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Úvodní slovo
Vážení přátelé našeho nadačního fondu,

epidemiologická situace stran zhoubných nádorů močopohlavního ústrojí u mužů není v naší zemi příliš příznivá. Ve výskytu zhoubných nádorů 
ledvin dlouhodobě obsazujeme ve světě nechvalné první místo a i výskyt ostatních nádorů – rakoviny prostaty a močového měchýře a zhoubných 
nádorů varlat je u nás velmi vysoký.

U některých nádorů s takto vysokým výskytem je vhodné provádět screeningové programy, z výše uvedených nádorů se to týká především 
rakoviny prostaty. Bylo jasně prokázáno, že pokud screening rakoviny prostaty probíhá dostatečně dlouho a pokud se ho zúčastní většina 
oslovených mužů, poskytuje kýžené výsledky – tedy snížení úmrtnosti a snížení záchytu pokročilých stádií. Screening rakoviny prostaty dosud 
ve většině evropských zemí systematicky neprobíhá, a proto se Evropská urologická společnost snaží pro tento program získat podporu přímo 
v centru Evropské unie v Bruselu.

A o stejné se snaží jednotlivé národní urologické společnosti, včetně České urologické společnosti, jejímž jsme jako nadační fond jedním 
z nejdůležitějších partnerů. Pevně věříme, že se nám v brzké době podaří přesvědčit orgány činné ve zdravotní péči v naší zemi o smysluplnosti 
provádění screeningu rakoviny prostaty a tento program se stane realitou. Kromě státní podpory je však nutné, jak již bylo výše řečeno, aby se 
screeningu zúčastnila většina mužů z oslovené populace, tj. ve věku na 50 let. A to je také jedním z hlavních úkolů našeho nadačního fondu – 
provádět osvětu a vysvětlovat význam prevence tak, aby až se screeningový program prosadí, měl opravdu úspěch. Muži se u nás totiž stále 
ostýchají či bojí svého lékaře či urologa preventivně navštívit.

Kromě osvěty a podpory prevence je naším hlavním cílem podporovat pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou onkourologických nádorů 
jak po stránce technické a materiální, tak po stránce edukační. Každý rok podpoříme desítky takových pracovišť, a to především díky našim 
podporovatelům, kteří menší či větší částkou přispějí a v rámci kampaně Movember. Moc za to všem děkujeme!

I letos se na kampaň již pečlivě připravujeme a doufáme, že po době pandemie se již budeme moci i sejít na řadě společných akcí. Jsme moc 
vděčni všem podporovatelům za to, co v rámci kampaně dělají.

Hodně zdraví jménem nadačního fondu Muži proti rakovině,

              Prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
              Předseda správní rady
              V Praze dne 22. 6. 2021
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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 2020 se nám podařilo…
Informace do všech ordinací

V roce 2020 jsme pro velký zájem připravili reedice našich brožur s novými přebaly.

Se souhlasem ČUS ČLS JEP jsou brožury distribuovány do všech urologických oddě-

lení 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

Rozšířili jsme naši on-line poradnu o terapeutickou část vedenou Mgr. Markem 

Rubriciem. Lékařská část poradny je vedená urologem MUDr. Jiřím Stejskalem, Ph.D. 

Obě jsou součástí informačního portálu www.rakovinaprostaty.cz.

Nejčastěji se pacienti a jejich rodinní příslušníci ptají na otázky související s problematikou prevence a diagnózy.

Kampaň na prevenci rakoviny varlat

V době podzimního lockdownu v souvislosti s protiepidemickými opatřeními nemoci Covid-19 se nám podařilo realizovat zcela unikátní kam-

paň zaměřenou na prevenci rakoviny varlat, která je součástí našeho střednědobého plánu zlepšení komunikace o nebezpečí nemoci směrem 

k  nejohroženější skupině 15 - 35 let.

E-shop

Na adrese https://eshop.muziprotirakovine.cz/ jsme otevřeli e-shop. Zisk z e-shopu je využíván na provozní náklady nadačního fondu.
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• Urologická ambulance Slaný s.r.o. – video systém a kamerová hlava ve výši 151 129 Kč

• Krajská zdravotní, a.s. – bipolární resektoskop ve výši 205 700 Kč

• Urologie Peremský s.r.o. – ultrazvukový snímač  ve výši 309 646 Kč

• Kroměřížská nemocnice  – nástroje pro hybridní koagulaci  ve výši 200 000 Kč

• Urologie HK s.r.o. – flexibilní cytoskop ve výši 200 000 Kč

• Urologie prof. Pacík s.r.o. – sonografický přístroj ve výši 100 000 Kč

• Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, nemocnice Středočeského kraje – flexibilní video ve výši 150 000 Kč

• Urologie Praha s.r.o. – sonografický přístroj s kompletním vybavením ve výši 100 000 Kč

• Uherskohradišťská nemocnice a.s. – flexibilní cytoskop pro urologický operační sál ve výši 175 450 Kč

• Nemocnice Pelhřimov – resektoskop ve výši 177 462 Kč

• Urologie Zahradníkova Brno/Urosol Brno s.r.o. – základní set ve výši 199 300 Kč

• Fakultní nemocnice Olomouc – flexibilní videoureterorenoskop ve výši 100 000 Kč

