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Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Člen Evropské koalice proti rakovině prsu “Európa Donna"

Alliance of Women with Breast Cancer
A representative of the European Breast Cancer Coalition “Európa Donna”

Založena dne 9. července 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako 
zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.

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 léčbě a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu
- zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách

Obsah výroční zprávy:
1. Zpráva o činnosti za rok 2017
2. Zpráva o financích za rok 2017
3. Plán aktivit na rok 2018
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Člen správní rady: Marta Křečková
Člen správní rady: PhDr. Zuzana Peterová

Dozorčí rada:
Mgr. Jiří Slavíček - do 12.4. 2017 
Alena Nováková - od 12.4. 2017 
Marta Veselá 
Ing. Alena Kočí

Sídlo společnosti a kontakty:
Vinohradská 1513/176
130 00 Praha 3
Tel: +420 222 733 733
E-mail: aliance@breastcancer.cz
Webové stránky: http://www.breastcancer.cz/

IČ a registrace v Rejstříku obecně prospěšných společností:
IČ: 26 70 43 74
Číslo účtu: 27-9092620207/0100 (Komerční banka)
Registrace v Rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze dne
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Vedení společnosti:
Eva Knappová, ředitelka společnosti
Tel.: +420 222 733 733, mobil: +420 777 791 590
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Zaměstnanci:
Nada Bílá -zástupkyně ředitelky
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Gabriela Čemanová- asistentka ředitelky
Tel.: +420222733733, cell +420739502 668
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Projekt Bellis Young&Cancer - sekce mladých pacientek
Ing. Nikola Samková - koordinátorka projektu 
Tel:+420774 578877 
E-mail: nikola.weigretova@gmail.com 
Webové stránky: http://www.youngandcancer.cz/
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Projekt Neviditelné ženy
Libuše Žamberská - koordinátorka projektu 
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E-mail: neviditelnezeny@breastcacncer.cz 
Webové stránky: http://www.neviditelnezeny.cz/
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AKCE A PROJEKTY 2017

PROJEKTY:

5. února - KRYATHLON

Aliance žen s rakovinou prsu se opět stala neziskovým partnerem již 3. ročníku Memoriálu Václava 
Pátka, zimního triatlonu s mezinárodní účastí. Kryathlon, který kombinuje zimní plavání, běh a 
běh na lyžích, proběhl jako v minulých letech v Praze, ve Velké Chuchli, kde závodníky podpoňly 
i kolegyně z našich pacientských organizací.

1. června - MAMMING DAY

Tradičně v areálu Mamma centra Háje proběhl ve spolupráci s Breast Unit Prague již 4. ročník 
osvětově preventivní akce, jejíž součástí byl opět den otevřených dveří. Mladé ženy a maminky 
měly možnost seznámit se s prostředím mamografického centra, využít individuální konzultace 
s MUDr. Miroslavou Skovajsovou PhD. a naučit se správný postup samovyšetření na prsním 
fantomu. Pro děti byly připraveny různé pohybové a výtvarné aktivity a medici z IFMSA pomocí 
svého projektu „Nemocnice pro medvídky" seznamovaly děti s lékařským prostředím.

19.-21. května - DOKÁŽEŠ TO TAKY! - 15 LET SPOLUI

Na 16. ročník motivačního projektu Dokážeš to taky se do Prahy opět sjely účastnice 
z pacientských organizací z celé ČR. V pátek 19. května večer jsme společně s našimi milými 
přáteli a váženými hosty oslavili v krásných prostorách Martinického paláce 15. výročí založení 
Aliance žen s rakovinou prsu.
Krásným večerem plným vzpomínek, milých setkání a dojetí nás provázel moderátor Petr Rajchert, 
s kytarou zazpívala Věra Martinové a skvělým vystoupením všechny velmi pobavil kouzelník Jiří 
Hadaš se svou asistentkou.
V sobotu akce pokračovala celodenním programem, který symbolicky směřoval k číslu 15. 
Kolegyně z pacientských organizací se rozdělily do 3 skupin a pro každý tým byla připravena 
pětikilometrová trasa po pamětihodnostech historické Prahy, během které plnily různé úkoly. Do 
společného cíle na Václavském náměstí dorazily úspěšně všechny účastníce - dohromady ušly 15 
km. Večer jednotlivé týmy seznámily ostatní kolegyně pomocí fotografií, které cestou pořídily, 
se svou trasou a prezentovaly splněné úkoly. Společně strávené dva dny plné dojmů ještě 
zdůraznily příjemný pocit všech účastnic z přínosné spolupráce a pospolitosti trvající již 15 let.

10. června - AVON POCHOD PROTI RAKOVINĚ PRSU

17. ročníku AVON Pochodu v Praze, jehož odborným partnerem je Aliance žen s rakovinou prsu, 
se zúčastnilo přes 20 tisíc lidí. Na celé akci se aktivně podílely i naše kolegyně z pacientských 
organizací a z projektu Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu. Na startu, na Staroměstském 
náměstí, Bellisky opět rozdávaly růžové balónky účastníkům průvodu, kteří mohli dobrovolným 
příspěvkem za balónky podpořit jejich aktivity. V cíli průvodu, na Štvanici, probíhal až do večerních 
hodin zábavný program a ve svém stánku se prezentovala také Aliance žen s rakovinou prsu. 
Edukátorky, členky pacientských organizací Alen Praha, ŽAP a MammaHelp, předávaly 
zájemkyním informace a své osobní zkušenosti ohledně rakoviny prsu a předváděly postup 
samovyšetření na prsních fantomech. Díky naší spolupráci se společností Deaf Friendly byla 
ve stánku k dispozici tlumočnice českého znakového jazyka a naše edukátorky tak mohly již 
druhý rok podrobně informovat i neslyšící účastnice pochodu.
Vedle stánku byla již tradičně vystavena Prsní stěna, která vždy přitahuje velkou pozornost 
a prezentuje náš dlouhodobý projekt zaměřený na podporu prevence - Ostře sledovaná prsa.

15. srpna - 30. listopadu - ŽENY ŽENÁM
Aliance žen s rakovinou prsu realizovala za podpory společnosti AVON Cosmetics 15. ročník 
projektu Ženy ženám, který v návaznosti na AVON pochod nabízí ženám slevové poukázky 
na sonografické a mamografické vyšetření v akreditovaných screeningových centrech po celé ČR. 
V tomto roce se do projektu zapojilo 67 akreditovaných radiodiagnostických pracovišť. Za dobu 
trvání projektu využilo tyto slevové poukázky již více než 140 000 žen z celé republiky.

