
Muži čelí zdravotní krizi, o které se ale nemluví. Umírají zbytečně mladí. Chceme s tím něco udělat a k tomu potřebujeme Vaši pomoc. 

Movember je každoroční osvětová akce, jejíž cílem je důrazně upozornit na problematiku mužského zdraví zejména rakovinu prostaty, varlat a v 

neposlední řadě i na psychické problémy s tím spojené. Název Movember je složeninou anglického slova Moustache a November 

Muži z celého světa, kterým není lhostejné mužské zdraví, si po celý listopad pěstují knír a tím vyjadřují solidaritu s ostatními muži a zároveň 

pomáhají ve svém okolí šířit důležitou osvětu.  

 

Od roku 2003, kdy nadace Movember Foundation vznikla na jedné z australských pláží v Melbourne, díky dárcům po celém světě financovala více 

než 1 200 zdravotních projektů pro muže, které zlepšují životy mužů po celém světě. Cílem je snížit počet předčasně umírajících mužů do roku 

2030 o 25%. Od skromných začátků v roce 2003 se hnutí Movember rozrostlo na opravdu globální a inspirovalo k dárcovství více než 5 milionů 

Mo Bros a Mo Sista. 

 

Vybrané prostředky jsou v České republice prostřednictvím držitele licence kampaně Movember Nadačního fondu Muži proti rakovině využity na 

studijní pobyty mladých lékařů, výzkum, osvětové kampaně a nákup zdravotnického vybavení pro urologická oddělení po celé republice . 
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Do vyhlášeného grantového řízení na zkvalitnění přístrojového vybavení urologických pracovišť související s léčbou rakoviny prostaty v roce 2018 jsme přijali 13 

žádostí Důležitým aspektem výběru byla snaha podpořit regiony z hlediska objemu onkourologické péče a jejího rovnoměrného rozložení, rozhodovala i kvalita 

zpracování žádostí. 

Správní rada nadačního fondu schválila k podpoře projekty v celkové výši 1 014 947 Kč : 

1. Ústřední vojenská nemocnice, Praha - 3 ks bioptického děla v ceně 108 900 Kč 

2. Klinika urologie a robotické chirurgie – Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem - 3 ks bioptického děla v ceně 108 900 Kč 

3. Oblastní nemocnice Kolín – Resektoskop v ceně 170 005 Kč 

4. Nemocnice Pardubického kraje - Automatické dělo pro biopsii měkkých tkání v ceně 30 000 Kč 

5. Nemocnice Opava - Ultrazvuková laparoskopická sonda v ceně 597 142 Kč 

 

MUDr. Vanda Adamcová V rámci každoročně vyhlášeného grantového řízení na podporu studijních pobytů strávila 3 měsíce na urologické klinice univerzitní 

nemocnice Addenbrooke’s Hospital v Cambridge ve Velké Británii.  Cílem její stáže bylo prohloubení znalostí a získání nových zkušeností v oblasti biopsií prostaty 

navigovaných pomocí fúze obrazů magnetické rezonance a ultrazvuku.  

 

Spolupracujeme s 

• Kampaň Movember v České republice je provozována Nadačním fondem Muži proti rakovině v rámci licence od nadace Movember Foundation. S nadací 

Movember spolupracujeme od roku 2012 a její kampaň je jedním z významných finančních zdrojů pro naše aktivity.  

• Nadační fond je oficiálně zapojen mezinárodní výzkumné sítě International Prostate Cancer Health Outcomes Network  

• Úzce spolupracujeme s Českou urologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  (ČUS ČLS JEP) 

• Pokračujeme v navázané spolupráci se společností Janssen – Cilag s.r.o.s a s Nadací pojišťovny Kooperativa, které v roce 2018 podpořily vydávání 

informačních materiálů a jejich rozesílání pacientům a rovněž stáž mladé lékařky ve Velké Británii. 

. 

