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O ČINNOSTI NADACE PRO 
VÝZKUM RAKOVINY ČESKÁ 
REPUBLIKA ZA ROK 2021

Výroční zpráva za rok 2021 byla zpracována v 

souladu s ustanovením § 358 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

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,
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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. 

Úvod 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.

Výroční zpráva



Předseda správní rady

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Místopředseda správní rady

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Členové správní rady

MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.

Správní rada

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

Účetnictví

UOL Olomouc 

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. 

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. 

Základní informace

Zakladatelé Nadace



Slovo úvodem

Rok 2021 byl stejně jako rok předešlý poznamenán pandemií nemoci COVID-19 a s ní souvisejícími omezeními. 

Tato nelehká doba poznamenala nejen situaci ve výzkumu onkologických onemocnění, ale i v prevenci 

onkologických onemocnění. Stejně jako v uplynulém roce jsme houževnatě podporovali testování PCR metodou 

pomocí testovací sady GARGTEST zejména pro onkologické pacienty, pro něž je forma tohoto neinvazivního 

testování mnohem vhodnější a komfortnější. 

V roce 2021 jsme se věnovali rovněž rizikům onkologických onemocnění. Rozvíjeli jsme projekt včasného 

záchytu karcinomu plic ZDRAVÉ PLÍCE a projekt KOPRETINA určený ženám.

Podpořili jsme mladé vědce za účelem motivace v jejich další vědecko-výzkumné práci a nově jsme se po 

vzoru hesla „ve zdravém těle, zdravý duch“ zapojili do prevence zdraví sportem a participovali na charitativním 

OMEGA CUP běhu.



Aktivity nadace v roce 2021

Projekt KOPRETINA

Spolu Safe

Projekt včasného záchytu infekce virem HPV 

způsobujícího onkologické onemocnění je naší 

„vlajkovou lodí“. Věnujeme se mu již třetím 

rokem. Stále existuje velké množství žen, které 

nenavštěvují pravidelně svého gynekologa. V České 

republice je každoročně diagnostikováno až 1.200 

nových případů rakoviny děložního čípku a 300 žen 

ročně na toto onemocnění zemře. Podle statistiky 

tak každý den zemře 1 žena. Stejně jako u rakoviny 

plic je u tohoto onemocnění důležitá včasná 

diagnostika. 

Jsme rádi, že můžeme podporovat spolek IFSMA 

Česká republika, z.s., jenž vede v rámci projektu 

studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně pod názvem Spolu Safe osvětovou kampaň  

o rakovině děložního čípku, viru HPV a možnostech 

prevence. 
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„Aby Emy měly mámy”

Naším cílem je zvyšovat povědomí o nádorových 

onemocněních a šíření osvěty. Naše video s názvem 

„Aby Emy měly mámy“ podporuje osvětu v prevenci 

rakoviny. Jeho tvůrcem je režisér Marek Partyš  

a v březnu jej v hlavním vysílacím čase představila 

Česká televize. 

Projekt GARGTEST

Projekt GARGTEST rovněž pokračuje a my se 

podílíme na jeho podpoře. Jsme si vědomi, kolik 

úsilí a obav doprovází onkologické pacienty 

během covidových vln, a proto se jim snažíme 

pomoci. Testování pomocí sady GARGTEST je pro 

onkologické pacienty doslova spásou, neboť jejich 

sliznice nejsou touto metodou poškozovány jako je 

tomu v případě invazivnějších metod odběru.
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Projekt ZDRAVÉ PLÍCE 

Projekt včasného záchytu rakoviny plic pokračuje. 

V české republice je ročně diagnostikováno až 

6.700 nových případů rakoviny plic a 80 % případů 

končí smrtí. Při včasném záchytu onemocnění je 

velká šance na úplné vyléčení. Příkladem byl i náš 

první polistopadový prezident, Václav Havel. S jeho 

ošetřujícím lékařem, panem prof. Pavlem Pafkem 

jsme měli čest spolupracovat na přípravě tohoto 

projektu. Ze spolupráce vzniklo i krátké promo video 

o důležitosti prevence.

Projekt ZDRAVÉ PLÍCE jsme propagovali  

prostřednictvím České televize, jíž poskytl na toto  

téma rozhovor pan doc. Marián Hajdúch, 

místopředseda správní rady.