14. října - PLAVEME PRSA - Přeplaveme spolu Českou republiku?
(EVROPSKÁ KAMPAŇ “BREAST HEALTH DAY")

Celostátní osvětovou akcí pro veřejnost se symbolickým názvem Plaveme prsa se Aliance žen již 
posedmé připojila ke každoroční kampani evropské koalice Európa Donna „Breast Healt Day". 
Cílem kampaně je upozornit na význam prevence a zdravého životního stylu v boji proti rakovině 
prsu a na dobrou prognózu v případě včasné léčby.
Akci Plaveme prsa letos uspořádalo 13 pacientských organizací na 10 místech v celé republice, 
nepacientské organizace Baby Club ELMA Kladno a MEBYS Trutnov již podruhé "plavali prsa” 
s námi ve svých bazénech a dalších 5 pacientských organizací se připojilo akcemi Jablíčkový den, 
Den pro zdravá prsa a Den pro růžovou stužku.
Celkem všichni účastníci akce uplavali 621 km 410 metrů - Českou republiku jsme společně 
přeplavali!

Jablíčkový den - pacientské organizace Úsměv=zdraví Lovosice, Victoria Litoměřice a INNA 
Havířov v rámci kampaně Breast Healt Day rozdávaly ve svých městech jablka jako symbol zdravé 
výživy, edukační letáčky a informovaly veřejnost o významu prevence.

Den pro růžovou stužku - ženy z pacientské organizace ONKO-DUHA Vsetín předávaly svým 
spoluobčanům v ulicích, úřadech, firmách i ve školách ve Vsetíně a okolí letáčky s informacemi 
o prevenci a malý dárek, aby upozornily na nutnost prevence a včasné léčby.



Den pro zdravá prsa - členky pacientské organizace BENKON Benešov se ke kampani Breast 
Healt Day připojily akci ve vstupní hale polikliniky v Benešově, kde veřejnost informovaly 
o prevenci a předváděly samovyšetření na prsním fantomu.

24.-25. listopadu - VÝROČNÍ KONFERENCE 2017

Celostátní konference s názvem "Psychologická podpora - důležitý průvodce každou peripetií 
našeho života, III.", která se konala opět v krásném prostředí Benediktýnského opatství Panny 
Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze, se zúčastnilo 59 zástupkyň z 30-ti pacientských 
organizací.
První den konference vystoupila se svou přednáškou „Zhodnocení současné situace poskytované 
psychosociální péče a poradenství v ČR z pohledu nestátních a neveřejných institucí“ Be. M. 
Cadková Svejkovská, Dis. z organizace Amelie, z.s. Následovala přednáška „Praktické zkušenosti 
klinického psychoonkologa“ PhDr. Marty Romaňákové, PhD. a poté přednáška PhDr. Zuzany 
Peterové „Nezapomínejme na své bližní“ - Význam psychologické pomoci rodinám a přátelům 
onkologicky nemocných pacientek.
Během polední přestávky byla pro účastnice konference připravena krátká procházka s kvízem 
na téma zajímavá místa Karlova náměstí.
Odpoledne ředitelka Aliance žen Eva Knappová zhodnotila letošní průběh projektu Psychologická 
podpora - důležitý průvodce každou peripetií našeho života, Ing. Renata Golasiková, vedoucí 
oddělení ERP (SŮKL) nás informovala o elektronickém receptu a Mgr. Michaela Hanáková 
z Oddělení klinického hodnocení v MOŮ Brno spolu s Ing. Jitkou Drobkovou, koordinátorkou 
projektu, nám představily Projekt „Klinické studie".
Páteční program konference byl zakončen výtvarným workshopem (účastnice dostaly bavlněná 
trička a samy si je vyzdobily pomocí různých výtvarných technik), večeří a společným posezením. 
Druhý den přednášející kolegyně svými příspěvky zhodnotily činnost za uplynulý rok: Ing. Nikola 
Samková - projekt Beilis Young & Cancer, Libuše Žamberská - projekt Neviditelné ženy a Marta 
Kostrová - mezinárodní spolupráce v rámci koalice Európa Donna. PhDr. Ivana Plechatá 
představila projekt „Hlas pacientek". Ředitelka Eva Knappová shrnula celoroční činnost Aliance 
žen, seznámila účastnice s plánem na rok 2018 a na závěr zhodnotila průběh konference.

Projekty pořádané v průběhu roku:
Projekt: PROTAJČI SE KE ZDRAVÍ

V Tyršově domě v Praze pokračovalo jednou týdně cvičení tai-chi určené pro ženy po rakovině 
prsu, členy ČOS, ale i pro širokou veřejnost, které vede Ivan Trebichavský, externí spolupracovník 
Aliance.
Ve spolupráci s Fórem dárců je možné zaslat dárcovskou SMS na podporu projektu ProTajci 
se ke zdraví.
Kromě cvičení v Tyršově domě Ivan Trebichavský vedl dalších 15 cvičení a seminářů, např.: 
únor a březen - 2 benefiční cvičení Tai-chi a Qigong v Tyršově domě; 7 otevřených cvičení Tai-chi 
a Qigong v parku na Letné; 4.6. - Cvičení zdravotního Tai-chi na „Dni zdraví Prahy 4“; 
říjen - Cvičení „Jak rozproudit lymfu“ v rámci Dne otevřených dveří v Domu jógy.

Projekt: NEJDE JEN O PRSA

Ve školním roce 2016/2017 proběhl ve spoluprácí s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a Národním ústavem pro vzdělávání další ročník projektu NEJDE JEN O PRSA. Certifikované 
lektorky, členky pacientských organizací sdružených v Alianci žen s rakovinou prsu, během svých 
přednášek na středních školách v mnoha městech ČR seznamují mladé lidi s důležitostí prevence 
v boji s rakovinou prsu a se zásadami zdravého životního stylu, součástí přednášek je i výuka 
samovyšetření prsu na prsních fantomech. Edukátorky procházejí pravidelně dalším vzděláváním 
realizovaným ve spolupráci s MUDr. Miroslavou Skovajsovou, Ph.D. z Breast Unit Prague. Cílem 
edukačních seminářů je inovace a sjednocení jejich odborných znalostí.
20. 1. a 4. 3. proběhly další edukační semináře, které ve spolupráci s organizací pro neslyšící 
DEAF FRIENDLY připravily edukátorky na možnost provádět přednášky pro neslyšící s pomocí 
tlumočníků do českého znakového jazyka.