  

 

 

2 Předávání resektoskopu v Oblastní nemocnici Kolín MUDr. Vanda Adamcová 

 



 

Grant na studijní pobyty  300 tis. Kč 

Grant na přístrojové vybavení  2 000 tis. Kč 

Zajištění a koordinace osvětových akcí    432 tis. Kč 

Kampaň MOVEMBER  400 tis. Kč 

Spolupráce s ČSU  125 tis. Kč 

Projekt VZP - Časný záchyt karcinomu prostaty  100 tis. Kč 

Projekt hodnocení léčby karcinomu prostaty s ÚZIS a ČUS  500 tis. Kč 

Projekt MZČR   330 tis. Kč 

Projekt Prostate Cancer Health Outcomes  100 tis. Kč 

Vedení poradny  20 tis. Kč 

Nová brožura  20 tis. Kč 

Administrativa, účetnictví a vedení fondu  144 tis. Kč 

CELKEM   4 471 tis. Kč  
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V roce 2018 nás podpořili na základě uzavřených darovacích smluv:  

 

BIP Medical CZ, s.r.o. 10 000 Kč 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.. 15 900 Kč 

KPMG Česká republika, s.r.o. 60 850 Kč 

KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář 5 550 Kč 

Palírna U Zeleného stromu, a.s. 65 000 Kč 

Bowling city s.r.o. 14 400 Kč 

CA Technologies 18 175,14 Kč 

Sodexo Pass Česká republika, a.s. 2 110 Kč 

MAJAK agency, s.r.o. 7 800 Kč 

TONAK 8 070 Kč 

TRW Autoelektronika, s.r.o. 6 779 Kč 

FCB Ostrava z.s. 10 200 Kč 

Víno Hruška 30 695 Kč 

Základní škola Odry 9 310 Kč 

WHITE MACHINE s.r.o. 3 010 Kč 

Purple Foundation, nadační fond 5 000 Kč 

Pavel Zmatlík 4 000 Kč 

 

 

 

 

Jiří Kotulán 1 160 Kč 

OR Media (Andventure Land) 5 000 Kč 

Ernst&Young 50 000 Kč 

PPG Industries 19 000 Kč 

Ortho Clinical  7 901 Kč 

Kateřina Maršounová 12 500 Kč 

HC Zubr Přerov 30 159 Kč 

Truhlářství Buzek 35 000 Kč 

Sběrné suroviny UH 3 990 Kč 

Lorika CZ 12 031 Kč 

Adam Auer (Angry Beards s.r.o.) 8 200 Kč 

Penya Barcelonista 10 369 Kč 

VAROCC 3 000 Kč 

ALZA 207 660 Kč 

MoWorker 150 000 Kč 

AOV s.r.o. 55 800 Kč 

  

 

Ve veřejné sbírce jsme za rok 2018 od našich dárců získali 2 921 477,56 Kč. Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili. Vaší pomoci si 

velmi vážíme.  

Naše díky patří všem, kteří nám v roce 2018 pomáhali a byli nám oporou. 

 

Prostředky z kampaně MOVEMBER  2018  nebyly do doby vydání této zprávy připsány na náš účet a kampaň nebyla partnerskou stranou 

vyúčtována. 

 

 



 

Přehled majetku a závazků 

  

K 31. 12. 2018 bylo pořízeno a je v majetku Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ: 

• Laparoskopický přístroj za 1 499 916 Kč (pořízeno v r. 2013) 

• Notebook za 24 990 Kč (pořízeno v r. 2013) 

• Účetní software OKbase One za 3 500 Kč (pořízeno v r. 2013) 

• Laparoskopický 3D přístroj za 1 292 062 Kč (pořízeno v r. 2014) 

• Prezentační stan a venkovní banner za 33 851 Kč (pořízeno v r. 2014) 

• Notebook za 30 374 Kč (pořízeno v r. 2014)  

•  Ultrazvukový diagnostický přístroj za 2 285 690 Kč (pořízeno v r. 2016) 

•  3 ks bioptických děl EvoCore®, celkem za 108 900 Kč (pořízeno v r. 2017) 

• 2 ks punkčních nástavců k transrektální sondě sonografického přístroje za 14 740 Kč (pořízeno v r. 2017) 

• Gynekologický a urologický zákrokový stůl GOLEM 6ET ESP a příslušenství za 135 518,79 Kč (pořízeno v r. 2018)  

• Resektoskop pro resekci v solném roztoku za 170 005 Kč (pořízeno v r. 2018) 

• Laparoskopický snímač za 597 142 Kč (pořízeno v r. 2018) 

• 6 ks bioptických děl EvoCore za celkem 217 800 Kč (pořízeno v r. 2018) 

 

 

K 31.12.2018 má Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ závazky za foto služby na eventových akcích, pohoštění pro dárce na akci snídaně 

MOVEMBER, trofeje  MOVEMBER 2018, hudební vystoupení na akci MOVEMBER, vůči zaměstnancům s DPP a z toho vyplývající závazky z 

úhrady srážkové daně. 

