
NADAČNÍ FOND MUŽI PROTI RAKOVINĚ 
Výroční zpráva 2021



RAKOVINA
NENÍ
HRA



MPR - Výroční zpráva 2021 1

Obsah
   Obsah 1

   Úvodní slovo 2

   Základní údaje o Nadačním fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ (MPR) 3

   O nás 4

   Poslání 5

   Podařilo se nám v roce 2021 6

   Movember 8

   Finanční plán pro rok 2022 9

   Naši dárci a podporovatelé 10

   Ekonomické údaje 11

   Výkaz zisku a ztrát & rozvaha 13

   Příloha účetní uzávěrky 14

   Režijní náklady fondu 15

   Odpovědnost za zprávu 16



MPR - Výroční zpráva 2021 2

Úvodní slovo
Vážení přátelé,

v letošním roce slaví náš Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ deset let své existence. Dovolte, abych při této příležitosti nejprve poděkoval 
všem, kteří se v minulých letech do našich aktivit zapojili. Zvláštní dík pak patří všem, kteří nás podpořili. Velmi si toho vážíme.

Ještě v loňském roce přetrvávající pandemie, a s ní spojená protiepidemiologická opatření, řadu našich aktivit komplikovala, ale věřím, že jsme 
se s tím vypořádali se ctí a respektem. Ať už to byla podpora preventivních programů, osvěta problematiky rakoviny prostaty a nádorů varlat, 
nákupy přístrojového vybavení pro onkourologická pracoviště či podpora mladých onkourologů.

Se vší pokorou si také troufám tvrdit, že i přes některé komplikace spojené s protiepidemiologickými opatřeními, byl pro nás loňský rok nejen 
přínosný, ale i úspěšný. Za přispění terapeuta naší online poradny jsme vydali velmi zásadní brožuru Rakovina: Průvodce vnitřních pocitů 
zabývající se tématem přijetí diagnózy rakoviny a upozorňující na nemálo úskalí, která sebou po psychické stránce nově oznámená diagnóza 
přináší. Zmíněná brožura je dle dostupných informací i první svého druhu, která na toto téma v Čechách vyšla. Je zdarma a přečíst nebo napsat 
si o ní, stejně jako o všechny námi vydané publikace, může opravdu každý.

V loňském roce jsme také veřejnosti představili dlouho připravovanou kampaň prevence rakoviny varlat, oslovující nejmladší ohroženou skupinu. 
Prostřednictvím ní se dostalo potřebné pozornosti a byla velmi dobře přijata jak veřejností, tak zejména zmíněnou cílovou skupinou mladých 
mužů.  Pro starší ročníky, které naopak stále více ohrožuje nebezpečí rakoviny prostaty, jsme spustili kampaň Vercajk v cajku, která odstartovala 
společně s dalším úspěšným ročníkem osvětové kampaně MOVEMBER. I díky ní jsme opět zaznamenali zvýšený zájem o preventivní prohlídky 
u starších mužů, ale i otevřenější názory a debaty o zdravotním riziku souvisejícím s typicky mužskou formou rakoviny. Vzhledem k našemu 
partnerství s Českou urologickou společností se nám v rámci preventivních vyšetření podařilo zapojit i řadu urologických lékařů z celé republiky.

Každý náš úspěch nás těší, ale přijímáme ho s veškerou pokorou, protože si dobře uvědomujeme, že je to jen jedna z mnoha menších bitev 
zatím nekončícího boje, kde pomyslným koncem je až osobní důraz každého muže na pravidelnou prevenci a s ním spojený včasný záchyt 
obtíží v léčitelném stadiu.

Ještě jednou děkuji za podporu všem dárcům, partnerům i příznivcům, kteří náš boj za mužské zdraví podporují. Díky moc za pomoc!

              Prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
              Předseda správní rady
              V Praze dne 27. 6. 2022
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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

MUDr.
Tom Philipp,
Ph.D.

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 Fakultní 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 pa-

cientů 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 2021 jsme vybavili 19 urologických pracovišť po celé republice moderními urologickými přístroji a nástroji.

Pro pacienty, jejich rodiny i širokou veřejnost máme už  16 brožur věnovaných prevenci a léčbě rakoviny prostaty, varlat a močového měchýře. 

Do ordinací i veřejnosti je zasíláme zdarma.

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 11. ročník osvětové kampaně MOVEMBER zaměřené na zdraví mužů s jediným 

posláním: ZASTAVIT ZBYTEČNÉ UMÍRÁNÍ.
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Podařilo se nám v roce 2021
Informace do všech ordinací

V roce 2021 jsme připravili novou brožuru Rakovina: průvodce vnitřních pocitů určenou 

jako psychologická podpora nejen pacientů, ale i jejich nejbližších.

V tuto chvíli tedy máme k dispozici 16 brožur, které jsou se souhlasem ČUS ČLS JEP 

distribuovány do na  urologická oddělení českých nemocnic, kde je lékaři rozdávají svým 

pacientům. Brožury je možné si zdarma objednat i na našich internetových stránkách 

www. rakovinaprostaty.cz.

Kampaň na prevenci rakoviny varlat

Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy jsme zrealizovali kampaň zaměřenou na prevenci rakoviny varlat, která je součástí našeho střednědo-

bého plánu zlepšení komunikace o nebezpečí nemoci směrem k  nejohroženější skupině 15 - 35 let. 

