
VÝROČNÍ
ZPRÁVA 
2018



2



3

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI NADACE PRO VÝZKUM RAKOVINY 

ČESKÁ REPUBLIKA ZA ROK 2018

Výroční zpráva za rok 2018 byla zpracována v souladu s ustanovením § 358 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika
sídlo: Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc
nadace zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn.: N 193
IČO: 258 320 26
kontakt: info@vyzkumrakoviny.cz
tel. +420 585 632 246

ÚVOD

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 re 
 nomovaných 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.

Nadace byla založena v roce 1997. Hlavním cílem nadace je podpora výzkumu nádorových 
onemocnění. Nadace během své existence podpořila řadu vědecko-výzkumných projektů 
a vědců zabývajících se výzkumem nádorových onemocnění a podílela se na vzdělávání 
laické i odborné veřejnosti.
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ORGÁNY NADACE

Správní rada
Předseda správní rady: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Místopředseda správní rady: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Členové správní rady
prof. 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 jménem Nadace
Mgr. Peter Vanek

Zaměstnanci
Jiří Vrba, od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018 – operátor webových stránek a sociálních médií
Mgr. Věroslava Dittrichová od 1. 2. 2018 – asistentka ředitele

Účetnictví
UOL Olomouc – Aneta Cahová

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. 

Zakladatelé Nadace
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SLOVO ÚVODEM

Česká společnost je velmi štědrá. Je velmi štědrá v poskytování darů v případě, že se jedná 
o silný, emotivní a medializovatelný  příběh. Vědecký výzkum ovšem příběhy tohoto typu 
neposkytuje. Lze říci, že čeští dárci jsou spíše motivováni k podpoře konkrétních projektů 
a nejsou tolik zaměřeni na celospolečenské aktivity jakými jsou kupříkladu věda a výzkum. 

Úkolem Nadace je působit osvětově na českou veřejnost. Naším cílem je přiblížit se objemu 
finančních prostředků darovaných na výzkum jako je tomu v jiných vyspělých zemích.  Věda 
a výzkum obecně zahrnuje nákladné projekty, mnohem nákladnější než jsou jiné chari-
tativní projekty. Z tohoto důvodu Nadace nemůže každoročně investovat tolik finančních 
prostředků na podporu konkrétních vědeckých projektů. Nadace musí pro některé náklad-
né výzkumné projekty finance šetřit a uvolnit je až po dosažení finančního obnosu rele-
vantního pro daný výzkumný projekt. V roce 2018 Nadace spořila finanční prostředky na 
projekt celoplošného screeningu a výzkumu v oblasti HPV . 

AKTIVITY NADACE V ROCE 2018

Transformace Nadace
V roce 2017 začal proces transformace Nadace. Statut Nadace byl zachován, nicméně se 
postupně změnil způsob naplňování cílů Nadace, její prezentace na veřejnosti, typ aktivit, 
které Nadace organizuje a kterých se účastní. Ředitelem Nadace se dnem 14. 3. 2017 stal 
Mgr. Peter Vanek. Dne 9. 1. 2018 byla u Krajského soudu v Ostravě zapsána změna: 

• názvu Nadace na „Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika“, a to za účelem  
 lepšího pochopení účelu a poslání Nadace. 
• sídla Nadace. Na nové adrese Hněvotínská 5 v Olomouci v budově Ústavu  
 molekulární a translační medicíny v Olomouci byla od května pro potřeby   
 rozšiřujícího se týmu pronajata kancelář.
 
 Dále došlo ke: 
• změně loga Nadace, které 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 s původní Nadací a fialová jako symbol naděje;
• přestavbě webových stránek (funguje pouze doména vyzkumrakoviny.cz)  
 a sociálních medií jako je Facebook a Twitter;
• změně banky, u které je veden účet veřejné sbírky, a to z Komerční banky, a.s.,  
 pobočka Olomouc – Tabulový vrch, na FIO banku, a.s., pobočka Dolní nám. 20,  
 Olomouc, z důvodu hospodárnosti. 
• založení bankovního účtu č. 2100731758/2010, vedeného u FIO banka, a.s.,  
 pobočka Dolní nám. 20, Olomouc, pro hospodářskou činnost Nadace. 

