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Úvodní slovo
Vážení přátelé,

rád bych nejprve v úvodu poděkoval všem, kteří se v letošním roce zapojili do aktivit Nadačního fondu Muži proti rakovině. 

Máme za sebou velmi úspěšný rok, ve kterém se nám mimo jiné podařilo představit veřejnosti kampaň #NECH SE VYŠETŘIT, zprodukovat 
jeden z nejlepších ročníků osvětové kampaně MOVEMBER v ČR a rozšířit naše aktivity i o řadu dalších zajímavých projektů a míst.  

Chceme, aby muži vnímali prevenci jako běžnou součást svého každodenního života. Provádíme osvětu o rakovině prostaty a varlat, podporu-
jeme preventivní programy i výzkum, nákupem přístrojů pomáháme vybavit onkourologická pracoviště po celé České republice a v neposlední 
řadě zajišťujeme zahraniční stáže mladým lékařům.

I v roce 2019 jsme zaznamenali zvýšený zájem o preventivní prohlídky, otevřenější debaty mužů a jejich rodinných příslušníků o jejich zdraví i ri-
ziku rakoviny prostaty a varlat. Je to nekončící boj s bohužel stále ještě mlčící většinou, ale v dálce se snad již blýská na lepší časy, které budou 
znamenat včasný záchyt obtíží v léčitelném stadiu.

Naším bezesporu největším počinem je každoroční osvětová akce Movember, která se v České republice již deset let koná pod záštitou našeho 
nadačního fondu. Těší nás, že opakovaně vidíme obrovský posun, v němž se k Movemberu připojují muži, ženy, zájmové i profesní organizace 
a skupiny, školy, malé i velké podniky, korporáty i mezinárodní společnosti s českou účastí. Osvětová akce má z našeho pohledu všechny atri-
buty 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.

Členové orgánů nadačního fondu vykonávají veškeré aktivity zdarma. V loňském roce byly prostředky opět vynaloženy na podporu přístrojového 
vybavení onkourologických pracovišť vybraných nemocnic, které se se svými požadavky přihlásily do vypsaného grantového řízení.

Movember ale nezůstává jedinou aktivitou Nadačního fondu Muži proti rakovině. Během roku proaktivně vyhledáváme akce, na nichž oslovuje-
me ohrožené cílové skupiny mužů a šíříme osvětu o rakovině prostaty, rakovině varlat a jejím včasném záchytu. Efektivně vynakládáme finanční 
prostředky i na další kampaně, které prohlubují povědomí o typicky mužských formách rakoviny.

Ještě jednou bych rád poděkoval za podporu všem dárcům, partnerům i příznivcům, kteří nás v našem boji za mužské zdraví podporují.

Pomáháme, protože můžeme. Díky vám! 

              Prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
              Předseda správní rady
              V Praze dne 18. 6. 2020
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Základní údaje o Nadačním fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ (MPR)
Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ se sídlem v Praze pomáhá již od roku 2012 uroonkologickým zařízením a pacientům s diagnózou ra-

kovina prostaty, varlat a močového měchýře a jejich nejbližším po celé České republice. Osvětové kampaně zaměřené na nutnost prevence 

jsou určené i široké veřejnosti. Svou činnost fond financuje z mnoha veřejných i privátních zdrojů. V čele organizace stojí správní rada, kontrolní 

pravomoci vykonává dozorčí rada, provoz tvůrčí a realizační tým.

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 

Datová schránka: 6n73wtf
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O nás
Správní rada

Tvůrčí a realizační tým 

Dozorčí rada

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

Ing. Martina Kavanová

Prof. MUDr.
Marek Babjuk, CSc. 

Ing. Julie Hrzinová

Marek Rejman

Jiří Hofreitr

MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D.

RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D.

Ing. Richard Kapsa
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Poslání
Nadační fond MPR pomáhá zkvalitňovat a rozšiřovat léčebné možnosti typicky mužských nádorových onemocnění, podporuje vzdělávání a vý-

zkum, Informuje širokou veřejnost o prevenci a léčbě nádorových onemocnění, podporuje pořádání kongresů a odborných setkání, poskytuje 

stipendia mladým lékařům a poskytuje příspěvky na pořízení přístrojové techniky urologických pracovišť. 

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

Naší zásluhou je Thomayerova nemocnice v Praze - Krči zapojena do mezinárodního výzkumu Prostate Cancer Health Outcomes (PCO), ve 

kterém jsou celosvětově shromažďována a vyhodnocována data o výsledcích léčby a spokojenosti pacientů. Zprávy od lékařů i pacientů v prů-

běhu 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 2019 jsme vybavili 17 uroonkologických pracovišť po celé republice moderními urologickými přístroji a nástroji.

Pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i širokou veřejnost máme k dispozici zdarma 15 vlastních brožur věnovaných prevenci a léčbě rakoviny 

prostaty, varlat a močového měchýře, které dodáváme zdarma i do urologických ordinací po celé ČR.

Na mnoha veřejných akcí jsme společně se zdravotníky informovali širokou veřejnost o důležitosti prevence a včasného záchytu rakoviny pro-

staty a varlat.

Připojili jsme se k dalším 20 zemím a úspěšně zorganizovali již 10. ročník osvětové kampaně MOVEMBER zaměřené na zdraví mužů s jediným 

posláním: ZASTAVIT ZBYTEČNÉ UMÍRÁNÍ.
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V roce 2019 se nám podařilo…
Informace do všech ordinací

K našim čtrnácti brožurám jsme díky finanční podpoře programu MZ „Národní program 

zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2019 č. 10923 přidali i publikaci O nádorech 

močového měchýře.

Se souhlasem ČUS ČLS JEP jsou brožury distribuovány do všech urologických oddělení 

českých nemocnic, kde je lékaři rozdávají svým pacientům. Brožury je možné si zdarma 

objednat i na našich internetových stránkách www.rakovinaprostaty.cz.

On-line poradna

Poradna vedená urologem MUDr. Jiřím Stejskalem, Ph.D. 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.

Urologická pracoviště mají nová vybavení

Díky dárcům jsme podpořili 17 uroonkologických pracovišť celé republice v celkové výši 2 284 209 Kč.  Důležitým aspektem výběru byla snaha 

podpořit regiony z hlediska objemu onkourologické péče a jejího rovnoměrného rozložení, rozhodovala i kvalita zpracování žádostí.

• Krajská zdravotní. a.s. – bioptické dělo a bioptické jehly pro Urologické oddělení Nemocnice Most, o.z. ve výši 117 803 Kč

• Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – bioptické dělo a bioptické jehly ve výši 81 550 Kč

• Thomayerova nemocnice – Ultrazvukový přístroj Toshiba Aplio s speciálním vybavením na transperineální biopsii prostaty ve výši 500 000 Kč

• Urologa s.r.o. ,Vyškov – bioptické dělo a bioptické jehly ve výši 72 976 Kč

• Urologie MUDr. L. Šafařík, CSc., s.r.o., Lety – bioptické dělo a bioptické jehly ve výši 77 051,50 Kč
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• UROAMB – Klatil s.r.o., Vsetín – bioptické dělo a bioptické jehly ve výši 68 901 Kč

• Fakultní nemocnice Plzeň – upgrade software pro transrektální fúzní biopsii ve výši 294 938 Kč

• MUDr. Petr Pavlásek – Urologická ambulance Čáslav – bioptické dělo a bioptické jehly ve výši 77 051,50 Kč

• MUDr. Michal Přikryl, Slušovice – urologická ambulance – bioptické dělo a bioptické jehly ve výši 50 000 Kč

• Masarykův onkologický ústav Brno – bioptické dělo a bioptické jehly ve výši 199 306 Kč

• Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace – adapter na mikrotom vč. příslušenství s možností zhotovení histotopogramů 
z resektátů prostat ve výši 52 289 Kč

• MEDIEL s.r.o., Zlín – zařízení pro odběr bioptických vzorků ve výši 39 000 Kč

• Urologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace – laparoskopické nůžky a laparoskopický bipolární elektrokoa-
gulační grasper ve výši 49 973 Kč

• Urologie Ukrajinská s.r.o., Praha – bioptické dělo a bioptické jehly ve výši 77 050 Kč

• NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice – bioptické dělo a bioptické jehly ve výši 199 306 Kč

• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – bioptické dělo a bioptické jehly ve výši 77 050 Kč

• Fakultní nemocnice Olomouc – endoresektor  k bipolární endoresekci včetně příslušenství ve výši 250 000 Kč
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Movember
Movember je každoroční celosvětová kampaň, jejíž cílem je upozornit na problematiku 

mužského zdraví zaměřenou na rakovinu prostaty, varlat a v neposlední řadě i na psy-

chické problémy s tím spojené. Hnutí, které původně vzniklo v Austrálii si název odvodilo 

ze složeniny anglických slov November (listopad) a Moustache (knír), který je symbolem 

celé akce. 

Muži z celého světa, kterým není lhostejné mužské zdraví, si po celý listopad pěstují knír, 

čímž vyjadřují solidaritu s ostatními muži a zároveň pomáhají šířit důležitou osvětu ve 

svém okolí. 

Nadace Movember Foundation, která vznikla v roce 2003, financovala díky dárcům po 

celém světě již více než 1 200 zdravotních projektů, které zlepšují životy mužů po celém 

světě. Cílem je snížit počet předčasně umírajících mužů do roku 2030 o 25%. Od skrom-

ných začátků v roce 2003 se hnutí Movember globálně rozrostlo a inspirovalo k dárcovství 

více než 5 milionů Mo Bros a Mo Sista po celém světě. 

