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Úvodní slovo  

Praha, leden 2019

Vážení přátelé, 

 těší mě, že právě otevíráte výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius 
za rok 2018. Jejím záměrem je poskytnout vám podrobné informace o naší činnosti a seznámit 
vás s projekty, kterým jsme se po celý rok věnovali. Tato zpráva slouží jako komunikační nástroj, 
který vás uceleně a podrobně provede našimi aktivitami, úspěchy, představí naše podporovatele 
a spolupracovníky.

 Klíčový cíl společnosti je dobrá, oboustranná komunikace o zdraví i nemoci. Z tohoto 
důvodu se věnujeme řadě aktivit, které nám v součtu dávají smysl a proto:

 — jsme vytvořili projekt „Centrum informací onkologického pacienta“,
 — dále objíždíme s projektem Ruce na prsa republiku,
 — stále doplňujeme naše brožury Průvodce onemocněním,
 — jsme začali s autorským čtením,
 — jsme se spojili v Hlasu pacientek s metastatickou rakovinou prsu s dalšími organizacemi,
 — připravujeme Klobouk dolů, náš největší benefi ční projet. 

 O všech projektech se podrobně dočtete v naší zprávě. 

 Velmi si ceníme ochoty všech našich partnerů, kteří se rozhodli věnovat nám svou přízeň 
a dokázali ve svých rozpočtech nalézt prostor pro podporu našich činností. Umožnili tak získat 
publicitu i tématům, která jsou spíše mimo hlavní zájmy médií a veřejnosti. Díky veškeré fi nanční 
i nefi nanční pomoci se nám společně daří tuto situaci měnit a získávat pozornost i pro dosud 
poněkud opomíjené, avšak velice potřebné oblasti péče o lidské zdraví a prevence.

 Věříme, že i v roce 2019 naše aktivity ulehčí složité životní situace mnoha lidí a změní je 
k lepšímu – pomohou dodat odvahu, přinést informace, usnadnit boj s chorobou, poradit… Stejně 
jako tomu bylo doposud, budeme dělat vše, aby naše konání a nakládání s prostředky našich 
partnerů mělo smysl a přispívalo ke zvyšování kvality života v České republice.  

Vaše Michaela Tůmová
ředitelka Dialog Jessenius o.p.s.
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Základní informace 
Název:    Dialog Jessenius 
Právní forma:  obecně prospěšná společnost 
Registrace:   Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 653, dne 3. června 2009
Sídlo organizace: V Kolkovně 921/3, 110 00 Praha 1
Kontakt:   tel.: 222 311 697
   mail:  info@dialog-jessenius.cz
   url:  www.dialog-jessenius.cz
    www.rucenaprsa.cz 
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    www.hlidej.se
    www.mukozitida.cz
    www.ciop.cz

IČ:    289 08 686
DIČ:    CZ 289 08 686
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., č. ú. : 2182252389/0800

Představení 
Společnost Dialog Jessenius o.p.s. byla založena v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké 
veřejnosti o závažných onemocněních a rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci, a to jak 
mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky. Tyto cíle se promítají do dvou klíčových pilířů – 
projektových aktivit Dialogu Jessenius: 

Hlavní pilíř činnosti Dialogu Jessenius je zaměřen na osvětové činnosti v oblasti vy-
braných závažných onemocnění – naše aktivity vychází z přesvědčení, že některá, byť velmi 
závažná, onemocnění by neměla tak hluboký dopad, kdyby o nich byli pacienti lépe informováni, 
a kdyby včas věděli, koho a nač se ve věci svých zdravotních obtíží zeptat. Naším mottem je věta: 
„Vědět je klíč“. Rozhodnutí věnovat se této problematice vychází z našich konkrétních znalostí 
a zkušeností v daném oboru: Zdravotnictví v České republice je odborně na velmi vysoké úrovni, 
což lze dokumentovat v řadě oblastí, ať už se to týká velmi náročných zákroků či dlouhodobé 
léčby, například v onkologii. Zatím ale pokulhává v prevenci, v posttraumatické péči a zapojení 
nemocných a jejich blízkých do rozhodování o volbě léčebného postupu. Pacienti si často stěžují 
na nedostatek informací, neví, jak se k nemoci – své vlastní nebo svých blízkých – postavit, jak jí 
čelit. Podobně po náročných lékařských zákrocích nejsou často dostatečně poučeni, jak se nejlépe 
vypořádat s posttraumatickým stavem, což je zcela klíčové zejména při dlouhodobých onemocně-
ních. I v případě vstřícného lékaře, který je ochoten pacientovi leccos vysvětlit, bývá problém, že 
pacient sám přesně neví, na co se ptát, vlivem stresu ze závažné diagnózy není schopen informace 
přijmout a lékař, který musí denně ošetřit daleko větší počet pacientů, než je obvyklé v zemích 
Evropské unie, nemá na hloubkovou edukaci pacienta či jeho rodinného příslušníka dostatek času. 
Direktivní postupy obvyklé pro období před sametovou revolucí navíc způsobily, že starší lidé ne-
jsou zvyklí se aktivně zapojovat do léčby vlastní nemoci a často jsou více méně pasivními účastníky 
procesu své vlastní léčby. 

V dnešní době je možné řadu informací získat na internetu, je ale třeba s tímto zdroje uvážlivě 
pracovat. Řada informací, které jsou na internetu uvedeny, jsou protichůdné, a některé bohužel 
i nepravdivé, případně ovlivněné některými extrémními přístupy k léčbě apod. 

Je tedy zjevné, že jde o situaci, která si žádá uvážlivou a řízenou změnu tak, aby pro pacienty 
(zejména ty „nové“) byly dostupné řádné a včasné informace, které jim umožní po počáteční pa-
nice snížit hladinu stresu a zorientovat se v nastávajícím procesu léčby. Naše organizace sdružuje 
odborníky z oblasti medicíny, kteří se zaměřují na problematiku onkologických onemocnění. Pro 
tyto odborníky je práce posláním. Vedle toho však velmi silně vnímají i lidský rozměr této proble-
matiky, a proto prostřednictvím práce v neziskovém sektoru věnují svůj čas postupnému zlepšování 
výše popsané situace.
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Segment a cíle Dialogu Jessenius 

Společnost Dialog Jessenius působí v poněkud opomíjeném segmentu neziskového sektoru. Své 
poslání spatřujeme v: 

1.  Zvyšování povědomí o prevenci závažných onemocnění a šíření osvěty mezi pacienty 
a jejich blízkými.

2.  Poskytování osvěty pacientům a jejich rodinným příslušníkům po sdělení závažných, zpra-
vidla onkologických, diagnóz. 

3. Práci s mládeží se zvláštním důrazem na prevenci.

Strategické cíle Dialogu Jessenius: 

i.  Zlepšení v oblasti poskytování informací pacientům v případech dlouhodobé nemoci a ná-
sledné péče a návratu do aktivního života bez onemocnění. 

ii.  Rozšířit povědomí o standardech léčby závažných onemocnění s možností zhodnotit, zda 
se jich pacientovi skutečně dostává. 

iii.  Zajistit zajímavou nabídku preventivních programů pro širokou veřejnost.

iv. Usnadnit boj se závažnou nemocí.

