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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika
Nadace byla založena v roce 1997 pod původním názvem Rakovina věc veřejná –
nadace pro výzkum rakoviny. Hlavním cílem nadace byla a stále je podpora výzkumu
nádorových onemocnění. Nadace během své existence podpořila řadu vědeckovýzkumných projektů, jakož i řadu vědců zabývajících se výzkumem nádorových
onemocnění.

Zakladateli nadace jsou:
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Cíle a poslání nadace:
Nadace je založena k trvalé službě společensky užitečnému a veřejně prospěšnému
účelu. Účel nadace je následující:
a) podpora vědy, výzkumu a vývoje v oboru biomedicíny se zvláštním akcentem
na výzkum nádorových onemocnění,
b) podpora vědy, výzkumu a vývoje v oblasti primární nebo sekundární prevence
zhoubných novotvarů,
c) podpora vědy, výzkumu a vývoje závažných civilizačních chorob,
d) podpora prevence lidského zdraví, zvláště pak prevence před zhoubnými
novotvary a dalšími závažnými civilizačními chorobami,
e) podpora výchovy a dalšího vzdělávání odborníků v oboru biomedicíny,
f) materiální podpora vědců v oboru biomedicíny, včetně poskytování
studijních nebo pobytových stipendií pro zahraniční vědce, dále poskytování
finančních odměn za mimořádné výzkumné výsledky a za nejlepší vědecké
práce, zejména v rámci renomovaných výzkumných pracovišť v ČR, v rámci
vědeckých a transferových konferencí atp.,
g) podpora, organizování a poskytování záštity pro pacientské organizace aktivní
v propagaci výzkumu nádorových onemocnění,
h) podpora a provádění osvěty veřejnosti v prevenci před závažnými civilizačními
chorobami,
i) podpora a poskytování vzdělávání veřejnosti v oblastech prevence, specifik
výzkumu a dalších oblastech.
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ORGÁNY NADACE K 31. 12. 2017
Správní rada:
Předseda správní rady:
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Místopředseda správní rady:
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Členové správní rady:
doc. MUDr. Jiří Drábek, Ph.D.
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.

Dozorčí rada:
Předsedkyně dozorčí rady:
Mgr. Linda Lososová
Členové dozorčí rady:
JUDr. Beáta Zemková
Mgr. Miroslav Dvořák, Ph.D.

Ředitel – osoba oprávněná jednat navenek jménem nadace:
Mgr. Peter Vanek

Zaměstnanci:
Renata Hilšer Grmolenská, do 30. 11. 2017
Jiří Vrba, od 1. 12. 2017 – operátor webových stránek a sociálních médií

Spolupracovníci:
Mgr. Zlatica Hartmannová – marketingový specialista

Účetnictví:
UOL Olomouc – Daniel Skarpíšek

Poděkování:
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•

paní Hertě Mihálové, ředitelce Šance Olomouc o.p.s., za neutuchající ochotu
pomoci dobrou radou i dobrým skutkem

•

panu Petru Bilíkovi, prorektoru Univerzity Palackého v Olomouci, za
odborné konzultace při re-brandingu Nadace

AKTIVITY NADACE V ROCE 2017
Klinická studie pro pacientky s nádorem prsu (disulfiram)
Nadace byla oslovena vědci z Laboratoře integrovaného genomu Ústavu
molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci, pod vedením Mgr. Martina
Mistríka, Ph.D., aby pomohla se zahájením klinické studie zabývající se klinickým
hodnocením účinků léku disulfiram na metastatický karcinom prsu u žen. Těmto
ženám nezbývá již žádná jiná terapeutická možnost léčby. Hodnoceným léčivem
je Antabus. Projekt byl zahájen v roce 2017. Klinická studie bude probíhat do roku
2026. Číslo protokolu: 2016-1-DSF-MBC.