Kampaň: OSTŘE SLEDOVANÁ PRSA

Kampaň, která byla spuštěna v roce 2015 na MFF v Karlových Varech a průběžně pokračovala v 
roce 2015 a 2016 dalšími akcemi v Praze a v Brně, zaujala veřejnost i v tomto roce. Cílem 
kampaně je upozornit veřejnost na důležitost prevence v boji proti rakovině prsu a vést ženy i 
muže k odpovědnosti za své zdraví.

6. -14. května - Hradec Králové
V Prsním stanu na Baťkově náměstí vyškolené lektorky, mladé ženy z projektu Aliance žen Bellis 
Young & Cancer, návštěvníky seznamovaly pomocí prsních fantomů s technikou samovyšetření



prsu. Dominantou stanu byla již známá Prsní stěna, bylo možné zakoupit Prsni hrnek, motivační 
diář Deník bojovnice, plavecké produkty firmy Born To Swim i trička na AVON pochod.

10. června - Praha
V čili AVON Pochodu 2017 na Štvanici byla již druhý rok u Stánku Aliance žen vystavena Prsní 
stěna, která připomněla veřejnosti kampaň Ostře sledovaná prsa a jako obvykle přitahovala velkou 
pozornost účastníků, kteří se před ní často foti.

1.-31. října - 21 měst v ČR
Během měsíce celosvětově věnovaným tématice rakoviny prsu se 51 kaváren a restaurací a jeden 
šici ráj ve 21 městech stalo místem, kde si návštěvnici prohlédli mobilní Prsní stěnu (celkem bylo 
použito 221 jednotlivých prsních odlitků) a zakoupením Prsního hrnku mohli přispět na aktivity 
Aliance žen s rakovinou prsu. Součásti kampaně byly opět i edukační přednášky, při kterých naše 
edukátorky seznamovaly zájemkyně s možnostmi prevence a na prsních fantomech předváděly 
správný postup samovyšetření prsů.

Účast na jiných projektech:

23. března - založení nezávislé platformy pacientských organizací Hlas pacientek
Aliance žen s rakovinou prsu, Amélie z.s., Dialog Jesenius o.p.s., Onko Unie o.p.s.

6. dubna - Projektový den na Střední odborné škole sociální u Matky Boži v Jihlavě - edukační 
přednáška - Jindra Mařincová, ALEN

23. září - Mezinárodní den neslyšících
U Stánku organizace Deaf Friendly na Karlínském náměstí v Praze se Aliance žen spolu 
se zástupkyní klubu Alen Praha připojily k programu dne edukací samovyšetření prsu na prsním 
fantomu a poskytováním informací o důležitosti prevence ve spolupráci s tlumočníky českého 
znakového jazyka.

13. října - happening platformy pacientských organizací Hlas pacientek v rámci 
Mezinárodního dne metastatické rakoviny prsu - Vyšehrad

14. listopadu - účast na projektu Amelie.z.s. na Židovské obci v Praze 
- edukační přednáška - Jindra Mařincová, Eva Knappová

SEMINÁŘE A VZDĚLÁVACÍ AKCE
pořádané Aliancí žen s rakovinou prsu pro pacientské organizace

7. března - 3. slet DAM • Den Aliance žen v MOÚ v Brně

Přednášející:
MUDr. M. Holánek - Moderní péče o ženy s metastazujícím karcinomem prsu 
Doc. MUDr. R. Demlová, PhD, - Klinické studie nových protinádorových léků

Panelová diskuse:
Specifická role zdravotní sestry v péči o nemocné s rakovinou prsu 
Mgr. Kocourková, Phd., MUDr. Macková, CSc. a odborné zdravotní sestry.

Série seminářů „Psychologický trénink“

8. 2. - Olomouc 
13. 3. - Ostrava 
27. 3. - Plzeň
24. 4. - Ústí n. Labem
25. 9. - Praha 
23.10.- Brno

Semináře navázaly na výroční konferenci .Psychologická podpora - důležitý průvodce každou 
peripetií našeho života II." a na semináře, které proběhly během roku 2016.
Náplní seminářů v tomto roce bylo praktické psychologické cvičení pod vedením zkušených 
lektorek z Amélie z.s. a možnost osobní konzultace s PhDr. Z. Peterovou.

20. ledna a 4. března - seminář pro lektorky projektu Nejde jen o prsa
Pod vedením MUDr. M. Skovajsové, Ph.D. proběhly dalši vzdělávací semináře pro edukátorky, 
tentokrát doplněné ve spolupráci s organizací pro neslyšící DEAF FRIENDLY přípravou lektorek 
na možnost provádět přednášky pro neslyšící s pomocí tlumočníků do českého znakového jazyka.



JINÉ AKTIVITY:

Odborné aktivity, spolupráce, státní instituce

25. dubna Setkání v rámci projektu DIPEX - webové stránky „Hovory o zdraví“
účast: E. Knappová

28. června Kulatý stůl na MZ - Hlas pacientek
účast: E. Knappová, M. Vošalíková

7. září Česká ženská lobby - kurz pro ředitelky I.
účast: E. Knappová

11.-12. září Konference ANNO -Asociace nestátních neziskových organizací
účast: E. Knappová

20. září Konference PREVON - ÚZIS, Praha
účast: E. Knappová

6. října Tisková konference MZ - předávání nominací členům Pacientské rady MZ
účast: E. Knappová, M. Vošalíková

18. října 1. Zasedání Pacientské rady MZ
účast: E, Knappová

31. října Pacientská rada MOÚ Brno
účast: E. Knappová

20. listopadu Česká ženská lobby - kurz pro ředitelky II.
účast: E. Knappová

12. prosince II. Zasedání Pacientské rady MZ
účast: E. Knappová

Účast na veletrzích a odborných konferencích

25. ledna PragueONCO - účast na pacientské sekci
Téma: Jak žít kvalitně navzdory metastatickému onemocnění 
účast: E. Knappová - prezentace projektu Neviditelné ženy

12. dubna Veletrh NGO Market

26.- 28. dubna Brněnské onkologické dny
Stánek s prezentací Aliance žen

4. října Konference WHO - Praha
Téma: Zdravotní gramotnost a zdravotní politika 
účast: E. Knappová, MUDr. M, Skovajsová

10. listopadu Celorepubliková konference praktických lékařů - Zlín
Prezentace projektu Nejde jen o prsa - E. Knappová, J. Mařincová