Tváře Dialogu Jessenius 
Jsme velice hrdí na to, že společnost Dialog Jessenius utváří a podporuje mnoho významných 
odborníků z relevantních oborů medicíny, kultury a práce s mládeží. Díky zapojení těchto kapacit 
a mnoha šikovných a oddaných pracovníků můžeme konstatovat, že se nám dlouhodobě daří 
získávat důvěru našich partnerů a také úspěšně hospodařit se svěřeným kapitálem. S osobami 
spojenými s obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius se můžete seznámit v následujících 
kapitolách. 

Zakladatelky 

Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.

V roce 1985 absolvovala s cenou Ministra školství FVL UK, získala postupně atestaci z vnitřního 
lékařství, klinické onkologie a hematologie. V poslední době se věnuje především léčbě karcinomu 
prsu se zaměřením na velmi mladé nemocné s touto diagnózou. Vyučuje na 1. Lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy, onkologickou problematiku přednáší na českých i zahraničních fórech a pub-
likuje v českých i mezinárodních časopisech. Je členkou Onkologické společnosti JEP a Ligy proti 
rakovině. V roce 2008 natočila spolu s Českou televizí dokumentární pořad o mladých pacientkách 
do 35 let s diagnózou karcinomu prsu do pořadu Diagnóza. Spolu s dalšími odborníky z Onkolo-
gické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze založila „Projekt 35“, který je určen 
právě pro skupinu mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu.

Helena Geraldine Felix

Narozena v Londýně matce Češce a otci Angličanovi, studovala jazyky (francouzština, němčina) 
a úspěšně pracovala jako simultánní tlumočnice, mj. pro organizaci NATO. Po roce 1990 se 
s matkou, lady Luisou Abrahams, vrátila do České republiky a společně zde podnikaly v oblasti 
automobilismu, letectví a maloobchodu. Jako první zde s úspěchem provozovala oděvní franšízu 
značek Next a Mothercare. Spolu s matkou v Čechách také založila britský program na podporu 
mládeže Edie (Duke of Edinborough Award). Paní Felix je velmi úspěšnou podnikatelkou, jež se 
významně věnuje podpoře neziskového sektoru. 
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Bc. Michaela Tůmová

Zdravotní sestra, 1982–1994 působila na dětském oddělení motolské nemocnice; od 1994 podni-
kala ve zdravotnictví, mj. provozovala zdravotnickou dopravní službu, spolupracovala na zavádě-
ní nových pomůcek zdravotnické techniky, pomáhala založit dvě kliniky plastické chirurgie na Slo-
vensku. V letech 2001–2003 byla jednatelkou nestátního zdravotnického zařízení. Vystudovala 
Vysokou školu zdravotnickou – obor ošetřovatelství. Členka organizačního výboru onkologického 
kolokvia Pragueonco. Stála u zrodu časopisu Sesterna a byla po řadu let šéfredaktorkou, je členkou 
správní rady VSZDRAV.

Jiřina Faloutová 

Vystudovala speciální pedagogiku, je absolventkou International Business School CMC Čelákovice. 
Od roku 1990 podnikala v mezinárodním obchodě v odvětví zdravotnické techniky, elektrotech-
nických strojů. Od roku 1999 se zabývá marketingem a novými formami mediální komunikace, 
produkční činností a pořádáním speciálních akcí. Několikaletá intenzivní spolupráce s Kanadou 
vyústila k založení incomingové cestovní kanceláře.

Správní rada

Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.

Pozice: Předsedkyně správní rady

Profesní resumé je uvedeno v kapitole Zakladatelky.

Doc. MgA. Helena Třeštíková

Pozice: Členka správní rady 

Po maturitě na Střední odborné škole výtvarné v Praze pracovala rok v televizi jako asistentka 
režie. Vystudovala obor režie dokumentárního fi lmu na pražské FAMU (1974). Působila v Krátkém 
fi lmu Praha, do roku 1977 jako dramaturgyně, do roku 1994 jako režisérka. V letech 1990–1991 
patřila ke spoluzakladatelkám Nadace Film & Sociologie (dnes Asociace F & S). V roce 1994 za-
ložila spolu se svým manželem, spisovatelem, publicistou, architektem a nakladatelem Michaelem 
Třeštíkem Nadaci Člověk a čas. Patří k nejvýznamnějším českým dokumentaristům. Natočila více 
než čtyřicet dokumentárních fi lmů. K nejznámějším patří Manželské etudy (1987), Řekni mi něco 
o sobě (1992–1998), Ženy na přelomu tisíciletí (2006) nebo Marcela (2006). Za své dokumenty 
obdržela mnoho ocenění, řadí se mezi absolutní špičku dokumentárních tvůrců evropského formátu. 
V roce 2007 obdržela za snímek Marcela cenu za nejlepší evropský dokument roku. Jako první 
český dokumentarista získala v roce 2008 cenu Evropské fi lmové akademie. Obdobu Oscara do-
stala za časosběrný dokument René.

Helena Geraldina Felix

Pozice: Členka správní rady 

Profesní resumé je uvedeno v kapitole Zakladatelky.
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Dozorčí rada

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Pozice: Předseda dozorčí rady

Bývalý přednosta I. Interní kliniky 1. Lékařské fakulty a od roku 2002 ředitel Ústavu hematologie 
a krevní transfúze. Zabýval se hlavně vnitřním lékařstvím, hematologií a onkologií, zejména proble-
matikou protinádorové chemoterapie. Od roku 1994 pracoval jako prorektor pro vědu a výzkum 
na Univerzitě Karlově v Praze. Je členem mnoha domácích a zahraničních společností, členem 
Učené společnosti ČR a Klubu českých hlav. Je členem Národní rady zdraví a Rady pro meziná-
rodní spolupráci. Je význačným popularizátorem vědy, zejména v oblasti nádorových onemocnění. 
Publikoval přes 250 prací v odborných časopisech. Je autorem 13 monografi í, z nichž nejrozsáh-
lejší jsou Vnitřní lékařství a Klinická onkologie. Dále je spoluautorem dalších 5 monografi í. Jeho 
vynikající vědecká práce byla oceněna Cenou ministra školství za vědu, Cenou Českého literárního 
fondu za vědeckou literaturu, Zlatou Medailí Univerzity Karlovy (1997), Cenou ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy (1997), medailí T. G. Masaryka (1998), Hlávkovou cenou (2003) a Stát-
ním vyznamenáním za zásluhy o stát v oblasti vědy (2003).

RNDr. Jana Borovcová

Pozice: Členka dozorčí rady

Absolventka Masarykovy univerzity v Brně (dříve Univerzita J. E. Purkyně), oboru analytická che-
mie. Po úspěšné kariéře vědecké pracovnice působí v současnosti jako jednatelka společnosti Can-
doris, s.r.o., v Česku působící společnosti, jež je součástí nadnárodní organizace. V minulosti se 
věnovala také tématům, jako jsou podnikové vodohospodářství a ekologie. 