  

 

Metoda účtování 

  

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ účtuje v programovém systému OKbase One podvojně. 

Přijaté finanční prostředky jsou účtovány přes  účet fondů 911. Odpisy majetku jsou zúčtovány přes Vlastní jmění oproti výnosům. 

 

Výrok auditora 

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ nesplnil zákonné podmínky pro povinný audit, tzn. splnění 2 ze 3 kritérií – majetek dosáhne 40 mil. Kč, obrat 

dosáhne 80 mil. Kč a ve fondu bude zaměstnáno 50 zaměstnanců.  Účetnictví nadačního fondu podléhá kontrole dozorčí rady nadačního fondu. 5 
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Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ v roce 2018 plně vyhověl požadavkům na omezení nákladů souvisejících s jeho 

správou dle §22 zák. č. 227/1997 Sb. a stanov fondu, tedy, že celkové roční náklady související se správou Nadačního fondu 

nesmí převýšit 35% majetku nebo jmění podle stavu k 31. prosinci příslušného kalendářního roku. 

  

 

Kancelářské potřeby                      35 505- Kč 

Mzdové náklady a odvody     130 900,- Kč 

Náklady na propagaci                     11 900,- Kč 

Ostatní služby                                   54 841,- Kč 

Bankovní poplatky                           1 214,- Kč  

  

Náklady na provozní činnost k 31. 12. 2018 činily 234 360,- Kč  
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Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ  za rok 2019 

odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné 

posouzení nadačního fondu, nebyly vynechány. 

  

  
  

 

 

                                                                                                                         V Praze dne 28. 6. 2019 

 

 

  

  

 

 

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA 

                    

      předseda správní rady 
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Vážení přátelé, 

  

červené karty na titulní fotce neznamenají vyloučení ze hry, ale naopak naše poděkování nejúspěšnějším dárcům v již 9. 

ročníku kampaně MOVEMBER v ČR. Ještě jednou díky moc za pomoc! 

     Naším ideálem je, aby muži začali prevenci vnímat jako běžnou součást každodenního života. Snažíme se dělat vše, 

abychom se k našemu cíli dopracovali: provádíme osvětu o rakovině prostaty a varlat, podporujeme preventivní programy, 

nákupem přístrojů pomáháme vybavit onkourologická pracoviště po celé České republice či zajišťujeme zahraniční stáže 

mladým lékařům. Ne jinak tomu bylo i v roce 2018, ve kterém jsme se díky našim četným aktivitám opět výrazně posunuli. 

Posunem je bezesporu vzrůstající zájem mužů o preventivní prohlídky i stále otevřenější debaty mužů a jejich rodinných 

příslušníků o problematice rakoviny prostaty a varlat. I díky tomu mnoho mužů v kritickém věku často zaznamená své obtíže v 

časném, ještě léčitelném, stadiu. K tomu nám výrazně dopomáhá i každoroční osvětová akce Movember, kterou v České 

republice pravidelně organizujeme. S potěšením sledujeme, kolik mužů, firem a organizací se do listopadové akce aktivně, a 

často i opakovaně, zapojí. Movember má všechny atributy úspěšné kampaně včetně následného finančního profitu. Veškeré 

vybrané finanční prostředky, kromě minima použitého na chod „virtuální kanceláře“, jsou investovány do aktivit spojených s 

prevencí rakoviny prostaty a varlat zmiňovaných v úvodu.  

Členové orgánů nadačního fondu vykonávají veškeré aktivity zdarma. V loňském roce byly prostředky vynaloženy především 

na podporu přístrojového vybavení onkourologických pracovišť vybraných nemocnic, které se se svými požadavky přihlásily 

do vypsaného grantového řízení. Další finanční prostředky byly použity na několikaměsíční vědeckou stáž mladé kolegyně na 

univerzitě v anglické Cambridgi.  

Movember ale zdaleka není jedinou aktivitou Nadačního fondu Muži proti rakovině. Během roku proaktivně vyhledáváme akce, 

které korespondují s naším záměrem oslovování cílové skupiny mužů, kde se snažíme šířit osvětu o rakovině prostaty, 

rakovině varlat a jejím včasném záchytu.  

Rádi bychom touto cestou poděkovali za podporu všem našim dárcům a partnerům i všem, kteří nám drží palce a podporují 

nás v našem snažení.  

 

Pomáháme, protože můžeme. Díky vám! 