21. listopadu Konference Amelie.z.s. „I slova léčí III.“ 
účast: E. Knappová

29. listopadu Konference Efektivní nemocnice (Praha)
účast: E. Knappová

30. listopadu -1. prosince
Konference mamodiagnostiků ČR „Audiť, Brno 
účast: E. Knappová

13. prosince APO Alumni setkání IV - Senát Parlamentu ČR 
účast: N. Bílá

Tisk edukačních materiálů

Jak správně provádět samovyšetření prsu, Fakta a mýty - dotisk osvětového edukačního letáku 
s návodem na samovyšetření prsu doplněný QR kódem pro neslyšící - překlad do znakového 
jazyka

Dělej správná rozhodnuti - osvětový leták vydávaný každoročně v rámci kampaně evropské 
koalice Európa Donna Breast Healt Day - zásady zdravého životního stylu jako prevence proti 
onkologickým onemocněním

Pokročilý karcinom prsu - překlad a tisk odborné brožury evropské koalice Európa Donna

Klinické studie - webové stránky Aliance žen - nové informace o klinických studiích a tisk letáku 
Jak zprostředkovávají centra pro rakovinu možnosti klinických testů pacientům na webových 
stránkách v zahraničí?

Mezinárodní spolupráce:

14. -16. března IEEPO Madrid - International Experience Exchanges for Patient 
Organisations
účast: E. Knappová a A. Rodná

5. - 7. června setkání pacientských organizací v Evropském Parlamentu pod záštitou
pani Ing. Kateřiny Konečné, poslankyně Evropského Parlamentu 
účast: E. Knappová

22. června Konference OECI (Organisation of European Cancer Institutes )
pořadatel: Masarykův onkologický ústav v Brně 
účast: E. Knappová a K. Pintérová

16.-18. říjen MBC Summit - Vídeň
účast: E. Knappová a A. Rodná

28. - 29. října 13. Panevropská konference ED - Ljubljana, Slovinsko
Téma: Od strategie k nejlepší praxi 
účast: E. Knappová, M. Kostrová 
M. Kostrová - prezentace projektu Nejde jen o prsa

17.-19. listopadu BC Advocacy Training Course - Miláno
účast: V. Zemanová a V. Černá

prosinec Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s. se stala členem evropské organizace 
ECPC (European Cancer Patient Coalition)



PROJEKT „NEVIDITELNÉ ŽENY'

Čtyřdenního pobytu v hotelu Vltava se zúčastnilo 34 pacientek. K bohatému programu svými 
zajímavými prednáškami přispěli psycholožka Mgr. Pijáčková, fyzioterapeutka Libuše Zemínková, 
Doc. Ing. Helena Kratochvílová i koordinátorka projektu Libuše Žamberská. Účastnice velmi zaujal 
jasný a vstřícný výklad MUDr. Holánka z MOÚ v Brně o principu nemoci, souvislostech a dopadu 
nemoci na pacienty a jeho okolí.

28. listopadu -1.prosince / Setkání metastatických pacientek v Doksech
Program pobytu v hotelu Kamýk v Doksech byl zaměřený na sdílení a předáváni zkušeností mezi 
pacientkami během přednášek i konzultací psycholožky, která byla k dispozici po celou dobu 
pobytu. Doplněním programu byl také muzikoterapeut, zdravotní cvičitel a stravovací sestra, kteří 
s ochotou a vstřícností předávali pacientkám své zkušenosti.

PROJEKT „BELLIS - mladé ženy s rakovinou prsu“

11.-15. ledna / Zimní terapeutický pobyt - Hotel Golf Resort Konopištěa
6. března / Seminář k projektu Nejde jen o prsa

8. dubna / THINK PINK by VNITROBLOCK for AVON - edukace

6.-14. května / Ostře sledovaná prsa - Hradec Králové

15. květen / Charitativní módní přehlídka - Nová scéna Národního divadla

1. června / Mamming Day 

10. června / AVON pochod 2017

17. června / Jičínský food festival - prezentace, edukace

2. září / Dudy Cup - beach volejbalový turnaj - edukace

4. září / Lokální AVON pochod Ostrov nad Ohří - edukace

lO.září / Lokální AVON pochod Cheb - edukace

16. září / První společný závod pacientek z projektu Zpět do kondice

19. září / Křest charitativního kalendáře Beliis 2018, oslava Bellisky 5 let spolu

1.-31. října / Ostře sledovaná prsa - prodej hrnků v kavárnách, edukace, Říjnová výzva Bellisek 
na sociálních sítích

5. října / Den zdraví - nemocnice Litomyšl 

14. října / Plaveme prsa - Praha, Bmo

19. října / Roche - edukace

11. listopadu / Setkání pacientek z projektu Zpět do kondice 

28. listopadu / Vánoční setkání pacientek



NIGHT RUN - Charitativní AVON Běhy - edukace samovyšetření prsu:
22. dubna - Ostrava, 29. dubna - Hradec Králové, 13. května - Brno, 12. srpna - Most,
16. září - Praha, 23. září - Plzeň, 7. října - České Budějovice, 14. října - Olomouc

Koncerty Michala Hrůzy - edukace samovyšetření prsu:
20. května - zámek Sychrov, 27. května - zámek Zbiroh, 3. června - zámek Valtice,
17. června - zámek Telč

Nová vizuální identita Bellis:

PREZENTACE, MÉDIA
You Tube:

Twitter:



Webové stránky:

Aliance žen s rakovinou prsu 
www.breastcancer.cz

Ostře sledovaná prsa 
www.ostresledovanaprsa.cz

Facebook:

Aliance žen s rakovinou prsu

Beilis Young & Cancer 
www.bellisky.cz

Neviditelné ženy 
www.neviditelnezeny.cz
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Beilis Young & Cancer
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Neviditelné ženy
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Aliance žen v tištěných médiích

Blesk srdce pro Vás /příklady/

http://www.blesk.cz/clanek/srdce-pro-vas/480234/aliance-zen-s-rakovinou-prsu-pomaha-lidem-
dozvidat-se-krutou-pravdu-lekari-s-pacienty-nestihaji-mluvit.html

http://www.blesk.cz/clanek/srdce-pro-vas/483354/libuse-zamberska-70-z-lovosic-20-let-bojuje-s-
rakovinou-pomaha-ji-cinska-lekarka-vaclava-havla-75.html

http://www.blesk.cz/clanek/srdce-pro-vas/484210/lucie-pecenkova-34-z-bma-porazila-rakovinu-a-
porodila-dceru.html

http://www.blesk.cz/clanek/srdce-pro-vas/482217/adela-35-bojuje-se-zakernou-nemoci-mam-
rakovinu-ale-nic-mi-neni.html