Monika Stanieczková

Pozice: Členka dozorčí rady

Absolventka gymnázia v Třinci a Vyšší odborné školy v Ostravě. V letech 1994–1998 pracovala 
na pozici asistentky obchodního ředitele. Od roku 1999 řídí svou fi rmu zaměřenou na reality, 
posledních 12 let však většinu času věnuje dětem. V Roce 2011 se setkala na veřejné aukci foto-
grafi í s neziskovou organizací Dialog Jessenius, která výstavu a aukci připravila na podporu svých 
projektů. Jejich práce ji a jejího partnera velmi zaujala, a tak se rozhodli Dialog Jessenius o.p.s. 
podpořit fi nančně i aktivně, také se zapojila jako členka dozorčí rady.
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Pracovníci Dialogu Jessenius 

Za dobu našeho působení jsme vybudovali několik projektových týmů složených z celé řady od-
borných pracovníků. Tito odborníci s námi spolupracují na základě různých formálních vztahů 
a vykonávají konkrétní úkoly a činnosti v rámci jednotlivých projektů.

Kmenové zaměstnankyně 

Michaela Tůmová, ředitelka, zakladatelka Dialog Jessenius

Klára Hübnerová, koordinátorka projektu

Helena Šplíchalová, koordinátorka projektu

Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce

Celkem 20 pracovníků

Dobrovolnice

Martina Hoffman Adamec, spolupráce na projektu „Ruce na prsa“

Soňa Šatová, spolupráce na projektu „Ruce na prsa“

Stálí spolupracovníci

Kateřina Martykánová, PR manažerka Dialog Jessenius 

Markéta Havlová, projektová manažerka

Zdenka Slanařová, odborná lektorka
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Významné projekty Dialogu Jessenius v roce 2018
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2018 vycházely naše projektové aktivity z výše defi no-
vaných cílů a pilířů naší obecně prospěšné společnosti. Vedle dlouhodobých projektů jsme v tomto 
roce opět realizovali i několik akcí krátkodobého či jednorázového charakteru. V roce 2018 jsme 
se s laskavým přispěním našich partnerů věnovali těmto projektům: 

— Průvodce onemocněním 

—  CIOP (Centrum informací onkologického pacienta)

—  CIOP vzdělávací

— Ruce na prsa 

— Projekt Klobouk dolů

— Ostatní aktivity – PragueOnco, Hlas pacientek s metastatickou rakovinou prsu

Představení jednotlivých projektů naleznete v následujících kapitolách této Výroční zprávy. 
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P růvodce onemocněním 

Projekt „Průvodce onemocněním“ s úspěchem realizujeme již devátým rokem, od roku 2010. 
Jeho cílem je informovat o nemoci, léčbě, právech a možnostech osob s vybranou diagnózou 
formou dokumentárních edukačních fi lmů, případně informačních brožur či jiných vhodných mate-
riálů, zpracovaných za přispění předních odborníků z příslušného oboru medicíny. 

Hlavním výstupem projektu je vytvoření série fi lmů a tištěných publikací určených pro paci-
enty trpící různými závažnými onemocněními a pro jejich rodinné příslušníky. Do této doby jsme 
vydali 5 edukativních fi lmů věnujících se různým onkologickým diagnózám. Dále se věnujeme 
těmto aktivitám:

1. Pravidelně distribuujeme informační materiály onkologickým pracovištím v ČR

2. Provozujeme a stále inovujeme webové stránky www.pruvodceonemocnenim.cz

3. Doplňujeme novinky k jednotlivým diagnózám

Diagnózy, kterým se věnujeme, vybíráme spolu s odborníky z praxe na základě průzkumu a dle 
výskytu onemocnění v České republice. Ačkoliv projekt realizujeme již osmým rokem, stále máme 
dostatek témat ke zpracování, neboť závažných chorob v české populaci spíše přibývá, než na-
opak. Ruku v ruce s vysokým počtem pacientů na jednoho lékaře přitom vzrůstá tlak i na další 
kvalitní a spolehlivé informační zdroje. 
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Projekt CIOP

V dubnu byly slavnostně otevřeny prostory Centra informací pro onkologické pacienty a ofi ciálně 
tak byla zahájena jeho činnost. Symbolickým přestřižením pásky zahájili činnost CIOPu náměstky-
ně ministra zdravotnictví Alena Štefl ová, přednostka onkologické kliniky FN Motol a předsedkyně 
České onkologické společnosti Jana Prausová a přednosta dětské hematoonkologické kliniky Jan 
Starý. 

Onkologičtí pacienti i jejich blízcí často bojují nejen se samotnou nemocí, ale i s nedostatkem po-
třebných informací. Proto bylo založeno informační centrum CIOP, které našlo místo v budově nové 
dětské onkologie FN Motol.

Pacientům se zde nabízí možnost promluvit si s terapeuty, kteří jsou s onkologicky nemocnými v kon-
taktu již po mnoho let nebo mají s rakovinou vlastní zkušenost. Dokáží tak poradit v tom, co pacienti 
potřebují vědět ke zdárnému průběhu léčby. V centru se pacienta ujme zkušená sestra a stane se 
jeho průvodcem onemocněním. Ten se na ni může obrátit v každé situaci a s každým problémem, 
který může během léčby vzniknout, ať už je zdravotního, sociálního či psychologického rázu.

Akce uskutečněné v roce 2018 CIOP

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den, který nesl podtitul „Vše, co jste chtěli vědět o onkologii a báli jste se zeptat“, se uskutečnil
11. dubna v Centru informací pro onkologické pacienty.

JAK BÝT LÉPE SLYŠET

Interaktivní seminář proběhl 22. listopadu ve spolupráci se zkušeným zdravotnickým novinářem 
a expertem z oblasti public affairs.

SEMINÁŘ O BIOSOMILÁRNÍ LÉČBĚ

Na konci listopadu proběhl také odborný seminář týkající se biosomilární léčby v onkologii.
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CIOP VZDĚLÁVACÍ – OSVĚTOVÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Vzdělávací a osvětové činnosti se věnujeme nejen v rámci vlastních aktivit a projektů.  V roce 
2018 jsme pokračovali v naší dlouhodobé spolupráci např. s organizací Projekt35 a společně tak 
podporujeme osvětu a potřebu a způsoby preventivní péče o lidské zdraví. Informace z oblasti 
prevence a léčby onkologických onemocnění šíříme prostřednictvím své účasti na otevřených 
i soukromých (fi remních) seminářích. Svým působením tak dlouhodobě oslovujeme jak laickou tak 
odbornou veřejnost (zejména zdravotní sestry).

Aktivně jsme se účastnili Pediatrické akademie a předali dětským lékařům materiály k edukaci 
nácviku samovyšetření a to nejen v Praze, ale i v Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, 
Hradci Králové a Ústí nad Labem. Tato tour byl zorganizována díky spojení s fi rmou AHOU Public 
Relations.

Začali jsme také přednáškovou cestu, jejímž úkolem je předávat informace zdravotním sestrám na 
téma biosimilární léčba. Ta první se uskutečnila v našem centru v Motole.

S Projektem 35 učíme ženské sestry správnou edukaci samovyšetření.