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na podporu výzkumu rakoviny 

běžela po celý rok 2021. Peněžní prostředky  

z veřejné sbírky jsou deponovány na bankovní účet 

č. 2901516003/2010, vedený u FIO banka, a.s., 

pobočka Dolní nám. 20, Olomouc. Veřejná sbírka 

je pořádána a) přímými vklady na bankovní účet,  

b) přes platební bránu ThePay nebo  

c) prostřednictvím telefonní linky dárcovskou SMS. 

Od počátku vedení veřejné sbírky se nám podařilo 

shromáždit 1.102.698 Kč. V roce 2021 bylo z veřejné 

sbírky čerpáno 430.420 Kč na podporu projektu 

ZDRAVÉ PLÍCE. Veřejná sbírka na podporu tohoto 

projektu byla propagována benefičním koncertem 

České filharmonie na zámku Sychrov dne 23.6.2021. 

Koncert byl živě vysílán Českou televizí.

Čistý výtěžek veřejné sbírky za účetní období 

2021 činil 634.655 Kč. Veřejná sbírka prošla dne 

31.5.2022 kontrolou Krajského úřadu Olomouckého 

kraje.
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Vzdělávání odborníků

Podpora mladých vědců

V loňském roce jsme přispěli odborníkům na jejich 

vzdělávání v rámci inter-disciplinární konference 

OL4PERMED, jež se konala ve dnech 25.-26.11.2021  

v Olomouci. Konference má letitou tradici, koná se od 

roku 1995 a setkávají se na ní odborníci z tuzemska 

i zahraničí. Konference je platformou pro vědce a 

klinické odborníky, kteří studují a zkoumají nádory, 

vyměňují si poznatky a zkušenosti ze své vědecko-

výzkumné práce.

Naším cílem je rovněž podpora mladých vědců 

věnujících se výzkumným i klinickým oborům 

nádorových onemocnění. Podporujeme mladé vědce, 

kteří aktivně publikují nebo přednáší, a motivujeme je 

tak v jejich další práci. 
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Zvláštní poděkování

Touto cestou bychom rádi poděkovali společnosti Phillip Morris a.s., která naší Nadaci věnovala v 
roce 2021 významný finanční dar v hodnotě 7.000.000 Kč.

OMEGA CUP

Prevenci zdraví nelze uskutečňovat bez sportu, byť 

jsou jím pro někoho šachy :–). A tak jsme se přidali 

k běžcům na OMEGA CUPu. Tento charitativní běh 

každým rokem pořádá TJ Omega Sobotín, jako uctění 

památky Mgr. Martiny Chlandové, která podlehla 
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rakovině v roce 2020. Běželi jsme pro zdraví a podporu 

výzkumu rakoviny dne 4. 9. 2021 a doběhli! Budeme se 

těšit na příští ročník! 



Sociální sítě

Jsme aktivní také na sociálních sítích!

Sledujte nás na

www.instagram.com/vyzkumrakoviny.cz

www.facebook.com/rakovina
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Finanční zpráva

1. Nadace v roce 2021 podléhá zákonné povinnosti1  ověřovat účetní závěrku auditorem.
2. Konečný příjem v roce 2021 převýšil výdaje.
3. Majoritní díl výdajů tvořily nadační příspěvky v souladu s cíli nadace a náklady na jednotlivé   
 projekty. 
4. Přehled vlastního majetku:

PŘEHLED VLASTNÍHO MAJETKU NADACE

Účet Položka Stav

90100 Zákonná nadační jistina 500.000 Kč nedisponovatelná

22000 Vědecké a klinické přístroje k vyřazení

22003 Výpočetní technika pro výzkum aktivní

22100 Zařízení na sběr kondenzátu dechu aktivní

1 ust. § 341 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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5. Závazky nadace v roce 2021 – žádné.
6. Přehled o osobách, které poskytly nadační dar:

 Nadace je ze zákona2 povinna ve výroční zprávě uvést u jednotlivých nadačních darů přehled o osobách, 

 které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10.000 Kč.

DÁRCI

PHILLIP MORRIS a.s.

NATURAMED PHARMACEUTICALS s.r.o.

TESCO ŽABKA a.s.

ITA-INTERTACT s.r.o.