Roman Zachoval 

                                                                                                                     Předseda správní rady 

V Praze dne 28. 6. 2019 
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Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ pomáhá již od roku 2012 pacientům s diagnózou rakovina prostaty a varlat, jejich 

nejbližším i široké veřejnosti po celé České republice. 

 

 

Sídlo:   Vídeňská 800, Praha 4 – Krč,   PSČ 140 59 

IČ:    24853232 

Zapsán:    u Městského soudu v Praze dne 23. listopadu 2012, Spisová značka N 979 

www stránka:  www.muziprotirakovine.cz, www.rakovinaprostaty.cz 

 

Email:   info@muziprotirakovine.cz  

Číslo účtu:   7297015001/5500 

Veřejná sbírka:  2600575376/2010  

Kontaktní osoba:  Ing. Martina Kavanová  
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http://www.rakovinaprostaty.cz/


Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ pracuje v složení: 

SPRÁVNÍ RADA 

 
 

 

 

•                                          

 

 

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA           Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc                 Marek Rejman 

 

 

DOZORČÍ RADA 

 

 

 

 
 

 MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D                                                   RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D.                                            Ing. Richard Kapsa 

 

Tvůrčí a realizační tým 

Ing. Julie Hrzinová   Ing. Martina Kavanová Jiří Hofreitr 15 



VĚDA / VÝZKUM / STÁŽE 
 

• Pomáháme zkvalitňovat a rozšiřovat léčebné možnosti typicky mužských nádorových onemocnění 

• Podporujeme rozvoj všech metod léčby závažných onemocnění  

• Podporujeme vzdělávání a výzkum 

• Poskytujeme stipendia   

 

 

 

PREVENCE / ČASNÝ ZÁCHYT / OSVĚTA  

 

• Informujeme širokou veřejnost o prevenci a léčbě nádorových onemocnění 

• Vydáváme specializované publikace 

• Podporujeme pořádání kongresů a odborných setkání 

 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE / VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ / POMOC 
 

• Poskytujeme příspěvky na pořízení přístrojové techniky 

• Spolupracujeme s dalšími organizacemi obdobného zaměření  

 

 

PŘEDEJDI 

 

POMOŽ 

 

POZNEJ 
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Investujeme do výzkumu a zdravotnických služeb, které přispívají k tomu, že méně lidí umírá na rakovinu prostaty a varlat. 

 

 

Prostate 

Cancer 

Health  

 

Vybavení 

urologických 

pracovišť 

Stáže, 

odborná 

školení 

Díky naší aktivitě je Thomayerova nemocnice v Praze - Krči zapojena 

do mezinárodního výzkumu Prostate Cancer Health Outcomes (PCO), 

ve kterém jsou celosvětově sbírána a vyhodnocována data o 

výsledcích léčby a spokojenosti pacientů. Zprávy od lékařů i pacientů v 

průběhu léčby a porovnáváním mezi jednotlivými regiony je vytvářen 

nový systém léčby rakoviny prostaty. Do projektu je zapojeno 40 

lékařů, vědců a odborníků ze 7 zemí.  
 

V roce 2018 jsme vybavili 5 urologických pracovišť po celé republice 

moderními urologickými přístroji a nástroji. 

V rámci každoročně vyhlášeného grantového řízení na podporu 

studijních pobytů mladá lékařka strávila 3 měsíce na urologické klinice 

univerzitní nemocnice Addenbrooke’s Hospital v Cambridge ve Velké 

Británii.  Předmětem stáže bylo prohloubení znalostí a získání nových 

zkušeností v oblasti biopsií prostaty navigovaných pomocí fúze obrazů 

magnetické rezonance a ultrazvuku.  
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n 
Ke stávajícím třinácti brožurám pro pacienty, jejich rodiny i širokou 

veřejnost věnovanou prevenci a léčbě rakoviny prostaty přibyla v 

roce 2018 brožura věnované nádorům varlat.  

Na mnoha veřejných akcí jsme spolu se zdravotníky informovali 

veřejnost o důležitosti prevence a včasného záchytu rakoviny 

prostaty a varlat. 
 

  

 

 

 

Česká republika je od roku 2010 jednou z 20 zemí zapojených do 

hnutí Movember  zabývající se zdravím mužů v celosvětovém 

měřítku s jediným cílem : ZASTAVIT UMÍRÁNÍ PŘÍLIŠ MLADÝCH 

LIDÍ. 
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Brožury pro 

širokou 

veřejnost, 

online 

poradna  

 

Informační 

kampaň na 

eventových 

akcích 

 

 

MOVEMBER 

 



 

INFORMACE JSOU V KAŽDÉ ORDINACI 

K třinácti informačním brožurám přibyla díky finanční podpoře programu MZ „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2018 

č. 10923 další pro věkovou skupinu mužů od 15 – 35 let o nádorech varlat.   