Náš poslední projekt vyvolal velkou vlnu emocí, neboť jsme s dvěma našimi podporovatelkami 
Editou Struskovou @prsavhaji a Terezou Schilerovou z @denikraka začali autorské čtení pro 
začínající zdravotní sestry o komunikaci s pacientem. Je to náš první projekt, u kterého se často 
pláče!
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Poděkování 

Na tomto místě upřímně děkujeme lidem, bez jejichž podpory, by CIOP nemohl vzniknout ani dlou-
hodobě fungovat. Děkujeme proto Doc. MUDr. Janě Prausové, Ph.D., MBA (přednostka Onkologic-
ké kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně České Onkologické společnosti) a prof. MUDr. Janu 
Starému, DrSc. (přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol), kteří vznik 
centra aktivně podpořili a také náš velký dík patří vrchním sestrám obou klinik Jitce Wintnerové 
a prof. MUDr. Samuelu Vokurkovi.

Velký dík patří také partnerům, bez kterých bychom tento projekt nemohli realizovat.

Partneři projektu

Novartis s.r.o.

RSJ a.s.

Amgen s.r.o.

Nymburk Property Development  (CPI)

OG Research s.r.o.

Československá obchodní banka a.s.

Home Credit International a.s.
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Ruce na prsa 

V roce 2018 jsme již sedmým rokem intenzivně pracovali na realizaci 
projektu „Ruce na prsa“. Tento projekt se zrodil v roce 2012 a následující 
léta jsme věnovali rozšiřování projektu, tak abychom naplnili jeho dva 
hlavní cíle: 

1.  Zlepšit informovanost zejména žen mladších 35 let o problematice 
karcinomu prsu – zejména o jeho včasné diagnóze, prevenci, způsobech a možnostech 
léčby. 

2.  Zlepšit odbornou připravenost nelékařského personálu v problematice karcinomu prsu. 

Hlavním nástrojem pro dosažení vytyčených cílů jsou edukační kampaně realizované 
po celé České republice, šíření edukačního videa a aplikace pro chytré mobilní 
telefony. 
Projekt „Ruce na prsa“ je založen na edukaci správné techniky samovyšetření prsu pomocí:

– Edukační kampaně na vybraných veřejných akcích

– Edukační brožury šířené na edukačních místech a prostřednictvím škol a lékařů

– Aplikace do mobilního telefonu (iOS a Android)

– Profi lu na sociální síti Facebook  facebook.com/rucenaprsa

– Spolupráce s Petrem Koukalem a projektem STK pro chlapy

Edukaci provádí předem vyškolené zdravotní sestry. Při návštěvě edukačního místa shlédnou ženy 
instruktáž samovyšetření prsu a obdrží informační brožuru, podle které mohou samovyšetření bez 
obtíží opakovat i ve svém soukromí. V rámci projektu taktéž šíříme aplikaci s názvem „Ruce 
na prsa“, kterou si mohou zdarma stáhnout do svého chytrého mobilního telefonu. 

Edukační aktivity samovyšetření prsu se neomezují pouze na akce pro širokou veřejnost. Postupem 
času jsme přikročili k realizaci osvěty i prostřednictvím dalších akcí. Práce s užší cílovou skupinou, 
zdaleka méně anonymní než při veřejných akcích, se nám velmi osvědčila. Osvětu jsme tak se svým 
stánkem a prsním fantomem realizovali například na těchto akcích: 

– Pediatrická akademie – jaro 2018

– Přednášky na středních školách 

– Edukace pro veřejnost v obchodním domě Marks&Spencer

– Edukace na akcích Bezstarostná jízda-květen 2018, Rodinný festival září 2018

Projekt „Ruce na prsa“ v číslech:

– V rámci kampaně bylo od roku 2013 distribuováno na 760 000 ks edukačních brožur

– Přes 12 000 osob bylo individuálně proškoleno

– Instruktážní video na YouTube shlédlo na různých kanálech přes 700 000 diváků

– Přes 2 600 fanoušků na Facebooku

Zvýšenému zájmu o aktivity projektu „Ruce na prsa“ pak jistě prospívá i podpora ze strany zná-
mých tváří. Dlouhodobě spolupracujeme s badmintonistou Petrem Koukalem a jeho projektem STK 
pro muže.
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Základní projektový tým 

Michaela Tůmová, projektová managerka

Markéta Havlová, koordinátorka

Zdenka Slanařová, lektorka a koordinátorka

Zdravotní sestry:

Zdeňka Slanařová, Dita Schirhalová, Petra Stasová, Zuzana Marcelly, Renata Fantová, Anna-Marie 
Stejskalová, Petra Minksová, Jana Petrová, Aneta Knapová, Marie Janečková, Viola Janečková, 
Nikol Gabrielová

Klíčové výstupy projektu

Edukace na veřejných akcích

Vzdělávací semináře pro laickou i odbornou veřejnost (zdravotní sestry)

Informační portál www.rucenaprsa.cz 

www.facebook.com/rucenaprsa 

Mobilní aplikace „Ruce na prsa“ 

Edukační plakáty v mamografi ckých centrech 

Edukace na středních školách
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Generální partner

Nymburk Property Development (CPI)

Partneři

RSJ a.s.

Projekt35

STK pro chlapy

Marks & Spencer Česká republika, a.s.

Poděkování 

Naše velké poděkování patří všem, kteří nás s projektem „Ruce na prsa“ pozvali k účasti na svých 
akcích a umožnili nám tak cíleně a efektivně vzdělávat desítky a stovky osob. 

Hlavní poděkování patří fi rmě AHOU Public Relations, s níž jsme spolupracovali při tour Pediatric-
ké akademie a na Projektu 35, kde školíme ženské sestry. Také děkujeme obchodnímu domu  M&S, 
kde pravidelně probíhá akce „Květen mezi podprsenkami“. 

Velký dík patří také partnerům, bez kterých bychom tento projekt nemohli realizovat.
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Projekt Klobouk dolů

Měsíc říjen je celosvětově vnímán jako měsíc boje proti rakovině prsu. Proto již tradičně v tomto 
období pořádají Dialog Jessenius a Projekt 35 kulturní a společenské akce pro veřejnost, ale pře-
devším pro pacientky, lékaře a další zdravotnický personál, který jim v nelehkém boji se zákeřným 
onemocněním pomáhá. Hlavním poselstvím projektu je připomenutí toho, že  vedle nás žijí ženy, 
které musí denně statečně bojovat s těžkou onkologickou diagnózou. V jejich blízkosti jsou však 
také  všichni ti, kdo jim pomáhají nad nemocí zvítězit. Všem proto patří  velký dík a před jejich 
odvahou chceme  smeknout. 

V rámci projektu Klobouk dolů jsme se podíleli na organizaci těchto akcí:

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ONKOLOGICKÝCH PACIENTEK

Na začátku října se v pražském centru OPERO uskutečnila netradiční módní přehlídka pod vede-
ním módní návrhářky Liběny Rochové, která odstartovala sérii akcí v rámci projektu Klobouk dolů. 
Role modelek připadla ženám, které prošly léčbou rakoviny prsu. 

Módní přehlídka byla první z několika akcí projektu Klobouk dolů. Večer byl věnovaný především 
pacientkám, které si zaslouží náš obdiv a před nimiž smekáme pomyslný klobouk za jejich odvahu 
a vytrvalost poprat se s nelehkou životní situací.