OSP v Hradci Králové:
http://www.ceskatelevize.ez/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/217411000140512-
udalosti-v-regionech/obsah/543226-ostre-sledovana-prsa-tak-se-jmenuje-kampan-ktera-ma-
upozornit-na-dulezitost-prevence-v-boji-proti-rakovine-prsu

www.vychodoceskatelevize.cz

https://rychnovsky.denik.cz/z-regionu/ostre-sledovana-prsa-na-batkove-namesti-20170507.html

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/ostre-sledovana-prsa-na-batkove-namesti-20170507.html

https://www.zenysro.cz/kalendar/zdravi-krasa-a-diety/ostre-sledovana-prsa-v-hradci-kralove

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/ostre-sledovana-
prsa.aspxhttps://www.sousede.cz/prispevek/223815-Kampan-Ostre-siedovana-prsa-nauci-jak-
pecovat-o-zdravi-prsou

Různé:
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-prazane/493810/helena-foti-zeny-s-rakovinou-prsu-se-
smrti-nemuzete-pocitat.html

https://zpravy.idnes.cz/jedno-tricko-jedno-vysetreni-pochod-proti-rakovine-prsu-podporily-tisice-lidi- 
19h-/domaci.aspx?c=A100605_172109_praha_iky

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/projekt-nejde-jen-o-prsa-20171215.html

https://www.echo24.ez/a/Sn2r3/pacienti-dobyli-ministerstvo-maji-svou-radu-i-oddeleni

http://www.halonoviny.cz/articles/view/45725986

https://www.novinky.cz/zena/styl/449680-hana-mouckova-sokol-je-sice-spolek-tradicni-ale-s-
modernim-obsahem-cinnosti.html

https://www.denik.cz/z_domova/rakovina-prsu-desi-mlade-zeny-i-kvuli-angeline-jolie-
20170410.html

https://www.zeny.cz/motivace-a-kariera/vyrazte-na-avon-pochod-a-podporte-dobrou-vec-1646.html

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/04/avon-podpori-letosni-pochod-kampani-neres/

https://www.zeny.cz/lifestyle/iva-pazderkova-pomoci-druhym-jsem-pomohla-hlavne-sama-sobe-
1769.html

https://relax.lidovky.cz/odstranene-nad ro-se-da-nahradit-dmv-/zdravi.aspx?c=A170302_143652Jn- 
zdravi_ape

https://www.archiweb.ez/n/press/verejny-prostor-a-city-moduly

PLÁN AKTIVÍT
ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU 
NA ROK 2018
Edukativní semináře pro členky PO

Edukativní semináre pro členky PO zaměřené na téma Práva pacienta a komunikace 
ve zdravotnictví - základní teoretické informace, práce ve skupinách, příklady z praxe, modelové 
situace (Ostrava, Plzeň, Praha, Brno, Ústi nad Labem, Olomouc)
4. slet DAM - Den pro v Alianci v MOU v Brně 
Certifikační semináře v projektu „Nejde jen o prsa“
Výroční konference "Práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví", 23. - 24. 11.2018

Celoroční projekty

Nejde jen o prsa - střední školy 
Protajči se ke zdraví 
Kampaň Ostře sledovaná prsa 
Projekt Ženy ženám 
Neviditelné ženy 
Hlas pacientek 
Beilis Young & Cancer 
Účast v Pacientské radě MZ 
Účast v Pacientské radě MoÚ

Účast na odborných konferencích, pacientské rady

PragueOnco
Brněnské onkologické dny, Brno 
NGO, Praha 
Pacientská rada MZ
Jiné odborné mezinárodní semináře a konference

Edukační podpůrné materiály
Aktualizace brožury „ Řeším svou bulku v prsu"
Dokončení fungování letáčku samovyšetření prsu pro neslyšící 
Aktuální překlady materiálů ED 
Monitoring novinek přes webové stránky

Motivačně osvětové projekty
Kryatlon 2018-10. února 
Dokážeš to taky - 25. -26. května 
Mamming Day - 31. května
Breast Healt Day -13. října - Plaveme prsa + jiné formy 
Kampaň Ostře sledovaná prsa -1.-31. října
Kampaň Ostře sledovaná prsa v Evropě -1 .října 2018 - 12. června 2019



Kampaně
AVON pochod - 9.6.
AVON kavárny celorepublikově - květen/červen
AVON pochody lokální - PO, Bellis
AVON běhy
Projekt Ženy ženám
Ostře sledovaná prsa

Účast na mezinárodních akcích

European Breast Cancer Advocacy Training course, Milano, Itálie 
Druhá mezinárodní konference ED-téma: Neviditelné ženy 
Mezinárodní konference obecně - téma: Neviditelné ženy 
ABCC11 -21.- 23. březen, Barcelona, Španělsko 
Jiné odborné konference
Odborné mezinárodní konference mladých pacientek

Propagace
Nové webové stránky + FB - Aliance žen 
Nové webové stránky - Neviditelné ženy 
Nové webové stránky + FB - Ostře sledovaná prsa 
Twitter
Webové stránky projekt Hovory o zdraví
Propagační letáky akcí v onkologických ambulancích, u praktických lékařů, ve screeningových 
centrech (spolupráce s „projektem Mladí praktici“)
Kampaně
Jiné

Jiné

Lobbing v projektu na jednotlivá témata v projektu Hlas pacientek (spoluúčast na legislativních 
procesech)

PLÁN AKTIVIT NA ROK 2018 
BELLIS - mladé ženy s rakovinou prsu

10. - 14. ledna - zimní terapeutický pobyt 
květen - charitativní módní přehlídka
červen - AVON pochod, letní terapeutický pobyt, Mamming day
září - charitativní koncert
říjen - Ostře sledovaná prsa, Plaveme prsa
listopad - výroční konference
prosinec - vánoční setkání

Edukace, odborné semináře, Night runy, projekt Zpět do kondice, projekt Nejde jen o prsa

