
Výroční zpráva 2011





ONKO Unie o. p. s. je platforma pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě 

onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i mecenášů, 

jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky 

nemocných v České republice.

Cíle společnosti

Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných 
organizací.

Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.

Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění 
a to včetně podpůrné a paliativní péče.

Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek 
k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním.

Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.

Podpora vzdělávání onkologů a zajištění vysokého standardu kvalifikace lékařů v rámci 
multidisciplinárních týmů. 

Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu úhrady 
nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory.

Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.

ONKO Unie se zaměřuje především na rakovinu prsu a ženských orgánů.  

ONKO Unie spolupracuje s Europa Donnou a je členem ECCA  
(European Cervical Cancer Assotiation).



sídlo společnosti:

Naardenská 668/19

162 00  Praha 6

Kontaktní adresa:

Hotel Dorint

Vinohradská 157a

130 00 Praha 3

Kontakty:

www.onkounie.cz

Janetta  Bogdanová, ředitelka, tel. +420  777 769 968,  e-mail: bogdanova@onkounie.cz

Jindřiška Palečková, asistentka, tel. +420 267 031 574,  e-mail: paleckova@onkounie.cz   

číslo účtu:

43-9967770217/0100, Komerční Banka a.s.

IČ 24846856

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. 0, vložka 811

Zakladatelky:

Mgr. Ivana Voleníková

Mgr. Lucie Pomajslová

Janetta Bogdanová

správní rada:

Mgr. Ivana Voleníková – předsedkyně

Mgr. Lucie Pomajslová 

MUDr. Katarína Petráková

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

MUDr. Jana Zárubová

Věra Stanislavová

Dozorčí rada:

Mgr. Hana Nikodemová – předsedkyně

Blažena Říhová

Kateřina Koubková

Vedení společnosti:

Janetta Bogdanová – ředitelka

Jindřiška Palečková - asistentka



projeKty 2011:

sCA – skeletální Akademie

V červnu proběhl první seminář SCA, který je zaměřený na ženy s osteoporózou v důsledku léčby 
chemoterapií nebo v důsledku metastatického onemocnění. Seminář proběhl v Praze a zúčast-
nilo se téměř 40 osob. Přednášejícími byli pan profesor Palička a paní docentka Tesařová.

pink ribbon Golf tour

V srpnu proběhl první turnaj Pink Ribbon Golf, který byl úspěšný a byl o něj velký zájem. 
Výtěžek byl věnován na činnost ONKO Unie. 

růžový říjen s Viledou

V říjnu proběhla celorepubliková akce na podporu prevence rakoviny prsu společně s Vile-
dou. Letáky s informacemi o samovyšetření prsu byly distribuovány v hobbymarketech 
a supermarketech v celé ČR.

růžová stužka s esteé lauder

V říjnu také proběhla akce na zvýšení povědomí o prevenci rakoviny prsu ve spolupráci 
s Estéé Lauder a Clinique.  Do vybraných kosmetických výrobků byly vloženy letáky na samo-
vyšetření prsu.

seminář v poslanecké sněmovně 

20. října proběhl seminář na téma Standardy léčby rakoviny prsu – pohled lékaře a pacienta. 
ONKO Unie zde měla možnost prezentovat svoje cíle a představy.

Dny onKo Unie v praze.

v Praze se 4. – 5. listopadu 2011 konaly dny ONKO Unie.

První den proběhly přednášky na téma rakovina ovarií, děložního čípku a ženy s rakovinou 
prsu a metastázami. Přednášky vedli odborníci v dané problematice. 

Druhý den se uskutečnil seminář Platformy pojištěnců na téma: „Právo na přístup k péči“.

Benefiční koncert 

v Muzeu hudby jsme uspořádali 3. prosince benefiční koncert, vystupovaly zde děti ze 
Základní  umělecké školy Taussigova a hrála jazzová skupina DayDream Band se zpěvačkou 
Terezou Rajnincovou.

Koncert slavnostně otevřel pan profesor Vorlíček, předseda České onkologické společnosti.



letáky:

Samovyšetření prsu

Bulletin

Média:

Rozhovor v rozhlase na téma “Second opinion“ (neboli druhý názor)

internetové stránky:

Novinky v léčbě rakoviny prsu, ovarií, děložního čípku 

Odborné články

Odborný tým

Zdravotnictví v ČR

Důležité odkazy

Projekty ONKO Unie

  



sponZoři A pArtneři

Finančně přispěli:

ROCHE 350 000 Kč    

Boehringer Ingelheim 270 000 Kč  

Vileda 200 000 Kč

Novartis 200 000 Kč

AMGEN   50 000 Kč

ECM    28 000 Kč

PZP (Platforma zdravotních pojištěnců)   17 600 Kč

Ostatní         4 600 Kč

Věcné dary nám věnovali:

Dove

Estéé Lauder

Vileda

ostatní podpora:

Fortuna City

Hotel Dorint

BOOM TISK

DORS studio

Estéé Lauder

Dove

PZP (Platforma zdravotních pojištěnců) 

HCI (Health Care Institute)

Klinika zdraví

ELAI

Pink Ribbon Golf

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2011 podpořili.

