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    Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

 Vinohradská 176, 130 00 Praha  

    IČ: 26 70 43 74 

 Tel.: +420 222 733 733 

 Mobil: +420 777 791 590, +420 734 837 675 

 www. breastcancer.cz 

   e-mail: aliance@breastcancer.cz 

 

 
 
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.      
Člen Evropské koalice proti rakovině prsu “Europa Donna”. 
 
 
Alliance of Women with Breast Cancer  
A representative of the European Breast Cancer Coalition 
“Europa Donna”. 
 
Byla založena devatenácti organizacemi onkologických 
pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná 
společnost a to dne 9. července 2002.  
 
 
Jejím cílem je  

 Sloužit jako informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky 
nemocné a jejich organizace  

 Poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných  
 Koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového 

onemocnění prsu  
 Sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a 

rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním 
prsu  

 Zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách  
 
 
Obsah výroční zprávy  
1. Zpráva o činnosti za rok 2012  
2. Zpráva o financích 2012  
3. Plán aktivit na rok 2013  
4. Finanční audit 
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Správní rada  
Předseda správní rady: Jarmila Novotná  
Místopředseda správní rady: Anna Gavendová  
Člen správní rady: Doc. MUDr. Petra Tesařová,CSc.  
Člen správní rady: Daniela Kelišová  
Člen správní rady: Eva Najvarová  
Člen správní rady: Hana Jírovcová  
 
Dozorčí rada 
Mgr. Jiří Slavíček - předseda 
Ing. Alena Kočí M.Sc. (členství schváleno Správní radou 15. 2. 2012) 
Mgr. Marie Koudelková (rezignace na místo člena Dozorčí rady k 31. 12. 2012) 
 
 
Sídlo společnosti a kontakty  
Vinohradská 176 , 130 00 Praha 3  
Tel: +420 222 733 733, mobil: +420 777 791 590, +420 734 837 675 

E-mail: aliance@breastcancer.cz  
Webové stránky: http://www.breastcancer.cz/  
 
IČ a registrace v Obchodním rejstříku  
IČ: 26 70 43 74  
Číslo účtu: 27-9092620207/0100 (Komerční banka)  
Registrace v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 9. 7. 2002, odd. O, 
vložka 255  
 
 
Vedení společnosti a zaměstnanci 
Eva Knappová, ředitelka 
Tel.: +420 222 733 733, cell +420 777 791 590  
E-mail: evaknapp@breastcancer.cz  
Anna Mazurová, asistentka ředitelky  
Tel.: +420 222 733 733, cell +420 734 837 675 
E-mail: aliance@breastcancer.cz  
 
 
Externí spolupracovníci 
Naďa Bílá, Tel.: +420 734 249 393   
E-mail: aliance@breastcancer.cz  
Andrea Mičke, Tel.: +420 606 339 269 
E-mail: aliance@breastcancer.cz 
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Bellis – sekce mladých pacientek 
MUDr. Ester Adriantsarazo, koordinátorka, tel.: +420  739 502 668  
E-mail: ester@youngandcancer.cz  
Webové stránky: http://www.youngandcancer.cz/  
 
Účetní 
Ing. Alena Nováková  
Tel.: +420 602 464 160 
E-mail: aliance@breastcancer.cz  
 
PR 
Czech P.R., s.r.o.  
JUDr. Magdalena Vošalíková, kontaktní osoba 
Tel.: +420 732 314 118  
E-mail: vosaliova@czechpr.cz  
Národní 17, 110 00 Praha 1  

tel.: +420 224 210 206; +420 732 314 118, fax: +420 224 210 615  

 

AKCE A PROJEKTY 2012 

Mezinárodní spolupráce - Europa Donna  
 
21. – 24. 3. 2012 účast na EBCC 8 Wienna, Rakousko 
21. – 23. 9. 2012 účast na „10. ročníku panevropské konference ED“, Miláno  
09. – 10. 11. 2012 účast na semináři „Breast Cancer Advocacy Training“  
První místo ve výběrovém řízení na pozici hostitelské země pro konání 11. ročníku 
panevropské konference ED v roce 2013 - Praha 
20. - 21. 9. 2012 Sofia, Bulharsko - National Patients’ Organisation - účast na První 
mezinárodní konferenci o nerovné úrovni zdraví v nových členských státech EU  
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PROJEKTY 
 