Onkologické pacientky se tak na krátký okamžik staly hvězdami přehlídkového mola s modely, kte-
ré pro ně vytvořili studenti profesorky Liběny Rochové. Večerem provázela Iva Kubelková, která se 
na projektu Ruce na prsa podílí již od samého počátku. Při rozhovoru se svou sestřenicí a známou 
onkoložkou, docentkou Petrou Tesařovou, dokázaly obě, že i o těžkých tématech se dá hovořit 
s grácií a lehkou nadsázkou. Obě se navíc shodly, že je prsa provází v jejich kariéře neustále, 
i když každou trošku jinak.  Ofi ciální část večera zakončil svým vystoupením zpěvák Dan Bárta. 

SÁZENÍ STROMU NA POČEST OLGY HAVLOVÉ 

Od 3. října se park Portheimka v Praze 5 může pyšnit novou lípou. Jde o strom vysazený na počest 
Olgy Havlové, která by letos oslavila 85 narozeniny. Zástupci Dialogu Jessenius, Projektu 35, VDV 
Nadace Olgy Havlové, MČ Prahy 5 se rozhodli připomenout výjimečnou osobnost paní Olgy za-
sazením mladé lípy, která je jednou z 85 stromů dobré vůle po celé České republice.

Na Praze 5 byl vysazen 69. strom z 85. Bude nám všem připomínat silnou osobnost paní Olgy, 
která s noblesou a statečností bojovala s rakovinou, a díky níž můžeme pomáhat nemocným a po-
třebným, pro které paní Olga nadaci založila.

Samotného slavnostního aktu se zúčastnil i starosta Prahy 5 Pavel Richter, kterému při sázení lípy 
pomáhal Zdeněk Tůma, člen dozorčí rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Všem pří-
tomným na místě rovněž poděkovala Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle Olgy Havlové.

FASHION RENDEZ-VOUS – ČAS NA KRÁSU

Měsíc boje proti rakovině ukončilo posledního října setkání pacientek v pražském concept storu La 
Gallery Novesta, za účelem charitativního prodeje originálních designových halenek. Svou osobní 
účastí projekt podpořily herečky Kateřina Kaira Hrachovcová a Yvetta Blanarovičová.

Večer určený především onkologickým pacientkám s názvem Fashion Rendez-vous „Čas na krásu“ 
se těmto ženám snažil pomoci velmi originálním způsobem. Společně s La Gallery Novesta byla 
vytvořena originální módní halenka, která byla inspirována jedním oblíbeným kouskem z šatníku 
ředitelky Dialogu Jessenius Michaely Tůmové. Koupí halenek jejich nové majitelky podpoří částkou 
tisíc korun preventivní projekty rakoviny prsu.

Už během Fashion Rendez-vous si halenky odneslo z La Gallery Novesta pět zákaznic. Ostatní 
dámy se nemusely obávat, že by se na ně nedostalo. Halenky jsou šity na míru do čtrnácti dní. 
Na výběr je hned z deseti barevných odstínů hedvábí.

Výjimečný večer a představení charitativních halenek si nenechaly ujít ani Kateřina Kaira Hrachov-
cová a Yvetta Blanarovičová, kterým osud pacientek bojujících s rakovinou není lhostejný. Samy si 
také na speciálním fantomu vyzkoušely, jak se provádí samovyšetření prsu a dozvěděly se, jak je 
důležitá prevence.
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KONCERT ŠTEFANA MARGITY JAKO POCTA ONKOLOGICKÝM PACIENTŮM

Na konci listopadu se v kostele sv. Šimona a Judy na pražském Starém Městě uskutečnil předvá-
noční koncert operního pěvce Štefana Margity a jeho uměleckých přátel. Večer byl posledním ze 
série akcí projektu „Klobouk dolů“ a představoval poctu pacientům, kteří bojují s onkologickým 
onemocněním i zdravotnickým pracovníkům, kteří jim v tomto nelehkém boji pomáhají. 

Své písně jim jako poděkování věnoval známý tenorista Štefan Margita, který se do projektu Klo-
bouk dolů zapojil již podruhé. Tentokrát na tento mimořádný večer přizval i další vzácné hos-
ty. Na klavír jej doprovodila jeho dvorní klavíristka Katarína Bachmannová, pedagožka pražské 
HAMU a uznávaná koncertní a operní hudebnice. Na pódiu se představila i mladá sopranistka 
Kristýna Vylíčilová. Svou osobitou recitací veršů obohatila koncert noblesní dáma a herečka s pod-
manivým hlasem Hana Maciuchová.  

Během večera také Štefan Margita předal společně s fi nančním ředitelem společnosti Editel, Kar-
lem Janouškem, Petře Tesařové šek na padesát tisíc korun. Ta jej převzala za obecně prospěšné 
společnosti Dialog Jessenius a Projekt 35. Finanční částka poslouží na podporu časné diagnostiky 
onkologických onemocnění. 

Po skončení koncertu se konala autogramiáda Štefana Margity, na které si hosté mohli zakoupit 
jeho poslední album šansonů vydané v květnu letošního roku pod názvem Mapa lásky. Výtěžek 
z jeho prodeje, stejně jako ze vstupného na koncert, byl věnovaný na podporu pacientek s rako-
vinou prsu.

Vánoční charitativní koncert Štefana Margity uzavřel program druhého ročníku projektu „Klobouk 
dolů“. Ten společně organizují Dialog Jessenius a Projekt 35.

 

Partneři projektu

Editel CZ s.r.o.

RSJ a.s.

Omega CZ spol. s r.o.

Nymburk Property Development (CPI)
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PragueOnco 

Deváté mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO s podtitulem „Lékaři a sestry společně 
proti zhoubným nádorům“ se konalo tradičně v lednu v Praze. Pacientský seminář organizova-
ný obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius se stal již nedílnou součástí programu. Díky 
prof. Petry Tesařové a Michaely Tůmové, které jsou od samého začátku členkami organizačního 
výboru, je v nabitém programu vždy vyčleněn prostor pro naše témata. Během dne tak vystoupila 
nejen celá řada odborníku se zkušenostmi s léčbou onkologických pacientů, ale také badmintonista 
Petr Koukal či výživový specialista Petr Havlíček.

Témata semináře pro více než padesát onkologických pacientů se týkala aktivního přístupu pacien-
ta, léčby bolesti i léků obecně, důležitosti pohybu i správného stravování. Se svou osobní zkušeností 
se podělil Petr Koukal, český olympionik, který sám podstoupil léčbu rakoviny varlat. Svůj příběh 
nyní chápe jako inspiraci nebo motivaci pro další pacienty, kteří právě procházejí těžkým obdo-
bím. Zdůraznil také, jak důležitá je prevence a samovyšetření.

Známý výživový specialista Petr Havlíček na semináři promluvil o smyslu výživy, pohybu a zdra-
vého životního stylu v prevenci zhoubných nádorů. Odpoledne uzavřela Michaela Tůmová, která 
přítomné seznámila s nedávno otevřeným Centrem informací pro onkologické pacienty.
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Partneři Dialogu Jessenius 

Hlavní fi nanční partneři Dialogu Jessenius 

Název Projekt

Amgen s.r.o. Průvodce onemocněním, 
CIOP

Nymburk Property
Development (CPI)

Ruce na prsa,
Klobouk dolů

Novartis s.r.o. CIOP

RSJ a.s. Průvodce onemocněním,
CIOP

Nadace RSJ CIOP 

OG Research s.r.o. Průvodce onemocněním

Editel CZ s.r.o. Průvodce onemocněním,
Klobouk dolů

Omega CZ spol. s r.o. Klobouk dolů

Československá
obchodní banka a.s.