Vybrané prostředky jsou v České republice prostřednictvím Nadačního fondu Muži proti ra-

kovině jako držitele licence kampaně Movember využívány na výzkum, osvětové kampaně 

a nákup zdravotnického vybavení pro urologická oddělení po celé České republice.
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Finanční plán pro rok 2020
• 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        314 tis. Kč

• (URO)logické kroky Ladronky      25 tis. Kč 

• Spolupráce s ČSU        125 tis. Kč

• Projekt Prostate Cancer Health Outcomes    120 tis. Kč

• Vedení poradny        25 tis. Kč

• Administrativa, účetnictví a vedení fondu    245 tis. Kč

• Režijní náklady        140 tis. Kč

• CELKEM         3 726 tis. Kč
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Naši dárci a podporovatelé
Bez zájmu dárců, sponzorů a příznivců se neobejdeme. Vážíme si každé podpory, která je to pro nás nejenom pomocí, ale i důle-
žitým povzbuzením. DĚKUJEME všem včetně těch, jejichž jména nemůžeme v našem seznamu uvést. 

Dotace

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2019, projekt č, 11040 „Propagace včasných vyšetření 

a zdravého životního stylu jako prevence typicky mužských nádorových onemocnění „)

Dárci a sponzoři

AIMTEC a.s. * AIMTEC Outsourcing s.r.o. * ALZA.CZ a.s. * Angry Beards s.r.o. * BISTRO KASÁRNA s.r.o. (Budějcká srdcovka/Milan Binder) * 

černý potoka s.r.o. * Equa bank a.s. * CHRIST CAR WASH s.r.o. * Kanonýři Kladno * Kladno volejbal cz * MAJAK agency s.r.o. * MoWorkers 

z.s. * MUDr. Lukáš Mer * Nadace pojišťovny Kooperativa * Nadační fond SBERBANK * Pavel Zmatlík - U Čtyř Bernardýnů * Peny Barcelonista 

* Pivo Falkon s.r.o. * Sběrné suroviny UH * Schwan Cosmetics CR * SODEXO PASS ČR * SOLAR TURBINES EAME * SOTIO a.s. * Tonak a.s. 

* TRW Autoelektronika * UDANAX s.r.o. * Varroc Lighting Systems s.r.o. * VÚTS a.s. *

Ve veřejné sbírce jsme za rok 2019 od našich dárců získali 2 695 744,78 Kč. Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili. Velmi si toho vážíme!

Naše díky patří i těm, kteří nám byli oporou a v průběhu roku 2019 nám pomáhali.

Prostředky z kampaně MOVEMBER 2019 budou dle platné smlouvy vyúčtovány v červenci roku 2020 tzn. po vydání výroční zprávy.

POMÁHÁME, PROTOŽE MŮŽEME. DÍKY VÁM!
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Ekonomické údaje
K 31. 12. 2019 bylo pořízeno a je v majetku Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ:

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

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

• 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)

• Model varlete za  5 608,40 Kč (pořízeno v r. 2019)

• Model prostaty za celkem 2 528,90 Kč (pořízeno v r. 2019)
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Laparoskopický přístroj za 1 499 916 Kč (pořízený v r. 2013) byl na základě smlouvy o darování movité věci vyřazen z majetku NF MPR a pře-

dán do Thomayerovy nemocnice. Stejně tak Laparoskopický 3D přístroj za 1 292 062 Kč (pořízený v r. 2014) byl vyřazen z majetku NF MPR 

a předán do Thomayerovy nemocnice.

K 31. 12. 2019 má Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ závazky vůči zaměstnancům s DPP a z toho vyplývající závazky z úhrady srážkové 

daně a ze Smluv o dílo v celkové výši za 65 370 Kč.

Pohledávky jsou evidovány z vydané faktury za shromažďování klinických údajů a za poskytnutý Nadační příspěvek na pořízení resektoskopu 

pro FN Olomouc celkem za 313 525 Kč.

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 nadač-

ního fondu.
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Výkaz zisku a ztrát & rozvaha
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Příloha účetní uzávěrky
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Režijní náklady fondu
Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ v roce 2019 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       5 270,- Kč 

• Mzdové náklady a odvody      171 158,- Kč 

• Cestovné         18 882,- Kč

• Náklady na reprezentaci       21 008,- Kč

• Ostatní služby (správa soc. sítě, údržba www stránek aj.)  146 086,50,- Kč

• Ostatní poplatky (poplatky za vedení účtu, srážková daň…)  67 906,- Kč 

• Náklady na provozní činnost k 31. 12. 2019 činily   430 310,50,- Kč



MPR - Výroční zpráva 2019 16

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 30. 6. 2020

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

              předseda správní rady

Odpovědnost za zprávu
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