TJ SOBOTÍN

Hana KULVAJTOVÁ

Ivan BARTOŠ

Robert RUNTÁK

Jakub JANOS

Miroslav SÝKORA

Ivan PELIKÁN

Alena LORENC HAASOVÁ

Marián HAJDÚCH

Petr MALEČEK

Lubomír MACHUČA

Roman MOČIČKA

 2 ust. § 358 odst. 3 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

11



7. Přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek:
 Nadace je ze zákona3 povinna ve výroční zprávě uvést přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě   

 vyšší než 10.000 Kč.

PODPOŘENÁ AKTIVITA ČÁSTKA

Projekt OP PIK klastru medicinální chemie MedChemBio 3.500.000

Vzdělávání odborníků v rámci konference OL4PERMED

MLADÍ VĚDCI:
Viswanath Das
Aleš Kvasnička
Jan Hrudka
Lucie Pícková

100.000

Podpora mladých vědců

MLADÍ VĚDCI:
Barbora Koblihová
Narendran Annadurai 
Tereza Buchtová 

80.000

Podpora osvěty HPV pro IFSMA Česká republika, z.s. 20.000

3 ust. § 358 odst. 3 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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Dary
Dárci právnické osoby       7.474.689

Drobní dárci – fyzické osoby      247.934 

Veřejná sbírka        634.655 

Dary celkem:        8.357.278   

 

Příjmy z hospodářské činnosti
Příjmy z výzkumné spolupráce Qiagen     500.000

Příjmy za propagaci a reklamní spolupráci Star Czech s.r.o.  150.650

Příjem z prodeje diagnostických testů     317.733

Příjmy z hospodářské činnosti celkem:    968.383

Příjmy 2020 celkem:      9.325.661

PŘÍJMY 2021

Příjmy 2021
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Příspěvky v souladu s cíli nadace
Příspěvek na projekt OP PIK klastru medicinální chemie MedChemBio   3.500.000

Příspěvek na vzdělávání odborníků v rámci konference OL4PERMED  100.000

Příspěvky mladým vědcům v rámci konference OL4PERMED 2021  50.000

Příspěvky mladým vědcům v rámci projektu Ph.D. Club    30.000

Příspěvek pro IFSMA Česká republika, z.s.     20.000

Dary celkem:         3.700.000  

  

Osobní náklady
Mzdové náklady a zákonné odvody      360.095

Mzdové náklady DPP pro projekty nadace     258.810

Osobní náklady celkem:       618.905

Náklady na vlastní správu
Nájemné a služby spojené s nájmem      94.549

Účetní služby         26.136

Daňové poradentství        6.050

Náklady na vlastní správu celkem:      126.735

Náklady na projekty nadace
Náklady na veřejně-prospěšné projekty     871.374

Náklady na projekty celkem:       871.374

Odpisy
Účetní odpisy hmotného majetku      91.185

Odpisy celkem:        91.185

Výdaje 2021
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Výdaje 2021 celkem:       5.419.000

Poplatky
Poplatky za vedení účtu       35,67

DMS poplatky         3.630

Poplatky za platební bránu ThePay pro e-shop     4.881,81

Poplatky za platební bránu ThePay pro dary     1.977,96

Kurzové ztráty         263,45

Úroky          12,02

Poplatky celkem:        10.801

VÝDAJE 2021
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Výroční zpráva Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika za rok 2021 byla dne 26.10.2022 zrevidována 

dozorčí radou Nadace.

Účetní závěrka Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika za rok 2021 byla ověřena auditorem KAČR ev. č. 

015 a auditní závěr projednán se statutárním orgánem dne 21.10.2022.

Výroční zpráva Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika za rok 2021 byla dne 20.12.2022 SCHVÁLENA 

správní radou Nadace.

Revizní doložka 2021

Auditní doložka 2021

Schvalovací doložka 2021

Slovo závěrem

V roce 2021 jsme pokračovali ve všech našich 

aktuálních projektech. Několik z nich se nám podařilo 

rovněž propagovat v mass-mediích, na což jsme 

náležitě hrdí. Naše veřejná sbírka získává čím dál 

tím více přispěvatelů a my můžeme více podporovat 

charitativní projekty. Jsme rádi, že jsme překonali  

i druhý covidový rok a nezůstali ve svých činnostech 

paralyzovaní. Vzhůru do dalšího roku se stejným 

neutuchajícím elánem a vaší podporou!

Váš Peter Vanek v.r.

ředitel
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Účetní uzávěrka 2021
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