Re-branding Nadace byl tímto v roce 2018 úspěšně dokončen.

Propagace veřejně-prospěšných cílů Nadace
Nadace  a její veřejně-prospěšná činnost je propagována zejména prostřednictvím sociál-
ních medií. Na sociální platformě FaceBook má Nadace k 31. 12. 2018 již 4600 sledujících, 
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tj. o 600 více než před rokem. Na vyhledávačích Seznam a Google lze najít aktualizované in-
formace o Nadaci. V roce 2018 bylo zadáno pořízení  promo-videa za účelem užití k propa-
gačním a marketingovým účelům.

Video “Matěj”

Video je dostupné online na https://youtu.be/fdEzhzpR_lA

Inovace systému přijímání darů
Dary lze Nadaci poskytovat bankovním převodem nebo trvalým příkazem na účet č. 
2100731758/2010 nebo  účet č. 19-1093910277/0100. Počátkem března 2018 byla zpro-
vozněna platební brána ThePay ve webovém rozhraní www.vyzkumrakoviny.cz, která 
slouží jak pro e-shop, tak pro příjem darů. Dary jsou prostřednictvím ThePay deponovány 
na účet veřejné sbírky.
Dne 13. 3. 2018 uzavřela Nadace smlouvu s Fórem dárců, a. s., kdy využívá službu zvanou 
„Donors Message Service“ (DMS a DMS), jejímž prostřednictvím jsou veřejnosti posílány 
finanční prostředky ve prospěch Nadace.
Dary může Nadace přijímat i  skrze svůj facebookový profil.

Veřejná sbírka 
Veřejná sbírka na podporu výzkumu rakoviny je realizována na dobu neurčitou. Sbír-
ka byla povolena Krajským úřadem Olomouc pod č.j. 58367/2017. Peněžní prostředky  
z veřejné sbírky byly do října 2018 deponovány na bankovní účet č. 115-4584790277/0100 

https://youtu.be/fdEzhzpR_lA
http://www.vyzkumrakoviny.cz
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a od října 2018 jsou peněžní prostředky z veřejné sbírky deponovány na bankovní účet  
č. 2901516003/2010, vedený u FIO banky, a.s., pobočka Dolní nám. 20, Olomouc.
Způsob pořádání sbírky: přímými vklady na bankovní účet, přes platební bránu ThePay, 
prostřednictvím telefonní linky dárcovskou SMS.
Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky: Mgr. Peter Vanek.

Výtěžek ke dni 31. 12. 2018 činil 115 061,64 Kč (slovy: sto patnáct tisíc šedesát jedna korun 
českých šedesát čtyři haléřů). Výtěžek veřejné sbírky nebyl k 31. 12. 2018 zatím použit, a to 
vzhledem k jeho výši. V budoucnu se plánuje finanční prostředky veřejné sbírky investovat 
do projektu HPV. 

Den otevřených dveří 
V Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého (ÚMTM 
LF UP) proběhl dne 3. 2. 2018 již tradičně při příležitosti Světového dne boje proti rakovině 
seminář na téma diagnostika rakoviny děložního čípku, HPV infekce, prevence, screening 
a očkování. Semináře se zúčastnilo na 70 zájemců z řad pacientů, rodinných příslušníků a 
dárců. Zahájení se ujal Mgr. Peter Vanek, ředitel Nadace, který představil novou tvář Na-
dace a projekty, kterými se Nadace aktuálně zabývá. Poté se doc. MUDr. Marián Hajdúch, 
Ph.D.,  a Mgr. Vladimíra Koudeláková, Ph. D., věnovali podrobně tématu rakoviny děložního 
hrdla z pohledu vědy. 
Cyklus přednášek zakončil MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., radioterapeut Fakultní nemocnice 
Olomouc, přednáškou o novinkách v onkologii a radioterapii nádorů a o konkrétním up-
latňování vědeckých poznatků v praxi. Poté následovala prohlídka ÚMTM pod vedením 
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vědeckých pracovníků ÚMTM a dále prohlídka Onkologické kliniky Fakultní nemocnice 
Olomouc, konkrétně stacionáře chemoterapie, kdy se komentované prohlídky ujala doc. 
MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., onkoložka Fakultní nemocnice Olomouc, a 
také prohlídka oddělení radioterapie pod vedením MUDr. Karla Cwiertky, Ph.D.