Se souhlasem ČUS ČLS JEP jsou brožury distribuovány do všech  urologických oddělení českých nemocnic, kde je lékaři rozdávají pacientům. 

Současně je možné si je zdarma objednat na našich webových stránkách www.rakovinaprostaty.cz.  

 

BĚŽÍ ON-LINE PORADNA 

Poradna vedená urologem MUDr. Jiřím Stejskalem je součástí portálu www. rakovinaprostaty.cz. Nejčastěji se pacienti a jejich rodinní 

příslušníci ptají na otázky související s problematikou prevence, ale přibývají i dotazy na odborný názor k určeným diagnózám a způsobu léčby.  

Zhruba třetina odpovídaných dotazů je z důvodu jejich osobního charakteru neveřejných.   
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PROBÍHALY VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKCE 

• Účastnili jsme se charitativní akce Relais pour la Vie v Lucembursku, která je určená ve prospěch 

současně i bývalých nemocných rakovinou (24.-25.3.2018).  

• Za účasti MPR proběhlo Setkání grémia primářů a přednostů urologických pracovišť v Chateau St. 

Havel v Praze (20. 4. 2018) 

• Na 3. Cancer Awareness v americkém fotbale mezi Prague Lion a Pardubice Stallions v Praze 

Hostivaři jsme informovali veřejnost o důležitosti prevence typicky mužských onkologických 

onemocnění (19. 5. 2018) 

• Za účasti MPR proběhl v Praze 3. ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (25. – 26. 

5. 2018) 

• Náš stánek mohli zájemci navštívit na akci (Uro)logické dny ke zdraví v Praze (28. 9. 2018) 

• Svou účastí jsme podpořili 8. ročník míčového sedmiboje dvojic v reálu ABC Braník Beach v Praze 

(6. 10. 2018)  

• Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. spolu s paraolympionikem Jiřím Ježkem přednesl v Janssen – 

Cilag s.r.o. příspěvek o důležitosti prevence na akci „Let ´s talk about men´s health“ v One Prague 

office (31. 10. 2018) 

• Podpořili jsme akci Bezděz MOVEMBER Cross Run, běžecký závod okolím Vrchbělá (1. 11. 2018) 

• Jsme partneři běžeckých závodů Run for Movember na Hostivařské přehradě v Praze. Zájemci 

mohou navštívit nás informační stánek ptát se na problematiku typicky mužských onemocnění (3. 

11. 2018) 

 

 

 



• Stali jsme se partnery na Týdnu Francie „Bonjour Jiřák“ na podporu kampaně Movemberu, kromě typických francouzských lahůdek 

a zábavy mohli zájemci navštívit náš stánek a dostat informace o možnostech prevence a léčby nádorů prostaty a varlat (15. -17. 

11. 2018) 

• Součástí společné snídaně ve Sberbank proběhla v Praze přednáška MUDr. Jiřího Stejskala o prevenci a léčbě nádorů (13. 11. 

2018) 

• V nemocnici na Bulovce v Praze proběhl „Den zdraví“, kde mohli pacienti na Urologickém oddělení získat z Nadačního fondu 

praktické informace o nemoci a necht se bez objednání vyšetřit. (19. 11. 2018) 

• Tradičně jsme svou účastí podpořili běžecké závody Prostata Open přímo v ostravské nemocnici (24. 11. 2018)  

• Doc. MUDr. Roman Zachoval. Ph.D., MBA přednášel o rakovině prostaty a varlat v MSD (26. 11. 2018)  

• A další již tradice: Rock for Movember v La Loca Music baru v Praze (30. 11. 2018) 

 

a další 

• Nadační fond se opětovně stal partnerem v projektu „Časný záchyt rakoviny prostaty“, který VZP realizuje ve spolupráci s Českou 

urologickou společností, 

• Partnerem jsme byli i v projektu společnosti AeskuLab, který v listopadu nabídl vyšetření PSA a PHI pacientů za zvýhodněnou cenu 

pro samoplátce. 

• Získali jsme ocenění Fóra dárců - Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ získal za kampaň MOVEMBER mezi 200 přihlášenými 

projekty 2. místo v kategorii Sbírkový projekt. 
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