CIOP

Home Credit
International a.s.

Ruce na prsa,
Průvodce onemocněním
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Spolupracující organizace Dialogu Jessenius   

Název Projekt

Projekt35 Ruce na prsa

STK pro chlapy                                               Ruce na prsa,
Hlídej si mě

Marks & Spencer
Česká republika, a.s.

Ruce na prsa

FLOW Praha Ruce na prsa

Zátiší
Catering Group a.s

Průvodce onemocněním,
Klobouk dolů

Pacientské organizace

Název Projekt

Amelie z.s. Dialog Jessenius

Aliance žen
s rakovinou prsu, o.p.s.

Dialog Jessenius

Hlas pacientek Dialog Jessenius

Projekt35 Dialog Jessenius

ONKO unie, o.p.s. Dialog Jessenius

České ILCO, z.s. Dialog Jessenius

Ústav lékového
průvodce, z.ú

Dialog Jessenius

Dobrý anděl Dialog Jessenius
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PROJEKTY, KTERÝCH SE ÚČASTNÍME,
NA KTERÝCH SE PREZENTUJEME NEBO POMÁHÁME

HLAS PACIENTEK

Dialog Jessenius je již od roku 2017 součástí platformy Hlas pacientek, která poukazuje na pro-
blematiku metastatických pacientek. Tato platforma byla iniciována na setkání metastatických 
pacientek v rámci projektu CIOP – „Snídaně s“ a vznikla na základě Memoranda pro podporu 
pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Jeho prostřednictvím společně usilují o vytvoření 
optimálních podmínek pro co nejdelší a nejkvalitnější život žen s tímto vážným onkologickým 
onemocněním. 

V rámci projektu byla organizována řada akcí. 11. května proběhl kulatý stůl na Ministerstvu 
zdravotnictví ČR, setkání v Senátu ČR 2. října, další setkání na Ministerstvu zdravotnictví ČR 
5. října, pozvání na Fórum onkologů v listopadu a řada osobních schůzek s představiteli onkolo-
gické společnosti, Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zdravotních 
pojišťoven.
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Současné možnosti moderní onkologické léčby, šíření povědomí o prevenci i včasná diagnostika přispěly k tomu, 
že mnoho žen s diagnostikovanou rakovinou prsu v raném stádiu dosáhne na dlouhodobou remisi onemocnění či 
je lze dokonce považovat za vyléčené. Statistiky nám ale ukazují, že skoro 30 % žen se rakovina prsu vrátí, bohužel 
již v metastatickém (čtvrtém) stádiu. V roce 2017 bude, podle kvalifikovaných odhadů Národního onkologického 
registru, žít v ČR kolem 3 370 žen s metastatickým onemocněním prsu. Přestože se jedná o onemocnění nevyléčitelné, 
dochází díky novým možnostem léčby k prodlužování přežití u těchto žen, a na významu tedy nabývá i potřeba 
zajistit kvalitní život těchto pacientek.

Toho jsou si vědomy pacientské organizace, které jsou signatáři tohoto společného Memoranda pacientů. 
Nechceme dále přihlížet tomu, že jsou ženy s metastatickou rakovinou prsu „neviditelné“. Chceme pomoci těmto 
ženám, aby neprožívaly svůj život v obavách, aby měly k dispozici všechny potřebné informace z oblasti léčby, 
zdravotnictví a  sociální sféry. Chceme je podpořit, aby mohly plnohodnotně fungovat jako manželky, matky, 
babičky i zaměstnankyně, aby mohly prožít svůj život co nejkvalitněji.

Toto Memorandum je vyjádřením našeho silného zájmu o ženy s metastatickou rakovinou prsu, vyjádřením našeho 
vnímání potřeby zlepšit podmínky zdravotní a sociální péče o ně, stejně jako apelem na všechny partnery v oblasti 
zdravotní a sociální politiky, kteří mohou rozhodovat o budoucnosti těchto žen. Přejeme si, aby zástupci státní 
správy a samosprávy, politické scény, zdravotních pojišťoven a dalších regulačních orgánů poznali a pochopili jejich 
potřeby a zejména, aby je podpořili v rámci svého každodenního rozhodování. Chápeme, že pokud mají být vytvořeny 
optimální podmínky pro co nejdelší a  nejkvalitnější život žen s  tímto vážným metastatickým onemocněním, je 
nutno postupovat ve vzájemné spolupráci a se společným cílem učinit z těchto žen stejný střed zájmu, jako byly po 
dlouhou dobu pouze ženy s ranými stádii rakoviny prsu.

MEMORANDUM
PLATFORMY NEZÁVISLÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VĚNUJÍCÍCH 

SE POTŘEBÁM PACIENTEK S METASTAZUJÍCÍM ONKOLOGICKÝM 

ONEMOCNĚNÍM PRSU
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Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s. (dále jen Aliance), jako zastřešující pacientská organizace, má zmocnění od své 
správní rady, stejně jako od pacientských organizací, které sdružuje, aby vystupovala v zájmu těchto organizací, 
ale i všech pacientek s diagnózou metastatické rakoviny prsu. Hlavní principy, požadavky a zájmy pacientů jsou 
obsažené v sedmi bodech tohoto Memoranda, díky kterému mohou pacientky hovořit jedním hlasem. Těchto sedm 
bodů vzniklo na základě mnoha řízených diskuzí, workshopů a seminářů k tomuto tématu, stejně jako na základě 
průzkumu mezi českými pacientkami:

1.  Žádáme MZ ČR, aby navrhlo formálně zavést do legislativy ČR pravomoc pacientských organizací k zastupování 
a hájení práv pacientů, a to v legislativních i správních řízeních.

2.  Žádáme MZ ČR, SÚKL a  zdravotní pojišťovny, aby zajistily plnou dostupnost moderní léčby pro všechny 
metastatické pacientky, stejně jako budoucí financování této léčby, a  to na základě evropských a českých 
odborných doporučení.

3.  Žádáme MZ ČR, zdravotní pojišťovny, MPSV ČR, zástupce státní správy a samosprávy, aby zajistili dostupnost 
zdravotních pomůcek a propojenost návazných zdravotních a sociálních služeb v průběhu dlouhodobé léčby 
metastatických pacientek, včetně péče paliativní, a jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

4.  Žádáme Českou onkologickou společnost ČLS JEP, aby pomohla pacientkám řešit návaznost zdravotní péče 
mezi jednotlivými onkologickými pracovišti (KOC, menší okresní nemocnice a ambulantní onkologové).

5.  Žádáme Českou onkologickou společnost ČLS JEP o zpracování a zveřejnění metodiky a postupu, který by 
ve prospěch pacientek sjednotil praxi pro pacientkou vyžádané posouzení zdravotního stavu a léčby dalším 
lékařem tzv. „second opinion“.

6.  Platforma bude pokračovat v analyzování dat a důvodů nedostatku hrazené odborné psychologické podpory 
(krizová intervence i dlouhodobá podpůrná péče) pro metastatické pacientky a jejich rodinné příslušníky.