 
 
Dokážeš to taky! 19. - 21. 5. 2012 
Jedenáctý ročník projektu „ Dokážeš to taky!“ proběhnul pod názvem „Všichni draci 
našeho života“ - setkání členek jednotlivých pacientských organizací v kempu 
Baldovec u Brna. Akce se zúčastnilo celkem 58 účastnic. Překonání osobních 
psychických bariér bylo formou společně strávené noci 13 odvážných žen v jeskyni  
Sloupsko – šošůvské  jeskynního útvaru Moravského krasu.  
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Plaveme prsa, kampaň Breast Health Day 14. 10. 2012 
Tímto projektem se Aliance žen v říjnu, v měsíci věnovanému boji proti rakovině, 
připojila ke kampani Breast Healts Day evropské koalice Europa Donna v rámci výzvy 
„Dělej správná rozhodnutí“. Jedná se o již pravidelnou akci pro veřejnost spojenou s 
osvětou v prevenci rakoviny prsu, na níž se podílely jednotlivé pacientské organizace. 
Plavalo se na 10 místech republiky. Účast téměř 2000 osob. 
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Ženy ženám  
Po krátkém přerušení se Aliance žen v roce 2012 opět vrátila k realizaci projektu Ženy 
ženám. Tento projekt zajišťuje v návaznosti na Avon Pochod distribuci a využití 
slevových poukázek na preventivní vyšetření žen na akreditovaných 
radiodiagnostických pracovištích po celé republice.  
 
 
Avon Pochod proti rakovině prsu 9. 6. 2012   
Ve spolupráci s firmou AVON Cosmetics, dvanáctý ročník. Pochodu se zúčastnilo více 
než 17 000 lidí. Aliance žen s rakovinou prsu opět byla jedním z hlavních partnerů 
tohoto projektu a zajišťovala na pochodu edukativní stánek s informacemi o prevenci.  
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SEMINÁŘE A VZDĚLÁVACÍ AKCE POŘÁDANÉ ALIANCÍ ŽEN S RAKOVINOU PRSU V ROCE 2012 
 
„Jak nabídnout pomoc novým pacientkám?“ 
15. 2. Praha  
Přednášející: Mgr. Jana Drexlerová 
 
Seminář pro edukátorky „Jak správně provádět samovyšetření prsu“ 
17. 4. Praha 
Přednášející: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. 
 
Seminář pro edukátorky „Jak správně provádět samovyšetření prsu“ 
27. 4. Brno. 
Přednášející: MUDr. Helena Bartoňková 
 
Seminář pro studentky ESN CZ „Jak správně provádět samovyšetření prsu“  
4. 5. 2012 Praha, Brno  
Přednášející: členky organizací Mamma HELP 
 
Etika lobbingu 
21. 6. 2012, Praha  
Přednášející: Mgr. Aleš Mrázek 
 
Jak nevyhořet 
26. 9. 2012, Praha  
Přednášející: Martina Hýžová 
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Semináře „Průlomová bolest u onkologických pacientů“ 
Praha 9. 5. 2012 
Přednášející: MUDr. Milan Brychta a MUDr. Jaroslav Krcha 
 
Ostrava 13. 6. 2012 
Přednášející: MUDr. Šárka Harabišová a MUDr. Marie Vaňková 
 
Krnov 20. 9. 2012 
Přednášející: MUDR. Šárka Harabišová a MUDr. Marie Vaňková 
 
České Budějovice 24. 10. 2012  
Přednášející: Mudr. Nataša Poperová  a MUDr. Eduard Hájek,  
 