Nákup přístroje Microtom pro aplikovaný výzkum
„Nadace pro Výzkum rakoviny mi zapůjčila přístroj, na který mi z jiných zdrojů
nezbyly peníze. Nyní se mohu hlouběji zabývat tím, jak nádory rostou
v prostoru a nejen v laboratorních podmínkách.“,
Vishwanath Das, Ph.D.
Přístroj
Microtom
je
zařízení,
které
umožňuje krájení tkání, často nádorových,
na velmi tenké řezy, ve kterých mohou
odborníci studovat vztahy mezi jednotlivými
buňkami, jejich metabolismus a komunikaci.
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Podpora vědců v rámci DDPEO
Nadace pro výzkum rakoviny ČR již 13-tým rokem podporuje mladé vědce v rámci
prestižní vědecké konference zaměřené na diagnostickou a prediktivní onkologii.
Výzkum nádorů není jen o podpoře výzkumných programů nebo projektů, ale
i o individuální podpoře, zejména mladých vědců. Jedním z cílů nadace je rovněž
kultivovat vědecké prostředí v České republice. Z tohoto důvodu nadace zavedla
cenu pro nejlepší vědecký výkon v rámci konference Dny diagnostické, prediktivní
a experimentální onkologie. Podpora vědců jako taková je i jedním z cílů, pro
který byla Nadace založena. V roce 2017 vyhráli cenu Nadace za nejlepší vědecké
výkony Tomáš Reigl z CEITEC Masarykovy univerzity, Brno (název vědeckého
projektu: „Chronic lymphocytic leukemia cases with stereotyped b cell receptors:
knowledgebase, bioinformatics tools, data management and reporting towards
personalised biomedical and clinical applications”) a Veronika Malínková z CRH
Univerzity Palackého, Olomouc (“Trisubstituted purine inhibitors of PDGFRα with
high selectivity toward human eosinophilic cell line EOL-1”). V rámci této konference
Nadace rovněž zajišťuje vzdělávání mladých vědců. Na tento ročník konference
Nadace zajistila tři zahraniční vědecké kapacity: profesorku Stefanii Scala z National
Cancer Institute G. Pascale, Neapol, profesorku Cleliu Tizianu Storlazzi z University
of Bari, Dr. Andrease Scherera, z Institute of Molecular Medicine, Helsinki, kteří
vzdělávali své mladší vědecké kolegy.
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Pacientský workshop
Při příležitosti konání konference DDPEO, resp. po ukončení oficiálního vědeckého
programu, dne 30. listopadu 2017 Nadace zorganizovala seminář pro pacienty
a příznivce podpory výzkumu nádorových onemocnění, a to v budově Ústavu
molekulární a translační medicíny v Olomouci. Seminář se týkal především
aktuálních a kruciálních poznatků ve výzkumu nádorů, aby pacienti, jejich rodinní
příslušníci, ale příznivci výzkumu a laická veřejnost věděli o správné prevenci.
Součástí semináře byla diskuse, kde se otevřela individuální témata, která pak
mohla být rozebrána s kapacitami v oboru: prof. Vladimírem Mihálem, CSc.,
dětským onkologem z Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, doc. MUDr. Markem Svobodou, klinickým onkologem
z Masarykova onkologického ústavu, Brno, doc. Mariánem Hajdúchem, Ph.D,
ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, Mgr. Hanou Jaworek, vědkyní Ústavu molekulární
a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Pozvánka na seminář pro přátele

PŘÁTELÉ
VÝZKUMU
RAKOVINY
výzkumu

rakoviny

PŘÁTELÉ
PŘÁTELÉ VÝZKUMU
Kdy: 30. 11. 2017, 15:00 - 18:30. Kde: Ústav molekulární a translační
místnost 1.09.
RAKOVINY
VÝZKUMUmedicíny, Hněvotínská 5, Olomouc,
Vstupné: zdarma. Kapicita: 60 osob. Tématické zaměření: VÝZKUM NÁDORŮ. Seminář si dává si za cíl vybudovat fórum
RAKOVINY
pro relevantní informace o výzkumu rakoviny a je orientován na pacienty a jejich příbuzné.

PŘÁTELÉ VÝZKUMU
RAKOVINY

PŘÁ
TE
LÉ
VÝZ
KUMU
RAKO
VINY

PŘÁ
TE
LÉ
www.ddpeo.cz
VÝZ
KUMU
RAKO
VINY

PŘÁTELÉ VÝZKUMU
RAKOVINY
PŘÁTELÉ VÝZKUMU
RAKOVINY
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Motorkáři Wanted RC
Už popáté zavítali do Olomouce velmi milí „tvrdí hoši“ z motorkářského klubu
Wanted RC. Jedná se o sdružení mužů a žen, kteří cestují po České republice
na motorkách. Jejich obvyklá jízda je každoročně zahájena v Ústí nad Labem a
zakončuje se v Plumlově u Prostějova. Motorkáře samotné napadlo dát této akci
rovněž charitativní smysl a přispět tak na prospěšnou věc, jak říká vice-prezident
klubu, Josef Kašpar.
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HPV diagnostika
Od roku 2012 se nadace podporuje vědecko-výzkumné projekty, zaměřené na
prevenci nádorových onemocnění děložního čípku způsobených viry HPV. V České
republice je stále kolem 50 % žen, které nenavštěvují gynekologa pravidelně.
Rakovina děložního čípku je pomalu vznikající nádorové onemocnění, a nádor se
tak mnohdy ukáže za 10 – 15 let, kdy postoupí do pokročilého stádia. Důvodem
pro to, že ženy nenavštěvují svého gynekologa pravidelně, jsou různorodé;
mohou být kulturní, společensko-ekonomické, nebo pouze větší vzdálenost
z bydliště k lékaři. Z tohoto důvodu a rovněž z důvodu, kdy na toto onemocnění
v ČR každoročně umírá 300 žen a onemocnění 1 000 žen, se Nadace rozhodla
nabídnout nejmodernější diagnostickou metodu odhalující přítomnost HPV virů
z biologického vzorku tzv. samo-odběrem v pohodlí domova. Žena si může na
webových stránkách Nadace objednat samo-odběrovou soupravu, která se skládá
ze samo-odběrového HPV testu, návodu na použití se základními informacemi o
HPV, informovaného souhlasu a návratové obálky. Nadace má ambice prosadit
tuto nejmodernější skríningovou metodu, velice přesnou, jako primární skrínink
rakoviny děložního čípku v České republice.