Současně před Magistrátem hl. m. Prahy na Mariánském náměstí proběhla během listopadu výstava Movember 2021.
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• Urocentrum Kladno, s.r.o. – ultrazvuk - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• Urocentrum Praha s.r.o.   - monitor pro cystoskop - příspěvek ve výši 50 000 Kč

• Urologie Náchod s.r.o. - přenosný UZ přístroj - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• Nemocnice Tábor, a.s .- operační nefroskop vč.příslušenství - příspěvek ve výši 160 000 Kč

• Nemocnice s poliklinikou Havířov - Semirigidní ureteroskop vč. příslušenství - příspěvek ve výši 160 000 Kč

• Urocentrum Česká Lípa s.r.o. - Urocentrum Česká Lípa s.r.o. - příspěvek ve výši 160 000 Kč

• Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - flexibilní cytoskop a úchopové kleště - příspěvek ve výši 160 000 Kč

• Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace  - plasma resektoskop pro resekci v močové měchýři - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• Urologická ambulance s.r.o. Praha -  Malešice - transrektální snímač - příspěvek ve výši 220 000 Kč

• UROLOGIE M.K. s.r.o. Moravský Krumlov - flexibilní videocytoskop - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• Nemocnice Hustopeče - flexibilní videocytoskop - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• Nemocnice Třebíč - rigidní cystoskop pro vyšetření močového měchýře - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• UROMEDICA Praha s.r.o. - ultrazvukový systém vč. sond - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• UROLOGIE Hořice - ultrazvukový systém vč. sond - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• Nemocnice Jihlava - endoskopický video systém all-in-one pro ambulantní trakt - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• Nemocnice Šumperk - plasma resektoskop s příslušenstvím - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• Krajská nemocnice Liberec - plasma resektoskop  pro resekci v solném roztoku - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• Urologie Mikulov / Urologie Campus Brno - ultrazvukový systém vč. sond - příspěvek ve výši 100 000 Kč

• Nemocnice Boskovice s.r.o. - semirigidní ureteroskop - příspěvek ve výši 100 000 Kč

Urologická pracoviště mají nová vybavení

Díky dárcům jsme podpořili 19 urologických pracovišť po celé republice v celkové výši 2 030 000 Kč. V roce 2021 přispěl Nadační fond MUŽI 
PROTI RAKOVINĚ na nákup zdravotnického vybavení následujícím zdravotnickým zařízením:
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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 2022
• Grant na studijní pobyty         145 tis. Kč

• Grant na přístrojové vybavení        2 423 tis. Kč

• Zajištění a koordinace osvětových akcí       432 tis. Kč

• Kampaň MOVEMBER         400 tis. Kč

• Spolupráce s ČSU         125 tis. Kč

• Projekt MHMP – Program podpory v oblasti zdravotnictví    458 tis. Kč

• Projekt  PCO          125 tis. Kč

• Vedení poradny          5 tis. Kč

• Administrativa, účetnictví a vedení fondu       250 tis. Kč

• Režijní náklady          209 tis. Kč

• CELKEM           4 572 tis. Kč
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Naši dárci a podporovatelé
Bez zájmu dárců, sponzorů a příznivců se neobejdeme. Vážíme si každé podpory, je to pro nás nejenom  pomoc, ale i důležité 
povzbuzení!

DĚKUJEME všem níže uvedeným i těm, jejichž jména nemůžeme uvést. 

DOTACE

Magistrát h. m. Prahy – dotace v oblasti zdravotnictví (č. DOT/81/03/000772/2021) ve výši 196 500 Kč určená na Osvětová kampaň k prevenci 

rakoviny prostaty a varlat. 

DÁRCI A SPONZOŘI

ALBI Česká republika * Angry Beards s.r.o. * CETIN a.s. * Creative Heroes s.r.o. * černý potoka s.r.o. * Česká Whisky s.r.o. * Economia, a.s. * 

MoWorkers z.s. * MUDr. Lukáš Mer * Pivo Falkon s.r.o. * Raiffeisen stavební spořitelna * Roman Chupík * SOKINO * Spolek českých studentů 

farmacie * Štěpán Povondra* 

Ve veřejné sbírce jsme za rok 2021 od našich dárců získali 2 310 213,83 Kč. Děkujeme všem, 

kteří jste nás podpořili. Vaší pomoci si velmi vážíme.

Naše díky patří všem, kteří nám v roce 2021 pomáhali a byli nám oporou.

Prostředky z kampaně MOVEMBER 2021 nebyly do doby vydání této zprávy připsány na náš 

účet a kampaň nebyla partnerskou stranou vyúčtována.

POMÁHÁME, PROTOŽE MŮŽEME. DÍKY VÁM!
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Ekonomické údaje
K 31. 12. 2021 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)



MPR - Výroční zpráva 2021 12

K 31. 12. 2021 má Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ závazky vůči dodavatelům ve výši 13 760,69 Kč, vůči ČLS J.E.P. ve výši 42 350 Kč 

a za údržbu domény ve výši 509,41 Kč. 

K datu účetní závěrky má nadační fond pohledávku vyplývající z poskytnutého nadačního příspěvku ve výši 100 000 Kč na pořízení ureteroskopu 

pro Nemocnici Boskovice s.r.o., 100 000 Kč na pořízení ureteroskopu pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, pohledávku vyplývající ze zálohy na 

skladové hospodářství e-shopu ve výši 653 Kč.

Dohadné účty pasivní ve výši 199 Kč se vztahují k závazku za platební bránu ThePay.

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 2021 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         4 889,- Kč 

• Mzdové náklady a odvody       216 750,- Kč 

• Náklady na reprezentaci        78 400,- Kč

• Ostatní služby (správa soc. sítě, údržba www stránek aj.)   54 587,- Kč 

• Ostatní poplatky (poplatky za vedení účtu, srážková daň…)   69 502,- Kč 

• Náklady na provozní činnost k 31. 12. 2021 činily    424 128,- Kč
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Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ za rok 2021 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, 

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

              

              V Praze dne 27. 6. 2022

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

              předseda správní rady

Odpovědnost za zprávu
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