Olomouc 25. 10. 2012  
Přednášející: MUDr. Petr Beneš a a MUDr. Jarmila Hložková 
 
Zlín 25. 10. 2012 
Přednášející: MUDr. Petr Štourač a MUDr. Pavla Navrátilová 
 
Brno 12. 11. 2012  
Přednášející: MUDr. Petr Štourač a MUDr. Marekéta Palácová 
 
Hradec Králové 14. 11.2012 
Přednášející: MUDr. Jindřich Kopecký a MUDr. Jana Hrubešová  
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Výroční konference 9. - 11. 11. 2012 
Benediktýnské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Praha  
Celostátní konference věnované problematice karcinomu prsu se zúčastnili jak 
zástupci zastřešených pacientských organizací, tak přední čeští odborníci, kteří se 
věnují léčbě tohoto závažného onkologického onemocnění.  
 
Odborné přednášky:  
10 let spolu v Alianci žen s rakovinou prsu 
Daniela Kelišová, Mgr. Jana Drexlerová 
Role genetiky v onkologii 
MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D. 
Statistický pohled na karcinom prsu - včasná diagnostika 
MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. 
Jen se pořád nebát rakoviny ... 
PhDr.Zuzana Peterová, psycholožka a spisovatelka 
Alternativní metody v onkologii 
Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. 
Workshop: Deset let spolu, aneb Kdybych to byla  věděla.. 
Mgr. Jana Drexlerová 
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SEKCE MLADÝCH BELLIS  
Spouštění projektu, webové stránky: 
Lucie Švojgrová, Vendula Peterková, Ing. Helena Maříková 
 
Módní přehlídka firmy Lindex  
Od 25. 9. 2012 byla v prodeji nová kolekce MISSONI-LINDEX, z jejíhož prodeje 
v období říjen až prosinec 2012 bylo věnováno deset procent na podporu boje proti 
rakovině prsu pro Alianci žen s rakovinou prsu a sekci mladých pacientek – na 
realizaci 1. Expedice Bellis. 
 
Expedice Bellis, 23. - 25. 11. 2012, Rabyně u Slapské přehrady 
První rekondiční víkend pro pacientky s diagnózou rakovina prsu do 40 let. 
Seznamovací a zároveň informativní setkání mladých pacientek s možností účasti  
i s dětmi. 

 
 
ÚČAST NA VELETRZÍCH A ODBORNÝCH KONFERENCÍCH 
Prague Onko 
25. 1. 2012 – účast na Symposiu Praha, pacientská sekce 
 
Pragomedika 
3.- 5. 4. 2012 – účast na veletrhu Praha 
 
Interbeauty 
30. - 31.3. a 7. - 8. 9. 2012  - účast na veletrhu 
 
BOD – Brněnské onkologické dny 
19. - 22. 4 2012 - pacientská sekce, aktivní účast ředitelky příspěvkem k desetiletému 
výročí Aliance 
 
NGO Market 2012 
11. 5. 2012 – účast na veletrhu  
 
Tisk edukativních materiálů 
Dotisk letáku „Jak správně provádět samovyšetření prsu“ pro edukátorky  
z pacientských organizací v nákladu 15 000 kusů. 
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PREZENTACE, MÉDIA 
 
Leden – říjen 2012 Mgr. Táňa Pikartová 
Pravidelné informování médií o akcích, které Aliance žen s rakovinou prsu pořádala. 
Pravidelné zasílání tiskových zpráv do redakcí: ČTK, Madiafax, První zprávy, Helpnet, 
ženské weby a časopisy - Blesk pro ženy, Deníky Bohemia, Mladá fronta DNES, editoři 
TV Nova, PrimaFamily, ČT 24.  
 