Sponzoři a partneři
Přehled darů přijatých za rok 2017

ROCHE 100 000,00 Kč
AVON Cosmetics,spol.s.r.o. 5 261 321,00 Kč
NOVARTIS Czech Republic, s.r.o. 187 400,00 Kč
Nadace pojišťovny Kooperativa 20 000,00 Kč
D. Molatová 1 000,00 Kč
p. Dudová 14 848,00 Kč
Hotel MAS s.r.o. 10 000,00 Kč
Nadace J+T 6 703,00 Kč
Lindex s.r.o. 251 659,00 Kč
Amgen s.r.o. 120 000,00 Kč
C&A Faundation Switzerland 450 638,60 Kč
p. Petříčková 500,00 Kč
p. Pavlík 1 000,00 Kč
ESTEC spol.s.r.o. 30 000,00 Kč
ESO TRAVEL 12 519,00 Kč
Darujeme.cz 33 491,02 Kč
Veřejná sbírka 296 709,00 Kč
SOŠ Jihlava 4 000,00 Kč
Dům JOGY 4 003,00 Kč

CELKEM 6 805 791,62 Kč

Z obdržených peněžních darů v roce 2017 v celkové hodnotě 6 805 791,62 Kč bylo do roku 2018 
převedeno 3 811 380,- Kč na projekty, které přecházejí do následujícího roku.

Vybrané ukazatele z účetnictví:

1. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 
události.
2. V oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí společnost nevyvíjí žádné aktivity.
3. Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
4. Společnost v roce 2017 měla 5 zaměstnanců. Na jednotlivých projektech se podíleli externí 
pracovníci.
5. Projekty byly převážně hrazeny z darů.
6. Společnost nemá žádný hmotný majetek odepisovatelný. Drobný majetek v celkové hodnotě 
12 029,- Kč společnost nakoupila během roku 2017 pro výkon své činnosti.
7. Závazky společnosti z obchodního styku jsou ve výši 161 000,- Kč. Jedná se o krátkodobé 
dluhy ve splatnosti.

Celkový přehled nákladů na jednotlivé projekty:

Expedice Bellis 485 982,00 Kč
Mamming Day 1 353,00 Kč
Dokážeš to 390 291,00 Kč
Plaveme prsa 94 763,00 Kč
Nejde jen o prsa 2 139,00 Kč
ABC-Neviditelné ženy 357 599,00 Kč
Avon pochod 2 829 982,00 Kč
Ženy ženám 1 500 306,00 Kč
Zpět do kondice 560 438,60 Kč
Protajči se ke zdraví 26 082,00 Kč
Samovyšetření prsu 1 176,00 Kč



Ostře sledovaná prsa 410 013,62 Kč
Podpůrný pobyt metast.pac. 85 400,00 Kč
Módní přehlídky 61 354,00 Kč
Pokročilý karcinom prsu 23 228,00 Kč
Odborné semináře 56 105,00 Kč
Európa Donna 54 919,91 Kč
Kalendář Bellis 2018 25 510,07 Kč
Klinické studie 108 112,00 Kč
Brněnské onkologické dny 3 000,00 Kč

Celkové náklady společnosti 9 188 576,56 Kč
Z toho:
náklady na provoz společnosti 2 164 822,36 Kč
V tom:
telefon, internet, poštovné 58 200,00 Kč
Kancel. potřeby, DHIM, ost. režie 51 562,00 Kč
Nájemné 230 332,00 Kč
Účetní, právní, administrativní,
grafické práce, P.R. služby apod. 478 459,80 Kč
Mzdové náklady celkem 1 063 774,00 Kč
Odměny členů SR a DR 0,00 Kč
Výroční konference 175 284,00 Kč
Ostatní náklady
(cestovní, bank. popi., atd.) 107 210,56 Kč

Celkové výnosy společnosti 9 261 240,66 Kč
V tom:
výnosy z provozní činnosti 682 484,66 Kč
dary zúčtované v roce 2017 3 223 613,00 Kč
dotace ÚP 241 054,00 Kč
dotace MZ 50 000,00 Kč
dary z předchozích let 5 064 089,00 Kč

V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným změnám ve složení správní rady, dozorčí rady 
ani ke změně ředitele společnosti.
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Zpráva nezávislého auditora
určená dozorčí radě a správní radě obecně prospěšné společnosti 

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti 
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. („Společnost“), se sídlem Praha 3, Vinohradská 
1513/176, IČ 267 04 374, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se 
skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 a přílohy 
této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
Společnosti k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory 
auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), 
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit 
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další 
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech 
informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za 
ostatní informace odpovídá ředitelka Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však 
součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s 
ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném 
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce 
získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako 
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve 
všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými

ADAMEC AUDIT s.r.o., Sáňkařská 556,460 08 Liberec, IČ: 25826158, tel.: 482 345 566, info@adamec-audit.cz
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ústí n. L., spisová značka C 16467 a v rejstříku auditorských společností vedeném KA ČR pod č. 342
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právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních 
informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených 
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení 

v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 
s účetní závěrkou a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k 
nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné 
(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených 
ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitelky a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Ředitelka Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a 
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitelka Společnosti povinna posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní 
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitelka 
plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou 
možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí
rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek 
neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a 
vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se 
za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v 
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím 
základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností 
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. 
Dále je naší povinností:

ADAMEC AUDIT s.r.o., Sáňkařská 556,460 08 Liberec, IČ: 25826158, tel.: 482 345 566, info@adamec-audit.cz
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ústí n. L., spisová značka C 16467 a v rejstříku auditorských společností vedeném KA ČR pod č. 342
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• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní 
závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské 
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, 
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme 
významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší 
než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelkou.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s 
ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost 
vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitelka Společnosti 
uvedla v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky ředitelkou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, 
které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. 
Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je 
naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti 
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat 
nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší 
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události 
způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitelku a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném 
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu 
učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Liberci dne 29. června 2018

Ing. Jaromír Adamec 
tutární auditor evidenční číslo 1719 

ADA^lEC AUDIT s.r.o. 
Auditorská společnost evidenční číslo 342

ADAMEC AUDIT s.r.o., Sáňkarská 556,460 08 Liberec, IČ: 25826158, tel.: 482 345 566, info@adamec-audit.cz
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ústí n. L., spisová značka C 16467 a v rejstříku auditorských společností vedeném KA ČR pod č. 342



ROZVAHA

otisk podacího razítka

3 1 .12.2017

v tisících Kč

IC 2 6 7 0 4 3 7 4

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znéní pro rok 2016 
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Vinohradská 1513/176 
Praha 3