• MEDIEL s.r.o. – vysokofrekvenční lineární UZ sonda ve výši 100 000 Kč

• Urologické oddělení Nemocnice Nové Město  na Moravě – urologické vybavení ve výši 225 661 Kč

• URO-Cheb s.r.o. – zdroj světla pro endourologii ve výši 67 902 Kč

• Uromak s.r.o.  –širokopásmová lineární sonda ve výši 107 870 Kč

• Urologie URO-KLAMO s.r.o.  – diagnostický UZ ve výši 200 000 Kč

Urologická pracoviště mají nová vybavení

Díky dárcům jsme podpořili 18 urologických pracovišť po celé republice v celkové výši 2 890 120 Kč. V roce 2020 Nadační fond MUŽI PROTI 
RAKOVINĚ podpořil žadatele o přístroje sloužící k diagnostice nádorů močového měchýře a ledvin. 
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Movember
Movember je každoroční celosvětová kampaň, jejíž cílem je upozornit na problematiku muž-

ského zdraví zaměřenou na rakovinu prostaty, varlat a v neposlední řadě i na psychické pro-

blémy 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. Cí-

lem je snížit počet předčasně umírajících mužů do roku 2030 o 25%. Od skromných 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 rakovi-

ně 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 2021
• Grant na studijní pobyty        145 tis. Kč

• Grant na přístrojové vybavení       2 130 tis. Kč

• Zajištění a koordinace osvětových akcí      432 tis. Kč

• Kampaň MOVEMBER        450 tis. Kč

• Spolupráce s ČSU        125 tis. Kč

• Projekt MHMP         296 tis. Kč

• Vedení poradny         5 tis. Kč

• Administrativa, účetnictví a vedení fondu     292 tis. Kč

• Režijní náklady         275 tis. Kč

• CELKEM          4 150 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 důležitým povzbuzením. DĚKUJEME všem včetně těch, jejichž jména nemůžeme v našem seznamu uvést.

Dárci a sponzoři

Aeskulab * ALZA.CZ a.s. * ARNB * Business Factory * CETIN a.s. * Conectart s.r.o.. * E & Y Valuations s.r.o.. * Ernst & Young , s.r.o. * Ernst & 

Young Audit, s.r.o. * Ernst&Young AUDIT s.r.o. * Ernst&Young s.r.o. * Hunday Transis Czech s.r.o. * Janssen-Cilag s.r.o. * Kateřina Maršounová 

* Kladno volejbal cz * LORIKA CZ s.r.o. * MoWorker * MUDr. Lukáš Mer * Nadační fond SBERBANK * Ortho Clinical Diagnostics s.r.o. * PLZEŇ-

SKÝ PRAZDROJ a.s. * PPG INDUSTRIES CZECH * PPL CZ s.r.o. * SOKINO * Spolek českých studentů farmacie * Tell me your story s.r.o. *  

Truhlářství Buzek Tomáš s.r.o. * Varroc Lighting Systems, s.r.o. * VIKEZA GASTRO s.r.o. * VÍNO HRUŠKA S.R.O. * Zdeněk Müller Ing. *

Ve veřejné sbírce jsme za rok 2020 od našich dárců získali 3 047 249,74 Kč. Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili. Vaší pomoci si velmi vážíme.

Naše díky patří všem, kteří nám v roce 2020 pomáhali a byli nám oporou.

Prostředky z kampaně MOVEMBER 2020 budou dle platné smlouvy vyúčtovány v červenci roku 2021 tzn. po vydání výroční zprávy.

POMÁHÁME, PROTOŽE MŮŽEME. DÍKY VÁM!
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Ekonomické údaje
K 31. 12. 2020 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)

• 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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Z evidence majetku byl vyřazen Ultrazvukový diagnostický přístroj TOSHIBA, který byl zapůjčený ve Fakultní nemocnici v Motole od r. 2016. 

K předání majetku došlo na základě Darovací smlouvy v zůstatkové ceně 508 563 Kč.

K 31. 12. 2020 má Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ závazky vůči dodavatelům ve výši 33 386,05 Kč, vůči zaměstnancům z DPP ve výši 

10 072,50 Kč a z toho vyplývající závazky k úhradě srážkové daně ve výši 1 792,50 Kč. Závazky vůči zaměstnancům ze Smlouvy o dílo jsou 

ve výši 63 387,50 Kč.

K datu účetní závěrky má nadační fond pohledávku za MOVEMBER FOUNDATION za shromažďování klinických údajů ve výši 65 825 Kč 

a pohledávku, vyplývající z e-shopu ve výši 478 Kč.

Dohadné účty pasivní ve výši 29 392,97 Kč se vztahují k závazku za platební bránu ThePay, fakturaci za realizaci osvětové kampaně Movember 

2020 a MOVEMBER FOUNDATION.

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.
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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 2020 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        8 581,- Kč

• Mzdové náklady a odvody       291 700,- Kč

• Náklady na reprezentaci        68 781,- Kč

• Ostatní služby (správa soc. sítě, údržba www stránek aj.)   122 868,- Kč

• Ostatní poplatky (poplatky za vedení účtu, srážková daň…)    75 402,- Kč

• Náklady na provozní činnost k 31. 12. 2020 činily    567 332,- Kč
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Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ za rok 2020 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, 

které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení nadačního fondu, nebyly vynechány.

              

              V Praze dne 30. 6. 2021

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

              předseda správní rady

Odpovědnost za zprávu
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