Mezinárodní den žen
Nadace zorganizovala dne 8. 3. 2018 na Onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc 
oslavu Mezinárodního dne žen. Ženám - pacientkám, lékařkám, zdravotním sestrám  
a dalším - byly věnovány růže a přáníčka s receptem na nepečené MDŽ pusinky. Tato os-
větová akce na podporu pacientů, si klade za cíl ukázat pacientům a jejich rodinám, že 
nejsou s rakovinou sami a že týmy vědců pracují na výzkumu nových a zkvalitnění již stáva-
jících léčebných metod. 

Charitativní jízda Wanted RC
Charitativní jízda motorkářů ze spolku Wanted RC je každoroční akcí, kdy výtěžek z této 
jízdy je určen pro Nadaci. Jízda proběhla dne 12. 5. 2018. Byla zahájena v Ústí nad Labem 
a směřovala do Fakultní nemocnice Olomouc, kde jsme obdrželi výtěžek této jízdy jako dar 
určený na výzkum rakoviny. Historie této akce sahá do roku 2013, kdy motorkáře samotné 
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napadlo dát své jízdě charitativní smysl a přispět tak na prospěšnou věc. V uplynulém roce 
se této charitativní jízdy zúčastnilo 40 motocyklů a cca 60 lidí z různých koutů republiky. 
Setkání ve FNOL se zúčastnily děti z Dětské kliniky, malí pacienti a zaměstnanci kliniky. 
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Růže pro Anastaciu
Anastacia je světoznámá popová zpěvačka, která se již dvakrát léčila na rakovinu prsu  
a je propagátorkou výzkumu a léčby nádorů. V lednu 2003 jí lékaři diagnostikovali rakov-
inu prsu a od roku 2016 je tváří a podporovatelkou Cancer Research UK. V rámci turné 
Evolution se zpěvačka zastavila v Olomouci, kde si před koncertem dne 24. 6. 2018  vyt-
vořila prostor pro setkání se zástupci Nadace. Rozhovor se nesl v přátelském duchu, 
probírala se témata významu osvěty laické veřejnosti a včasného záchytu onemocnění.  

Příznivcům Nadace Anastacia posílá vzkaz:  
Pokud cítíte, že je něco v nepořádku, běžte  
k lékaři, nejdůležitější je včasný záchyt.

Charitativní výstava obrazů ve Vinárně Na 
Šikmé Ploše
Motto: Pomáhat výzkumu rakoviny skrze 
umění
Dne 25. 8. 2018 byla zahájena charitativní prodejní 
výstava obrazů ve Vinárně Na Šikmé Ploše v cen-
tru Prahy pod názvem Wine&Heart, jejíž výtěžek 
byl určen pro Nadaci za účelem podpory výzkumu 
rakoviny. Svými uměleckými díly přispěli i mladí 
umělci jako například Jonáš Ledecký, Carolyn 
Gad a další. Díla byla vystavena do 29. září 2018  
a výtěžek z prodeje výtvarných děl byl darován Na-
daci na podporu výzkumu rakoviny.
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Konference s názvem Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie 
(DDPEO)
Ve dnech 19. – 21. 11. 2018 proběhl již 14. ročník konference DDPEO v olomouckém hotelu 
NH Collection, které se účastnilo cca 250 účastníků, včetně  renomovaných i mladých začí-
najících vědců a studentů. Konference probíhá v angličtině. Konferenční sborník je veřejně 
dostupný v Národní knihovně v Praze, v Brně, ve Státní vědecké knihovně v Olomouci a 
v sídle Nadace. Hlavními řečníky byli: Dr. Matejka Rebojl z King´s College London, kde se 
jmenovaná věnuje onkologickému výzkumu jako senior epidemioložka, dále pak Dr. Juan 
de Sanctis, imunolog, který se v současné době zabývá mechanismem zánětu, farmako-
logickou kontrolou, genetikou a komparací astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci a 
cystické fibrózy, a Dr. Magdalena Ratajska z Medical University of Gdansk, která se věnuje 
problematice detekcí mutací BRCA1/2 v nádorové DNA u pacientek s rakovinou prsu nebo 
vaječníků.