Označ. AKTIVA
číslo Účetní období
řádku

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV. 040 6 562 5 147
B. I. Zásoby celkem B.1.1 +...+B.I.X 041 44 117
B. I. 1. Materiál na skladě účet 112 042 44 117
B II. Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.X 051 438 149
B. II. 1. Odběratelé účet 311 052 64

4. Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51 055 360
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účet 346 063 78 85

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1 +...+B.III.X 071 6 010 4 879
B III. 1. Peněžní prostředky v pokladně účet 211 072 34 63

3. Peněžní prostředky na účtech účet 221 074 5 976 4 816
B. IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1 +...+B.IV.X 079 70 2
B. IV. 1 Náklady příštích období účet 381 080 70 2

AKTIVA CELKEM A.+B. 082 6 562 5 147

Označ. PASIVA
číslo Účetní období
řádku

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

A. Vlastní zdroje celkem A.I.+.. +A.II. 001 6 342 4 848
A. I. Jmění celkem A.1.1 + ...+A.I.X 002 6 490 4 878
A. I. 1. Vlastní jmění účet 901 003 45

2. Fondy účet 911 004 6 445 4 878
A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1 + ...+A.II.X 006 -148 -30
A. II. 1 Účet výsledku hospodaření účet +/-963 007 73

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/-931 008 17
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/-932 009 -165 -103

B. Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010 220 299
B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1 +...+B.III.X 021 202 299
B III. 1. Dodavatelé účet 321 022 103 162

5. Zaměstnanci účet 331 026 66 80
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 028 30 48
9. Ostatní přímé daně účet 342 030 3 9

B. IV. Jiná pasiva celkem B.IV.1 +...+B.IV.X 045 18
B IV. 1. Výdaje příštích období účet 383 046 18

PASIVA CELKEM A.+B. 048 6 562 5 147

Okamžik sestaven 15.5.2018 Podpisov&záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma obecně prospěšná společnost
účetní jednotky:

Eva Knappová /
Z^Uiance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
// Vinohradská 1513/176
//sý 130 00 Praha 34 _____________________________________ l

Předmět činnosti nebo účel:
péče o pacienty s karcinomem prsu



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

otisk podacího razítka

3 1 .12.2017

01.01.2017 31.12.2017

v tisících Kč

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Vinohradská 1513/176 
Praha 3

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo Běžné období

Hlavni Hospodářská Celkem

A. Náklady A.I.+...+A.VIII. 001 9 188 9 188
A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1+...+A.I.X 002 7 614 7 614
AI. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek účtv 501.502.503 003 52 52

4 Náklady na cestovné účet 512 006 32 32
5. Náklady na reprezentaci účet 513 007 3 3
6. Ostatní služby účet 518 008 7 527 7 527

A. III. Osobní náklady A.IH.1+...+A.HI.X 013 1 499 1 499
A. III. 10. Mzdové náklady účet 521 014 1 190 1 190

11. Zákonné sociální pojištěni účet 524 015 305 305
13. Zákonné sociální náklady účet 527 017 4 4

A. V. Ostatní náklady A.V.1 + ...+A.V.X 021 73 73
A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účtv 541. 542 022 2 2

20. Dary 026 24 24
21. Manka a škody účet 548 027 3 3
22. Jiné ostatní náklady účet 549 028 44 44

A. VII. Poskytnuté příspěvky AVH.1+. ..+A.VII.X 035 2 2
A. VII 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami úetv 581 582 036 2 2

Náklady celkem 039 9 188 9 188
B Výnosy 040 9 261 9 261
B. I. Provozní dotace B.1.1 +...+B.I.X 041 291 291
B. I. 1. Provozní dotace účet 691 042 291 291
B. II. Přijaté příspěvky B.II.1+...+B.II.X 043 51 51

3. Přijaté příspěvky (dary) účet 682 045 51 51
B. III. T ržby za vlastní výkony a za zboží účtv 601.602. 603 047 115 115
B. IV. Ostatní výnosy B.1V.1 + ...+B.IV.X 048 8 804 8 804

9. Zúčtování fondů účet 648 053 8 368 8 368
10. Jiné ostatní výnosy účet 649 054 436 436

Výnosy celkem 061 9 261 9 261
C. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - A.1.1 -...-A.VII.x + C. x. 062 73 73
D. Výsledek hospodaření po zdanění B. - A. + D. x. 063 73 73

Okamžik sestaven 15.5.2018 Podpisový^znam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma obecně prospěšná společnost
účetní jednotky:

Eva Knappová II
J/l/LĚ žen s rakovinou prsu, o.p.s.
/ Vinohradská 1513/176
/ // /po 00 Praha 3
lilii II|č; 26 7043 74

Předmět činnosti nebo účel:
péče o pacienty s karcinomem prsu



Příloha v účetní závěrce
sestavená dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

1.1. Název, sídlo, IČ, zápis do veřejného rejstříku
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.,
Vinohradská 1513/176, 130 00 Praha 3 
IČO: 26704374
Zapsaná 9.7.2002, MS v Praze, sp.zn. O 255

1.2. Právní forma
Obecně prospěšná společnost

1.3. Poslání (činnost hlavní, hospodářská, další činnosti)
Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorských činností, tj. 
poskytovat pomoc svépomocným skupinám žen s rakovinou prsu, shromažďovat a poskytovat 
informace o rakovině prsu a její prevenci veřejnosti, shromažďovat a poskytovat informace o 
právech nemocných žen, monitorovat problémy nemocných ve zdravotnickém prostředí a 
spolupracovat s příslušnými institucemi na jejich řešení, pořádat kampaně na vybraná témata 
týkající se rakoviny prsu.