 
Listopad – prosinec 2012, JUDr. Magdalena Vošalíková, Czech PR 
Český rozhlas, 10. 11. 2012 
„Rakovinou prsu ročně onemocní v ČR přes 7 tisíc žen, pojišťovny chtějí zlepšit 
prevenci“ 
Rozhovor s Evou Knappovou, ředitelkou Aliance žen s rakovinou prsu 
 
Česká televize 10. 11. 2012  
„Genetické testy odhalí náchylnost k rakovině prsu“ 
Informace o výroční konferenci Aliance žen s rakovinou prsu, rozhovory s Jarmilou 
Novotnou, předsedkyní Správní rady Aliance, MUDr. Miroslavou Skovajsovou PhD. a 
MUDr. Martinou Zimovjanovou 
 
Tisková zpráva  
Aliance žen s rakovinou prsu slaví 10 let existence, vydaná 8. 11. 2012 
 
Listy  Aliance  
V roce 2012 vyšla dvě čísla zpravodaje Aliance  
 
Internetové stránky  
Informace, které jsou umístěny na webových stránkách Aliance:  

 Aktuality  
 Seznam organizací, kontakty a odkazy na jejich webové stránky  
 Jednotlivé náměty pro prezentace pacientských organizací  
 Projekty Aliance  
 Naši sponzoři, partneři a ostatní, kteří nás podporují  
 Fotogalerie 
 Informace o tématu rakoviny prsu z médií   
 Prevence a léčba rakoviny prsu  
 Aktuální krizová poradna pro problém s vadnými PIP implantáty 

Odkaz: http://www.breastcancer.cz/ 
 
 
 
 

http://www.breastcancer.cz/
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Projekty na rok 2013  
 

 Vzdělávací semináře pro členky pacientských organizací  
 Výroční konference  
 Projekt Nejde jen o prsa - vzdělávací semináře pro studenty středních škol na 

téma „Jak správně provádět samovyšetření prsu“ aplikovaný edukátorkami 
z pacientských organizací (2012/2013) 

 Projekt Dokážeš to taky – motivační projekt pro členky pacientských organizací 
i veřejnost 

 Projekt Ženy ženám  
 Projekt Plaveme prsa  
 AVON Pochod  
 11. Panevropská konference Europa Donna v Praze 
 Tisk edukativních materiálů  
 Účast na veletrzích a odborných konferencích  

 
 
 
 
Sponzoři a partneři  - finančně nám přispěli 
 
AVON Cosmetics, spol. s r.o.     1 126 880,- Kč  
GlaxoSmithKline, s.r.o.         220 000,- Kč 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.        120 000,- Kč  
CANNABIS Pharma – derm, s.r.o.               17 000,- Kč 
Amgen, s.r.o.                  50 000,- Kč 
Nutricia a.s.                             25 000,- Kč 
Zaměstnanci společnosti Nutricia a.s.                         42 114,- Kč 
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.       180 000,- Kč  
AMOENA, spol. s r. o.                                          20 000,- Kč 
Městská část Praha 3                                                     30 000,- Kč 
Společnost čínských žen o.s.                       2 000,- Kč 
Drobní dárci                  400,- Kč  
Výnos sbírky               6 917,- Kč 
                                                                      ------------------------------------ 
CELKEM                                                                       1 840 311,- Kč 



FIDIA Znalecká
FIDIA Znalecká a. s.  sídlo: Branická 574/13  147 00  Praha 4   IČ: 285 14 700  zápis v obch.

rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 14977     
tel. +420 222 999 980-2, +420 604 242 164, e-mail: znalci@znalci-auditori.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

z auditu pro zvláštní účely – vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití 
poskytnutého grantu a ostatních darů

obecně prospěšná společnost

Aliance žen s rakovninou prsu, o.p.s.

IČ: 26704374
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VYJÁDŘENÍ  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA  KE  ZPŮSOBU
ÚČTOVÁNÍ  A  POUŽITÍ  POSKYTNUTÉHO  GRANTU  OD
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRO PRAHU 3 A OSTATNÍCH DARŮ

Na základy smlouvy mezi obecně prospěšnou společností Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. a 
auditorskou firmou FIDIA Znalecká a.s. byl proveden audit pro zvláštní účely – ověření způsobu 
účtování a použití grantu od Městské části pro Prahu 3 a ostatních darů v roce 2012.