V rámci konference Nadace spolu-organizovala a podpořila následující aktivity
Podpora vědců v rámci DDPEO
Nadace v rámci konference DDPEO udělila cenu za nejlepší vědeckou prezentaci. V roce 
2018 získali cenu Nadace: Zdeněk Škrott za práci „Alcohol abuse drug disulfiram targets 
cancer via p97 adaptor NPL4“ a Miroslav Hruška za svou práci „CLAIRE: A system for detec-
tion of protein variants from tandem mass spectra“.

Komentovaná prohlídka Ústavu molekulární a translační medicíny
Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., se letos ujal milé povinnosti provést zájemce labora-
tořemi a pracovišti ÚMTM. Této prohlídky se účastnili i zájemci z řad zahraničních hostů. 
Vědkyně Matejka Rebojl se vyjádřila, že „nečekala v České republice ve střední Evropě pra-
coviště tak vybavené, špičkové kvality, na světové úrovni“. 

Workshop v rámci DDPEO
Tech-transferový workshop pro cca 40 odborníků z oblasti přírodních věd, IT, ekonomie, 
práva a marketingu byl v roce 2018 zaměřen na nově začínající projekty v biotechnologii 
(start-ups), na vývoj a výzkum odvozený od jiného již existujícího výzkumu (spin-off) a na in-
ovace a jejich sociální dopad. Workshop si kladl za cíl nejen vzdělávat, ale rovněž poukázat 
na potřebu spolupráce s neziskovými organizacemi.
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Klinická studie pro pacientky s nádorem prsu 
Klinická studie zabývající se klinickým hodnocením účinků léku disulfiram na metastatický 
karcinom prsu pokračuje již na dvou pracovištích v ČR, nyní tedy ve Fakultní nemocnici 
Olomouc a nově v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. V roce 2018 podpořila Nadace 
tento výzkumný projekt a zařadila jej do svých podporovaných priorit.

HPV diagnostika
Od roku 2012 Nadace podporuje vědecko-výzkumné aktivity zaměřené na sekundární 
prevenci a na zlepšení povědomí o screeningu nádorových onemocnění děložního hrdla 
způsobených viry HPV. V České republice je kolem 50 % žen, které nenavštěvují gynekolo-
ga pravidelně, a proto na toto plně preventabilní a kurabilní onemocnění každoročně on-
emocní 1000 a umírá 300 žen. Aby se obešla bariéra, která ženám zabraňuje přijít k lékaři na 
vyšetření, nabízí Nadace nejmodernější diagnostickou metodu odhalující přítomnost HPV 
virů v biologickém vzorku tzv. samoodběrem v pohodlí domova. Tento screening je známý 
v mnoha vyspělých zemích.  Nadace podporuje prevenci populace právě touto formou. 
Každá žena si může na webových stránkách Nadace v e-shopu objednat samoodběrovou 
soupravu Evalyn Brush Rovers Medical, která se skládá ze samoodběrového HPV testu, 
návodu na použití se základními informacemi o HPV, informovaného souhlasu a návratové 
obálky. Vzorek je vyšetřen v cytogenetické laboratoři ÚMTM. Cena testu a vyšetření vzorku 
je 1190,00 Kč.