VZ byla schválena SR dne 14. 5. 2012





                        Příloha k účetní závěrce ke 31.12.2011
                  (v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č.504/2002 Sb.)

   Název a sídlo společnosti:

   ONKO UNIE o.p.s.
   NAARDENSKÁ 668/19
   162 00  Praha 6
    IČ: 24846856

Právní forma:    
Obecně prospěšná společnost (právnická osoba podle zákona č.248/1995 Sb.)

     
     Datum vzniku: 
     30.května 2011
     
     Registrace:
     Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného 
      Městským soudem v Praze  oddíl O, vložka 811                  
   
     Rozhodující předmět činnosti:

Obecně prospěšné služby

- budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými 
organizacemi

-

- diskuse pacientů, lékařů a kompetentních autorit v rámci rozhodovacího 
procesu úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory

- podpora vzdělávání onkologů a zajištění vysokého standardu kvalifikace 
lékařů v rámci multidisciplinárních týmů

- propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů

- prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných 
podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním

- prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového 
onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče

-

- celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého 
životního stylu

-

- systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a 
svépomocných organizací

Doplňkové činnosti:

− výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona

přílohA K účetní ZáVěrCe



Orgány společnosti ke dni sestavení účetní závěrky jsou:

Správní rada:

Mgr.Ivana Voleníková předseda správní rady

členové správní rady:

MUDr. Jana Zárubová
Věra Stanislavová
Prof.MUDr.Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr.Katarína Petráková
Mgr.Lucie Pomajslová
                    
Dozorčí rada:
Mgr. Hana Nikodémová předseda dozorčí rady

členové dozorčí rady
Blažena Říhová
Kateřina Koubková

Ředitel o.p.s.:

Janetta Bogdanová – statutární orgán

Zakladatelé:

Janetta Bogdanová
Kostelec nad Černými Lesy, Ždánice 73, PSČ 281 63

Mgr. Ivana Voleníková
Praha 5, Běhounkova 2310/21, PSČ 158 00

Mgr.Lucie Pomajslová
Praha 6, Požárnická 481, PSČ 164 00

Vlastní zdroje celkem: 390906,90 Kč
z toho

     Jmění

stav ke 31.12.2011             

- tiskárna /dar/                    4836,42,-Kč

- HV ke 31.12.2011         386070,48 Kč



- FONDY: 

Fond ze zisku tvořený ke kraceni ztrat  O

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních 
období:

Vzhledem k datu založení společnosti nebylo řešeno.

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 
31.12.2011.

Účetní metody, způsoby oceňování a odepisování:

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v 
předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění zákona č.575/2002 Sb.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:

Dlouhodobý hmotný a nehmtoný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně 
vedlejších pořizovacích nákladů. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou dle 
odpisového plánu stanoveny rovnoměrně a doba účetního odepisování byla 
stanovena shodně se zařazením do odpisových skupin podle zákona o dani z 
příjmů.
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován přímo do nákladů. 

Ocenění a účtování nakupovaných zásob:

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu 
pořízení zásob a náklady související s pořízením. Zásoby zboží jsou účtovány 
metodou „A“.

Používání cizí měny v účetnictví:

V průběhu účetního období byly pohledávky a závazky evidované v cizí měně 
přepočítávány na českou měnu aktuálním denním kurzem ČNB. Hodnota 
finančního majetku, závazků a pohledávek vykazovaných k 31.12.2011 v cizí 
měně byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31.12.2011.

Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy:

Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu UCTIK od firmy ik – služby 
výpočetní techniky Ivo Kužník.Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány 
v příruční spisovně účetní jednotce.



Majetek neuvedený v rozvaze:

Účetní jednotka evidovala ke 31.12.2011 na podrozvahových účtech drobný 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě
34416,42 Kč
− notebook 26580,-
− notebook   3000,-
− tiskárna HP LJ 4345    4836,42 Kč

     Závazky neuvedené v rozvaze:
     

Společnost nemá žádné závazky, které by nebyly v rozvaze uvedené.

Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:

průměrný přepočtený počet zaměstnanců                  2
z toho řídících pracovníků                                           1

Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ke 31.12.2011         2

z toho mužů                                                                                              0
           žen                                                                                                 2

Osobní náklady celkem                                                                        345325.-Kč 
Z toho mzdové náklady                                                                        200000,- Kč

mzdové náklady  na DPP                                                                       77325,-Kč

zákonné sociální pojištění                                                                       50000 Kč
               zdravotní pojištění                                                                    18000 Kč
Ostatní sociální náklady                                                                                   0   

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:

VH před zdaněním z hlavní činnosti                                         186070,48  Kč
VH před zdaněním z hospodářské činnosti                               200000  Kč
VH před zdaněním ze správní činnosti
Základ daně před odečtením částky dle §20 odst. 7 ZDP         200000,-Kč  



Závazky dle splatnosti:
                                                    Dodavatelé                   Ostatní

před splatností                             74070                            92315
po splatnosti                                12180 
z toho: do 30 dnů
nad 30dnů                                    12180

Do ostatních závazků před splatností byly zahrnuty i závazky pojistného na 
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši
15750,  Kč, závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši  6750,.Kč  a daňový 
nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7325 ,- a dani 
srážkové ve výši 1980,- Kč.Zároveň je zde uvedena částka 840,– Kč -Zákonné 
úrazové pojištění za zaměstnance. Všechny tyto závazky byly splatné k 
20.1.2012 a byly také do tohoto termínu uhrazeny.