Obecně prospěšné společnosti Aliance  žen s rakovinou prsu, o.p.s. byl dle Rozhodnutí Městské 
části pro Prahu 3 poskytnut grant ve výši 30.000,- Kč a ostatní dary dle přílohy.

Provedli jsme ověření způsobu účtování a použití výše uvedeného grantu a dalších darů u příjemce 
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účtování o použití grantu a přijatých
darů.

Statutární orgán společnosti Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní
závěrky,  která  podává  věrný a  poctivý  obraz  v souladu  s  účetními  předpisy platnými  v České
republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní
závěrky tak,  aby neobsahovala  významné (materiální)  nesprávnosti  způsobené  podvodem nebo
chybou.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu vyjádření ke způsobu účtování a použití
přijatého  grantu  a  ostatních  darů.  Audit  jsme  provedli  v souladu  se  zákonem  o  auditorech  a
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a
provést  audit  tak,  abychom  získali  přiměřenou  jistotu,  že  ověřované  skutečnosti  neobsahují
významné nesprávnosti.

Audit  zahrnuje  provedení  auditorských  postupů,  jejichž  cílem  je  získat  důkazní  informace  o
ověřovaných částkách  a ověřovaných skutečnostech. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku
auditora,  včetně  posoudí  rizik,  že  ověřované  skutečnosti  obsahují  významné  nesprávnosti
způsobené  podvodem  nebo  chybou.  Při  posuzování  těchto  rizik  auditor  přihlédne  k vnitřním
kontrolám, které jsou relevantní pro správné účtování a použití přijatého grantu. Cílem posouzení
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních
kontrol. 

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho názoru. 
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Vyjádření auditora

Podle  našeho  způsob  účtování  a  použití  poskytnutého  grantu   Městskou  částí  pro  Prahu  3  a
ostatních darů v roce 2012 obecně prospěšné společnosti Aliance žen s rakovinou prosu, o.p.s. ve
všech významných ohledech splňuje podmínky pro poskytnutí grantu a jeho zúčtování, ve smyslu
rozhodnutí  Městské  části  pro  Prahu 3.  Ke  způsobu  účtování  a  použití  přijaté  dotace  nemáme
výhrady.

FIDIA Znalecká a.s. 

Číslo oprávnění v seznamu auditorských společností 494

Auditor společnosti oprávněný za vypracování zprávy: Ing. Irena Votavová

Číslo oprávnění v seznamu auditorů 0804

V Praze dne 8. 8. 2013

FIDIA Znalecká a.s. 
        Ing. Irena Votavová

Přílohy: Účetní výkazy k 31. 12. 2012
 Přehled přijatých a poskytnutých darů
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Přehled přijatých a poskytnutých darů

Dárce Popis účel Cena v Kč
Evropa Donna Finanční dar refundace cestovného                58.693,-
Amgem Finanční dar provozní náklady                50.000,-
Gedeon Richter Finanční dar provozní náklady              180.000,-
AVON Cosmetics Finanční dar poukázky              100.000,-
AVON Cosmetics Finanční dar poukázky           2,000.000,-
GlaxoSmithKline Finanční dar provozní náklady              100.000,-
Městská část pro 
Prahu 3

Grant 5x nájem                30.000,-

GlaxoSmithKline Finanční dar poukázky                20.000,-
GlaxoSmithKline Finanční dar poukázky              100.000,-
AVON Cosmetics Finanční dar provozní náklady           1,598.497,-
Nutricia Finanční dar provozní náklady                25.000,-
AVON Cosmetics Finanční dar poukázky              100.000,-
AVON Cosmetics Finanční dar poukázky              200.000,-
AVON Cosmetics Finanční dar poukázky              200.000,-
AVON Cosmetics Finanční dar poukázky              400.000,-
AstraZeneca Finanční dar provozní náklady              120.000,-
GlaxoSmithKline Nábytek zařízení                  9.300,-
Drobní dárci Finanční dar provozní náklady                  2.400,-
celkem           5,293.890,-
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