7.  Žádáme MPSV ČR o zajištění adekvátního sociálního zabezpečení (operativní posuzování žádostí o invalidní 
důchody, neomezené vycházky pro onkologické pacientky) a  podpory sociálních služeb pro metastatické 
pacientky, včetně odstranění regionálních rozdílů při posuzování stupně invalidity.

Signující pacientské organizace se zavazují, že budou aktivně spolupracovat s výše uvedenými orgány na zpracování 
příslušných politik, strategií či metodik, stejně jako přispějí k dostupnosti prověřených odborných informací pro 
metastatické pacientky a jejich rodinné příslušníky a budou se i nadále věnovat osvětě veřejnosti na téma potřeb 
pacientek s metastatickým onemocněním.

V Praze dne 24. května 2017

Eva Knappová,  
ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.

Mgr. Šárka Slavíková,  
předsedkyně výkonné rady Amelie z. s.

Bc. Michaela Tůmová,  
ředitelka Dialog Jesenius o. p. s.

Mgr. Petra Adámková,  
ředitelka Onko Unie, o. p. s.

PhDr. Ivana Plechatá,  
koordinátorka projektu
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MEZIŠKOLNÍ KONFERENCE 

Osvojit si umění prezentace před lidmi, obhajovat své názory i diskutovat na úrovni. Tuto možnost 
nabídl studentům středních škol již 7. ročník Meziškolní konference pořádaný neziskovou 
organizací Dělej, co mě baví! z.ú. ve spolupráci s Dialogem Jessenius.

Témata 7. ročníku Meziškolní konference byly:

• Vím, jaké mám možnosti studovat a pracovat v Evropě?
• Mobilní aplikace a moje motivace ke sportu aneb proč se vůbec hýbat?
• Digitální studium aneb já a „digi svět“ 
• Hi stranger, how do you feel in the Czech Republic?

Na konferenci vystoupili i zajímaví hosté jako například Petr Naske z Ústavu národního vzdělávání 
a předseda Jednoty školských informatiků. Jeho přednáška se týkala aktuálního tématu digitálního 
vzdělávání. Příspěvek zástupce Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra zase studentům 
představila možnosti studia sportovních oborů. 

Meziškolní konference funguje pod hlavičkou preventivního projektu „Můžu ti pomoct“, který 
vznikl s cílem podporovat a rozvíjet prevenci rizikového chování a zlepšit komunikaci mezi 
jednotlivými složkami na školách.
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Pohled do křišťálové koule… 

V této kapitole vám již tradičně přinášíme naše plány na následující období. Je pro nás velkou 
osobní motivací, že sny a vize, o které dlouhodobě usilujeme, se nám daří realizovat. Tuto radost 
nám přináší nejen dobře odvedená práce, ale především její smysl.

O smysluplnosti našich aktivit v očích stávajících pacientů, kterým tímto způsobem ulehčujeme boj 
s onkologickou nemocí, nás přesvědčuje zpětná vazba od těchto lidí i jejich rodin. Radost nám 
přináší nejen dobře odvedená práce, ale i pozitivní energie, jež se k nám takto vrací. Za to vám 
moc děkujeme, a proto se v roce 2019 zaměříme na následující oblasti:

—  Opět se budeme partnersky podílet na organizaci Pacientské sekce na Pražském mezi-
oborovém onkologickém kolokviu PragueOnco 2019.

—  Stejně jako každý rok se aktivně zapojíme do celorepublikové kampaně Den proti rakovině, 
který se uskuteční 4. února 2019. 

—  Naše činnost v Pediatrické akademii bude spočívat v odborných přednáškách pro dětské 
praktické lékaře po celé ČR. Velmi se těšíme na spolupráci s Odbornou společností 
praktických dětských lékařů české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která pro 
nás znamená dosažení další mety při rozšiřování našich aktivit.

—  V rámci projektu CIOP (Centrum informací onkologického pacienta) uskutečníme seminář 
zaměřený na témata dispenzarizace a informace o genomických testech. V tomto centru se 
také budeme kontinuálně věnovat zpřístupňování nových, relevantních informací o různých 
druzích onkologických nemocí pacientům.

—  I nadále kontinuálně pokračujeme v úspěšném projektu Ruce na prsa. V roce 2019 budeme 
směřovat naši pozornost na studenty středních škol a na zákaznice v prodejnách Marks & 
Spencer, kde pořádáme speciální akce.

—  V říjnu navážeme na předchozí dva úspěšné ročníky projektu Klobouk dolů a opět jej 
začleníme do souboru aktivit konaných v rámci akce Pinktober.

—  Aktivním hlasem, radami a zkušenostmi podpoříme platformu Hlas pacientek především 
v průběhu konání kulatých stolů na Ministerstvu zdravotnictví ČR a při různých seminářích 
určených problematice metastatických pacientek.

—  Rozšíříme svoji spolupráci se všemi komplexními onkologickými centry v ČR ve formě podpory 
prostřednictvím informačních materiálů, podpůrnou komunikací s jejich informačními centry 
a také aktivně díky návštěvám edukačních sester a pořádáním vzdělávacích seminářů.
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Finanční zpráva 

Rozvaha k 31. 12. 2018 – AKTIVA 

Označ. Text ř. Brutto Korekce Netto Netto
v minulém

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 0 0 0 0

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem 002 0 0 0 0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003 0 0 0 0

2. Software 004 0 0 0 0

3. Ocenitelná práva 005 0 0 0 0

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007 0 0 0 0

6.
Nedokončený dlouhodobý nehmotného 
majetku

008 0 0 0 0

7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

009 0 0 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 267 0 267 267

1. Pozemky 011 0 0 0 0

2. Umělecká díla a předměty 012 0 0 0 0

3. Stavby 013 0 0 0 0

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 014 267 0 267 267

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015 0 0 0 0

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 016 0 0 0 0

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 0 0 0 0

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018 0 0 0 0

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0

10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

020 0 0 0 0

A.III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 021 0 0 0 0

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 022 0 0 0 0

2. Podíly – podstatný vliv 023 0 0 0 0

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024 0 0 0 0

4. Zápůjčky organizačním složkám 025 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobé půjčky 026 0 0 0 0

6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 027 0 0 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 029 –267 0 –267 –267

1. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 030 0 0 0 0

2. softwaru 031 0 0 0 0

3. ocenitelným právům 032 0 0 0 0

4.
drobnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku

033 0 0 0 0

5.
ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 
majetku

034 0 0 0 0

6. stavbám 035 0 0 0 0

7.
samostatným hmotným movitým věcem 
a souborům hmotných movitých věcí

036 –267 0 –267 –267
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Označ. Text ř. Brutto Korekce Netto Netto
v minulém

8. pěstitelským celkům trvalých porostů 037 0 0 0 0

9. základnímu stádu a tažným zvířatům 038 0 0 0 0

10.
drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku

039 0 0 0 0

11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 040 0 0 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 041 972 0 972 1 017