1.4. Statutárním orgánem je ředitelka

1.5. Zakladatel/zřizovatel

Údaje o zakladatelích obecně prospěšné společnosti:

ONKO-NIKE Krnov-sdružení pacientek s nádorovým nemocněním prsu 

IČ: 27018750

Sídlo: Zámecké nám.4, 79401 Krnov 

JANTAR-sdružení žen po ablaci prsu 

IČ: 69343845

Sídlo: Na Balkáně 94. 13000 Praha 3 

Sdružení onkologických pacientů ARCUS-ZIVOT-České Budějovice 

IČ: 60074019 

Sídlo: České Budějovice

BENKON-benešovský klub onkologicky nemocných 

IČ: 68997426

Sídlo: Vnoučkova 1699, 25601 Benešov u Prahy 

INNA o.s. Havířov, onkologická organizace 

IČ:22858644

Sídlo: Studentská 1153/8, 73601 Havířov
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Rezonance, občanské sdružení 

IČ:44556543

Sídlo: Horova 7, Ústí nad Labem 

ONKO-AMAZONKY, občanské sdružení 

IČ: 4494126

Sídlo: Ostrčilova 19, 702 00 Ostrava 

KAPKA 97, občanské sdružení 

IČ: 66112222

Sídlo: Kochova 1185, Chomutov 

ALEN-sdružení žen

IČ:47610191

Sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 

VICTORIA, liga proti rakovině 

IČ: 46768734

Sídlo: Purkyňova 4, Litoměřice

Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel, občanské sdružení 

IČ: 15548376

Sídlo: Údolní 389/10, 602 00 Brno 

Klub onkologicky nemocných, občanské sdružení 

IČ: 60157551 

Sídlo: 530 03 Pardubice

Českolipská Vesna, klub onkologických pacientů a jejich přátel 

IČ: 62237691

Sídlo: Poříční 1918, 470 01 Česká Lípa 

Klub ZAP-ženy s nádorovým onemocněním, o.s.

IČ: 49627961

Sídlo: Fryčovická 462, 199 00 Praha 9

Klub MARIE

IČ: 66740223

Sídlo: Dukelská 685, 739 61 Třinec-Lyžbice

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, o.s.

IČ:62181475

Sídlo: Karlínské nám. 59/12, 186 00 Praha 8 

Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. 

IČ: 70099880

Sídlo: U Vinohradské nemocnice 2256/4, 130 00 Praha 3
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Centrum Portus, o.s.

IČ: 69291403

Sídlo: Bárová 5, Teplice

Centrum nezávislého života Českém ráji

IČ: 47474688 

Sídlo: Český ráj

1.6. Účetní období, rozvahový den
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka je kalendářní rok 2017. 
Rozvahový den je 31.12.2017.

1.7. Kategorie účetní jednotky 
Mikro účetní jednotka

2. INFORMACE O UPLATNĚNÍ ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD

2.1. Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, 
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 504/2002 Sb., v platném znění.

Účetní jednotka dodržuje zásadu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, předpoklad 
neomezeného trvání účetní jednotky, věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů, zásadu 
opatrnosti, stálost metod a zákaz kompenzace.

a) Dlouhodobý majetek - organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek 
v pořizovací hodnotě nad 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací hodnotě nad 60 tis. 
Kč

b) Opravné položky - organizace vytváří k pohledávkám v případě, že jejich dobytnost je 
špatná. O opravné položce rozhoduje ředitelka organizace.

c) Časové rozlišení - organizace účtuje zejména o výnosech příštích období, jejichž výše je 
stanovena na základě nevyčerpaných dotací nebo darů, které mohou být využity 
v následujícím období.

d) Vlastní jmění a fondy - ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku.

e) Přijaté dary a dotace - organizace účtuje do provozních výnosů, a to na zakázky dle 
konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni nevyčerpané dary a 
dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím účtu 911.

2.2. Odchylky od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a 
výsledek hospodaření účetní jednotky
Organizace neuplatňuje žádné odchylky od uvedených metod.

2.3. Oceňování majetku a závazků - účetní jednotka oceňuje majetek pořizovací cenou, pohledávky 
a závazky jmenovitou hodnotou
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2.4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - údaje v cizí měně jsou k rozvahovému dni 
přepočítány kurzem vyhlášeným ČNB k tomuto dni.

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZF. A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3.1. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem 
nebo původem - účetní jednotka takovéto mimořádné náklady a výnosy nemá

3.2. Rozpis dlouhodobého majetku - účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý majetek

3.3. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů

Výsledek hospodaření za rok 2017 z hlavní činnosti je 72 663,- Kč. Účetní jednotka neprovozuje 
hospodářskou činnost.

3.4. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců podle zákona upravujícího státní statistickou 
službu a související zvláštní právní předpisy v členění podle kategorií, jakož i osobní náklady za 
účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek A.III. 10. Mzdové náklady až 
A.III. 14. Ostatní sociální náklady

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 5.

3.5. Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy řídicích, kontrolních nebo 
jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou

1 zaměstnanec je ředitelem

3.6. Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, kontrolních 
nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich 
funkce

S odhledem na zákon na ochranu osobních údajů není údaj uveden.

3.7. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy a způsoby užití prostředků v 
běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v 
členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zákona upravujícího daně z příjmů

Účetní jednotka je veřejně prospěšným poplatníkem dle §17a ZDP. Daňový základ zjišťuje 
způsobem dle § 18a odst. 5 ZDP.
Ve zdaňovacím období roku 2017 neuplatnila účetní jednotka daňovou úlevu dle § 20 odst. 7 
ZDP, a proto v aktuálním zdaňovacím období nevykázala užití daňové úlevy z předcházejícího 
zdaňovacího období.

Základ daně z příjmů ve výši 72 663,- Kč byl snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky v 
souladu s § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů.

3.8. Přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze 
státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením 
výše dotací a jejich zdrojů
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V roce 2017 byly přijaty následující dotace a dary od krajů, měst a obcí:

Úřad práce - příspěvek na zaměstnance na CHPM v celkové výši 241 054,- Kč, 
Ministerstvo zdravotnictví - neinvestiční dotace ve výši 50 000,- Kč

3.9. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jde-li o významné 
položky, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis

V roce 2017 byly přijaty zejména následující granty a dary:

Poskytovatel Částka v Kč

ROCHE 100 000

Hotel MAS s.r.o. 10 000

AVON Cosmetics, s.r.o. 5 261 321

NOVARTIS 187 400

Lindex, s.r.o. 251 659

Amgen s.r.o. 120 000

C + A Foundation Swizerland 450 638

Nadace Kooperativa 20 000

ESTEC s.r.o. 30 000

3.10. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky, s uvedením
účelu a výše vybraných částek

Výtěžek veřejné sbírky za rok 2017 ve výši 298 415,50 Kč je veden na zvláštní účtu.
Výtěžek se sbírky Darujeme.cz v roce 2017 je 33 812,02 Kč 
Účelem obou sbírek je podpora vybraných projektů společnosti.

.11. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména
rozdělení zisku

Výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 17 462 Kč byl převeden do nerozděleného zisku 
minulých let.

Pro ostatní údaje vyžadované §§ 29 a 30 vyhlášky, které nejsou uvedeny, nemá účetní jednotka náplň.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 15.5.2018

Podpisový záznkrn statutárního orgánu
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