Projekt optimalizace programu prevence screeningu karcinomu cervixu 
Nadace v České republice aktivně podpořila vznik samostatné vědecké skupiny, která se 
věnuje zkoumání HPV z různých aspektů s jediným cílem, a to snížit množství případů rakov-
iny děložního čípku a hlavně úmrtí na toto onemocnění. Projekt byl připravován a konzul-
tován s předními odborníky na danou problematiku - MUDr. Vladimírem Dvořákem, Ph.D., 
předsedou České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, předsedou Sdružení 
soukromých gynekologů ČR, předsedou Sekce pro cervikální patologii a kolposkopii ČGPS 
ČLS JEP, dále pak s prof. MUDr. Davidem Cibulou, CSc., předsedou Evropské společnosti gy-
nekologické onkologie, a v neposlední řadě s prof. MUDr. Jiřím Slámou, Ph.D., který působí 
na Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné Fakultní nemocnice u Apolináře v Praze, a 
na 1. Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Projekt vzdělávání odborníků v prevenci HPV 
Nadace se v roce 2018 podílela na přípravě vzdělávacího programu a proškolení odborných 
gynekologů, který byl naplánován na jaro 2019 v osmi krajských městech ČR. Výsledkem 
přípravné fáze bylo nabídnout gynekologům v České republice nejnovější poznatky o prob-
lematice HPV a prvotní výsledky testování, které probíhalo v ordinacích odborných lékařů 
takto: MUDr. Petr Kovář, Diagnostické a léčebné centrum s.r.o. (testováno 277 pacientek), 
MUDr. Bohuslav Mičaník, GYN-PREN s.r.o. (169 pacientek), MUDr. Pavel Turčan, Centrum 
MEDIOL s.r.o. (98 pacientek). Vhodnost metody jako screeningového nástroje v prostředí 
ČR byla na pacientkách prokázána.
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Nadační příspěvky v roce 2018 obdrželi

Mgr. Zdeněk Škrott se zabývá již zavedeným léčivem  
Antabusem, který se běžně používá při léčbě alkoholismu. 
Mladý vědec se ovšem věnuje jeho možným znovuvyužitím v 
protinádorové terapii. Tento levný a relativně dobře snášený lék 
vykazuje zajímavou aktivitu v různých nádorových modelech, 
přesněji jakým mechanismem tento lék účinkuje v buňkách. 

Mgr. Miroslav Hruška se více než šest roků věnuje tvorbě 
výpočtového systému na detekci mutací proteinů z hmotnost-
ních spekter, což je zásadní pro další onkologický výzkum.

DÁRCI

JMÉNO PŘÍJMENÍ ČÁSTKA

Vladimír Kosík 600000

NaturaMed. Phamaceuticals 300000

Marcela Němcová 250000

Wanted RC 64050

NUVIA, a.s. 50000

A. Košťáková 50000

Na Šikmé Ploše 30000

Dan Řezníček 25000

Radovan Janoušek 15000

Filip Hendrych 12000

Petr Maleček 12000

Lubomír Machuča 11000

Petr Švestka 10000
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Paní Carolyn Gad, umělkyni, která Nadaci věnuje své originální obrazy a jedinečným 
způsobem spoluutváří vizuální projev Nadace, paní Renatě Šmeralové a paní Janě 
Gatěkové, dětským psycholožkám za jejich cenné rady, zaměstnancům Ústavu 
molekulární a translační medicíny, doc. MUDr. Beatrice Mohelníkové Duchoňové, Ph.D., 
a MUDr. Karlu Cwiertkovi, Ph.D., za organizaci Dne otevřených dveří při příležitosti 
Světového dne rakoviny dne 3. 2. 2018.
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 PUBLIKACE VZNIKLÉ ZA PODPORY NADACE 
PRO VÝZKUM RAKOVINY V ROCE 2018

KULTAN, J., V. KOLEK, P. DŽUBÁK, J. VÁCLAVKOVÁ, M. HAJDÚCH a M. SZKORUPA. 
Možnosti neinvazivní detekce karcinomu plic. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 
2018, 78 (3), 69-75. ISSN 1213-810X.

JAWOREK, H., V. KOUDELÁKOVÁ, J. DRÁBEK, J. VRBKOVÁ, B. ZBORILOVA, I. OBORNA, 
J. BREZINOVA, R. MAREK, K. HUML, P. VANEK a M. HAJDÚCH. A Head-to-Head Analyti-
cal Comparison of Cobas 4800 HPV, PapilloCheck HPV: Screening, and LMNX Genotyping 
Kit HPV GP for Detection of Human Papillomavirus DNA in Cervical and Cervicovaginal 
Swabs. The Journal of Molecular Diagnostics. 2018, 20 (6), 849-858. ISSN: 1525-1578. IF: 
4.880.