Prodej koláčků v Globusu Olomouc
Dne 31. března 2017 mohli návštěvníci obchodního domu Globus v Olomouci
ochutnat a zároveň podpořit nadační aktivity skrze koupi moravských koláčků.
Během ochutnávky mohli nejen olomoučtí gurmáni debatovat se zástupci
Nadace o současném vývoji podpory výzkumu nádorů v České republice.

př í j ďt e o c h u t n at a kou p it si sp e ciáln ě n avrže n é koláčky ,
k t e r é p ro vás u p e če hy p e rmarke t glob u s olomou c.
Kou pí podpoř í t e č es ký v ý z k um ra kov i ny.
foto je pouze ilustrační

t ěš í m e s e na Vá s . Děk uj em e

kdy: 3 1 . 3 .201 7, 10-18 hod. kde: Hypermarket
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Re-branding nadace
Dne 9. ledna 2018 nabyla účinnosti transformace Nadace včetně změny názvu
nadace na „Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika“, a to za účelem lepšího
pochopení účelu a poslání Nadace. Dále došlo i ke změně sídla, kdy Nadace nově
sídlí v budově Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci. Byl tím zahájen
tzv. re-branding Nadace. S tím souvisela kompletní přestavba webových stránek,
sociálních medií jako je Facebook a Twitter. Nadace rovněž dostala nové logo,
jenž vychází z klasické stužky užívané jako symbol boje proti závažným chorobám
a písmene C (z angl. cancer), byly zvoleny dvě barvy, a to žlutá jako zachování
identity se „starou“ Nadací a fialová jako symbol naděje.
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Veřejné sbírky 2017
Dnem 14. 6. 2017 byla zahájena veřejná sbírka na podporu výzkumu
rakoviny. Sbírka je konána na dobu neurčitou. Sbírka byla povolena
Krajským úřadem Olomouc pod č.j. 58367/2017. Číslo účtu: 1154584790277/0100. Způsob provádění sbírky: přímými vklady na bankovní účet.
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Peter Vanek.
Výtěžek ke dni 31. 12. 2017 činil 10 652,- Kč (slovy: deset tisíc šest set padesát dva
korun českých).
Výtěžek veřejné sbírky nebyl k 31. 12. 2017 zatím použit, a to vzhledem k výši
výtěžku.

NADACE PRO VÝZKUM RAKOVINY

Pošli DMS a pomoz
DMSmezeraVYZKUMRAKOVINYmezera30
DMSmezeraVYZKUMRAKOVINYmezera60
DMSmezeraVYZKUMRAKOVINYmezera90
na telefonní číslo

87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kc, príjemce vaší pomoci obdrží
29, 59 nebo 89 Kc. Více informací na www.darcovskasms.cz
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2017
Pozn.: Nadace nepodléhá povinnosti ověřovat účetní závěrku auditorem.

Příjmy 2017:
Dary:
NaturaMed
Dárci – fyzické osoby
Dynex Technologies
CBCB – Czech Banking
Wanted RC
p. Karlík
Tesco
Hotel Mandarin Oriental, Praha
Globus
Veřejná sbírka
Dary celkem:

400 000,- Kč
286 250,- Kč
212 957,- Kč
60 000,- Kč
60 000,- Kč
40 000,- Kč
35 654,- Kč
20 370,- Kč
14 080,- Kč
10 664,- Kč
1 140 000,- Kč

Dotace z veřejných prostředků:
Dotace Úřadu práce

26 000,- Kč

Výtěžek z prodeje knihy:
„Věnované pohádky“

287 300,- Kč

Výtěžek z propagace:
Propagace partnerů

250 000,- Kč

Příjmy celkem

1 703 000,- Kč

Propagace
partnerů
15%

Dary

Prodej
knihy 17%

Úřad práce 1%

Úřad práce
Dary 67%

Prodej knihy
Propagace partnerů
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2017
Pozn.: Nadace nepodléhá povinnosti ověřovat účetní závěrku auditorem.