B.I. Zásoby celkem 042 317 0 317 333

1. Materiál na skladě 043 0 0 0 0

2. Materiál na cestě 044 0 0 0 0

3. Nedokončená výroba 045 0 0 0 0

4. Polotovary vlastní výroby 046 0 0 0 0

5. Výrobky 047 317 0 317 333

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 048 0 0 0 0

7. Zboží na skladě a v prodejnách 049 0 0 0 0

8. Zboží na cestě 050 0 0 0 0

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 051 0 0 0 0

B.II. Pohledávky celkem 052 225 0 225 107

1. Odběratelé 053 155 0 155 22

2. Směnky k inkasu 054 0 0 0 0

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 055 0 0 0 0

4. Poskytnuté provozní zálohy 056 40 0 40 55

5. Ostatní pohledávky 057 30 0 30 30

6. Pohledávky za zaměstnanci 058 0 0 0 0

7.
Pohledávky za instit. soc. zabezp.
a zdrav. poj.

059 0 0 0 0

8. Daň z příjmu 060 0 0 0 0

9. Ostatní přímé daně 061 0 0 0 0

10. Daň z přidané hodnoty 062 0 0 0 0

11. Ostatní daně a poplatky 063 0 0 0 0

12.
Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním 
rozpočtem

064 0 0 0 0

13.
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. 
orgánů územ. sam. celků

065 0 0 0 0

14.
Pohledávky za společníky sdruženými 
ve společnosti

066 0 0 0 0

15.
Pohledávky z pevných termínových operací 
a opcí

067 0 0 0 0

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 068 0 0 0 0

17. Jiné pohledávky 069 0 0 0 0

18. Dohadné účty aktivní 070 0 0 0 0

19. Opravná položka k pohledávkám 071 0 0 0 0

B.III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 072 414 0 414 559

1. Peněžní prostředky v pokladně 073 19 0 19 25

2. Ceniny 074 0 0 0 0

3. Peněžní prostředky na účtech 075 395 0 395 534
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Označ. Text ř. Brutto Korekce Netto Netto
v minulém

4. Majetkové cenné papíry 076 0 0 0 0

5. Dlužné cenné papíry 077 0 0 0 0

6. Ostatní cenné papíry 078 0 0 0 0

7. Peníze na cestě 080 0 0 0 0

B.IV. Jiná aktiva celkem 081 16 0 16 18

1. Náklady příštích období 082 16 0 16 18

2. Příjmy příštích období 083 0 0 0 0

  AKTIVA CELKEM                 ř. 1 + 41 085 972 0 972 1 017
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Rozvaha k 31. 12. 2018 – PASIVA

Označ. Text ř. Netto Netto v minulém

A. Vlastní zdroje celkem 086 -81 -486

A.I. Jmění celkem 087 0 0

1. Vlastní jmění 088 0 0

2. Fondy 089 0 0

3.
Oceňovací rozdíly z přecenění fi nančního majetku 
a závazků

090 0 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem 091 -81 -486

1. Účet hospodářského výsledku 092 404 0

2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 093 0 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 094 -485 -486

B. Cizí zdroje 095 1 053 1 503

B.I. Rezervy celkem 096 0 0

1. Rezervy 097 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 098 40 47

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 099 0 0

2. Emitované dluhopisy 100 0 0

3. Závazky z pronájmu 101 0 0

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 102 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 0 0

6. Dohadné účty pasivní 104 40 47

7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 313 156

1. Dodavatelé 107 187 24

2. Směnky k úhradě 108 0 0

3. Přijaté zálohy 109 0 0

4. Ostatní závazky 110 0 0

5. Zaměstnanci 111 72 77

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 0 0

7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 113 43 43

8. Daň z příjmu 114 0 0

9. Ostatní přímé daně 115 11 12

10. Daň z přidané hodnoty 116 0 0

11. Ostatní daně a poplatky 117 0 0

12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 118 0 0

13.
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. 
samosp. celků

119 0 0

14.
Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. 
a vkladů

120 0 0

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 121 0 0

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 122 0 0

17. Jiné závazky 123 0 0

18. Krátkodobé bankovní úvěry 124 0 0

19. Eskontní úvěry 125 0 0
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Označ. Text ř. Netto Netto v minulém

20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 0 0

21. Vlastní dluhopisy 127 0 0

22. Dohadné účty pasivní 128 0 0

23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 129 0 0

B.IV. Jiná pasiva celkem 130 700 1 300

1. Výdaje příštích období 131 0 0

2. Výnosy příštích období 132 700 1 300

 PASIVA CELKEM 134 972 1 017
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Účet zisků a ztrát 1. 1. – 31. 12. 2018

Označ. Text ř. Hlavní
činnost

Hospodářská 
činnost Jiná činnost

A. Náklady 01 2 795 0 0

I. Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 02 1 230 0 0

1.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovatelných dodávek

03 143 0 0

2. Prodané zboží 04 0 0 0

3. Opravy a udržování 05 3 0 0

4. Cestovné 06 8 0 0

5. Náklady na reprezentaci 07 86 0 0

6. Ostatní služby 08 990 0 0

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti 
a aktivace 09 -2 0 0

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 -2 0 0

8.
Aktivace materiálu, zboží 
a vnitroorganizačních služeb

11 0 0 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0 0 0

III. Osobní náklady 13 1 546 0 0

10. Mzdové náklady 14 1 164 0 0

11. Zákonné sociální pojištění 15 382 0 0

12. Ostatní sociální pojištění 16 0 0 0

13. Zákonné sociální náklady 17 0 0 0

14. Ostatní sociální náklady 18 0 0 0

IV. Daně a poplatky 19 0 0 0

15. Daně a poplatky 20 0 0 0

V. Ostatní náklady 21 21 0 0

16.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní 
pokuty a penále

22 0 0 0

17. Odpis nedobytné pohledávky 23 0 0 0

18. Nákladové úroky 24 0 0 0

19. Kursové ztráty 25 0 0 0

20. Dary 26 0 0 0

21. Manka a škody 27 10 0 0

22. Jiné ostatní náklady 28 11 0 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
na použití rezerv a opravných položek 29 0 0 0

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 0 0 0

24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 0 0 0

25. Prodané cenné papíry a vklady 32 0 0 0

26. Prodaný materiál 33 0 0 0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0

28.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 
zúčtované mezi org. složkami

36 0 0 0
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Označ. Text ř. Hlavní
činnost

Hospodářská 
činnost Jiná činnost

VIII. Daň z příjmů 37 0 0 0

29. Daň z příjmů 38 0 0 0

Náklady celkem 39 2 795 0 0

B. Výnosy 40 3 199 0 0

I. Provozní dotace 41 0 0 0

1. Provozní dotace 42 0 0 0

II. Přijaté příspěvky 43 2 520 0 0

2.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

44 0 0 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 2 520 0 0

4. Přijaté členské příspěvky 46 0 0 0

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 649 0 0

Tržby za vlastní výkony a za zboží 48 649 0 0

IV. Ostatní výnosy 49 30 0 0

5.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní 
pokuty a penále

50 0 0 0

6. Platby za odepsané pohledávky 51 0 0 0

7. Výnosové úroky 52 0 0 0

8. Kursové zisky 53 0 0 0

9. Zúčtování fondů 54 0 0 0

10. Jiné ostatní výnosy 55 30 0 0

V. Tržby z prodeje majetku 56 0 0 0

11.
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

57 0 0 0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 58 0 0 0

13. Tržby z prodeje materiálu 59 0 0 0

14. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 60 0 0 0

15. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 61 0 0 0

Výnosy celkem 62 3 199 0 0

C. Hospodářský výsledek před zdaněním 63 404 0 0

D. Hospodářský výsledek po zdanění 64 404 0 0