AGRAWAL, K., V. DAS, N. KUDLOVÁ, J. GURSKÝ, P. DŽUBÁK a M. HAJDÚCH. Differential 
Regulation of Methylation-Regulating Enzymes by Senescent Stromal Cells Drives Colorec-
tal Cancer Cell Response to DNA-Demethylating Epi-Drugs. Stem Cells International. 2018, 
Article Number: 6013728. ISSN: 1687-966X. IF: 3.989.

AGRAWAL, K., V. DAS, P. VYAS a M. HAJDÚCH. Nucleosidic DNA demethylating epigen-
etic drugs - A comprehensive review from discovery to clinic. Pharmacology & Therapeu-
tics. 2018, 188, 45-79. ISSN: 0163-7258. IF: 11.127.
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Nadace nepodléhá zákonné povinnosti ověřovat účetní závěrku auditorem. Konečný pří-
jem v roce 2018 převýšil výdaje v roce 2018. Majoritní díl výdajů tvořily náklady na jednot-
livé projekty Nadace. V roce 2018 byly poskytnuty příspěvky ve výši 40.000,-Kč, zbylé výdaje 
v souladu s cíli Nadace tvořily projektové náklady. Důvodem ke stagnaci v poskytování 
nadačních příspěvků byl záměr úspory finančních zdrojů pro období let 2019-2021, kdy je 
plánována masová podpora stěžejních charitativních projektů. 

FINANČNÍ ZPRÁVA

PŘÍJMY 2018

DARY: 
Nuvia      
Vinárna na Šikmé Ploše   
Naturamed Pharmaceuticals  
Wanted RC     
Dárci – fyzické osoby    
Veřejná sbírka     
Dary celkem     

DOTACE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ: 
Dotace Úřadu práce         
 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST:
Prodej (knihy, HPV diagnostika)
Výtěžek z propagace partnerů
Hospodářská činnost celkem

OSTATNÍ PŘÍJMY: 
Úroky

 
Příjmy celkem  

50.000,- Kč
30.000,- Kč

300.000,- Kč
64.050,- Kč

914.543,06  Kč
115.061,64  Kč 

1.473.654,70  Kč

21.131,44 Kč
500.000,-Kč

521.131,44 Kč

34.076,-Kč

2.029.384,22 Kč

522,08 Kč
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VÝDAJE 2018

PŘÍSPĚVKY V SOULADU S CÍLI NADACE:
Podpora mladých vědců (Miroslav HRUŠKA) 
Podpora mladých vědců (Zdeněk ŠKROTT) 
Příspěvky celkem 

OSOBNÍ NÁKLADY: 
Mzdové náklady a zákonné srážky
 

PROVOZNÍ NÁKLADY: 
Náklady na správu nadace, úprava pracovního  
prostředí pro zaměstnance OZZ
 
 
NÁKLADY NA PROJEKTY: 
Projektové náklady 

DANĚ:
Daň z příjmu       

ODPISY:
Účetní odpisy majetku

POPLATKY:
Bankovní poplatky, poplatky za vedení účtů,  
poplatky platební brány ThePay, DMS poplatky) 
Poplatky celkem

Výdaje celkem

20.000,- Kč
20.000,- Kč

40.000,- Kč

329.873,- Kč

276.219,- Kč

427.864,-Kč

190,-Kč                                                             

18.000,-Kč

6.163,-Kč

1.098.309,-Kč

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Děkujeme všem, kdo přispěli v roce 2018 na aktivity a veřejně prospěšné 
projekty Nadace pro výzkum rakoviny ČR.

           Peter Vanek, ředitel

PODĚKOVÁNÍ



NADACE PRO VÝZKUM RAKOVINY ČESKÁ REPUBLIKA
Hněvotínská 5, Olomouc, PSČ 779 00
IČ: 25832026
Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 193

Bankovní spojení: Fio Banka, č. účtu: 2100731758/2010
Veřejná sbírka: Fio Banka, č. účtu: 2901516003/2010

Kontakty:  info@vyzkumrakoviny.cz
   +420 585 63 2246 
   www.vyzkumrakoviny.cz

Úřední hodiny: Po – Pá: 9:00 – 15:00

mailto:info@vyzkumrakoviny.cz
http://www.vyzkumrakoviny.cz