Výdaje 2017:
Příspěvky v souladu s cíli nadace:
Univerzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakulta,
Ústav molekulární a translační medicíny 		
Podpora mladých vědců (Tomáš Reigl)
Podpora mladých vědců (Veronika Malínková) 		
Příspěvky celkem: 		

200 000,- Kč
10 000,- Kč
5 000,- Kč
215 000,- Kč

Osobní náklady:
Mzdové náklady a zákoné srážky		

412 000,- Kč

Provozní náklady:
Náklady na správu nadace		

112 803,- Kč

Daně:
Daň z příjmu		

44 000,- Kč

Projektové náklady:
Náklady na jednotlivé projekty Nadace celkem: 		

337 713,- Kč

Výdaje celkem 		

1 122 000,- Kč

Projektové
náklady
30%

Příspěvky
19%

Příspěvky

Daň z příjmu 4%
Provozní
náklady
10 %

Projektové náklady

Osobní náklady
37%

Osobní náklady
Provozní náklady
Daň z příjmu
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Účetní uzávěrka

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika
25832026 / CZ25832026
Hněvotínská 1333, 77900 OLOMOUC

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v
plném rozsahu
ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)
Název položky
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.
A.II.
A.II.7.
A.II.8.
A.II.9.
A.III.
A.III.10.
A.III.11.
A.III.12.
A.III.13.
A.III.14
A.IV.
A.IV.15.
A.V.
A.V.16.
A.V.17
A.V.18.
A.V.19.
A.V.20.
A.V.21.
A.V.22.
A.VI.
A.VI.23.
A.VI.24.
A.VI.25.
A.VI.26.
A.VI.27.
A.VII.
A.VII.28
.
A.VIII.
A.VIII.2
9
B.
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Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého majetku
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Nákladové úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý majetek
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami
Daň z příjmů
Daň z příjmů
Náklady celkem
Výnosy

činnost
činnost
hlavní
hospodářská
1
2
1078
44
443
27

celkem
3
1122
443
27

416

416

399
303
96

399
303
96

227

227

220

220

7
9
9

7
9
9

1078
1166

44
44

44
44

44
537

1122
1703

Název položky
B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.III.
B.IV.
B.IV.5.
B.IV.6.
B.IV.7.
B.IV.8.
B.IV.9.
B.IV.10.
B.V.
B.V.11.
B.V.12.
B.V.13.
B.V.14.
B.V.15.
C.
D.

Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Výnosové úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

činnost
hlavní
1

činnost
hospodářská
2

celkem
3

26

26

1140

1140

1166
88
88

537

537

537
537
493

1703
625
581

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:
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PŘEHLED OSOB, JIMŽ BYL POSKYTNUT PŘÍSPĚVEK
V RÁMCI NADAČNÍ ČINNOSTI:
Univerzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakulta,
Ústav molekulární a translační medicíny 		
Podpora mladých vědců (Tomáš Reigl) 		
Podpora mladých vědců (Veronika Malínková) 		

200 000,- Kč
10 000,- Kč
5 000,- Kč

PŘEHLED DÁRCŮ – PODĚKOVÁNÍ:
NaturaMed 		
Dárci – fyzické osoby 		
Dynex Technologies 		
CBCB – Czech Banking		
Wanted RC 		
p. Karlík 		
Tesco 		
Hotel Mandarin Oriental, Praha 		
Globus 		
Veřejná sbírka 		
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400 000,- Kč
286 250,- Kč
212 957,- Kč
60 000,- Kč
60 000,- Kč
40 000,- Kč
35 654,- Kč
20 370,- Kč
14 080,- Kč
10 664,- Kč

PUBLIKACE 2017
Časopis Nature, 2017
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kdo přispěli v roce 2017 na aktivity a veřejně prospěšné projekty
Nadace pro výzkum rakoviny ČR.
Peter Vanek, ředitel
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika
Hněvotínská 5, Olomouc, PSČ 530 06
IČ: 25838026
Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 193

Bankovní spojení: Fio Banka, č. účtu: 2100731758/2010
Veřejná sbírka:
č. účtu: 115-4584790277/0100
Kontakty:

info@vyzkumrakoviny.cz
tel. +420 585 63 2246
www.vyzkumrakoviny.cz

Úřední hodiny:

Po – Pá: 9:00 – 15:00