     
Pohledávky dle splatnosti: společnost vykazovala ke 31.12.2011 
pohledávky.
                                                        Odběratelé                     Ostatní
    před splatností                                   -                                 10500   -
    po splatnosti                                       -                                   - 
    z toho: do 30 dnů                               -                                    -
    nad 30 dnů                                         -                                    -

  Přehled přijatých a poskytnutých darů, sponzorských příspěvků, 
  fin.prostředků na podporu projektů a příjmů z reklamní činnosti    

   Společnost v roce 2011 přijala tyto dary :

   Dárce                                            Druh daru                              Hodnota daru

                                                         přijaté peněžní prostředky
ROCHE s.r.o.                                                                              325 000
NOVARTIS s.r.o.                                                                         200 000
BOEHRINGER INGELHEIM s.r.o.                                              270 000
AMGEN  s.r.o.                                                                               50 000

sbírka-Benefiční koncert /anonymní dárci/                                      4600

Freudenberg s.r.o.                         Reklama                              200 000

spolupráce na semináři s Platformou pojištěnců                         17 600

ROCHE s.r.o. Informační materiály pro ženy s on.ž.org.             25 000

EMC a.s. Konzultační činnost k činnosti pacientských 
skupin v ČR v oblasti onkologie                                                   28 000
 
AMGEN  s.r.o.                             Věcný dar – tiskárna 4 ks        17172,17 
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v plnem rozsahu´
31.12.2011 (v celych tisících Kc)´ ˇ Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

24846856

ONKO Unie o.p.s.

Naardenska 668´

Praha 616

16200

o.p.s.

12.1.2012

Janetta |Bogdanová

Dagmar Brumlichová

603425950

Oznac.ˇ
B.
B. II.
      4.
B.III.
B.III.1.
      3.

Oznac.ˇ
A.
A. I.
A. I. 1.
A. II.
      1.
B.
B.III.
B.III.1.
      4.
      5.
      7.
      9.

AKTIVA
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Pohledavky celkem (souc. B.II.1. az B.II.19.)´ ˇ ˇ
Poskytnute provozní zalohy´ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.8.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Pokladna
Ucty v bankach´ˇ ´
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmení celkem (souc. A.I.1. az A.I.3.)ˇ ˇ ˇ
Vlastní jmeníˇ
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Ucet vysledku hospodarení´ˇ ´ ˇ
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
Dodavatelé
Ostatní zavazky´
Zamestnanciˇ
Zavazky k institucím soc. zabezpecení a ver. zdrav. poj.´ ˇ ˇ
Ostatní príme daneˇ ´ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ´
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

Zacatek obd.ˇ´
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

Konec obd.
    569
     11
     11
    558
      4
    554
    569

Konec obd.
    391
      5
      5
    386
    386
    178
    178
     86
      6
     54
     23
      9
    569

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ

roZVAhA pro neVýDělečné orGAniZACe



��������

���������������
����������������������������� 
��	������������������������������������������


��	����������������������������������������������

������ �������

����������������������������

������������������ �����������������

����

������������������������������
���	������������
v plnem rozsahu´31.12.2011 (v celych tisících Kc)´ ˇ

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

24846856

ONKO Unie o.p.s.

Naardenska 668´

Praha 616

16200

o.p.s.

12.1.2012

Janetta Bogdanová

Dagmar Brumlichová

603425950

Oznaceníˇ
A. I.
      1.
A. II.
      6.
      7.
      8.
A.III.
      9.
     10.
A. V.
     24.

Oznac.ˇ
B. I.
      2.
B. VI.
     27.

C.
D.

NAKLADY´
Spotrebovane nakupy celkem (souc. A.I.1. az A.I.4.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Spotreba materialuˇ ´
Sluzby celkem (souc. A.II.5. az A.II.8.)ˇ ˇ ˇ
Cestovné
Naklady na reprezentaci´
Ostatní sluzbyˇ
Osobní naklady celkem (souc. A.III.9. az A.III.13.)´ ˇ ˇ
Mzdove naklady´ ´
Zakonne socialní pojistení´ ´ ´ ˇ ˇ
Ostatní naklady celkem (souc. A.V.17. az A.V.24.)´ ˇ ˇ
Jine ostatní naklady´ ´
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´
Trzby za vlast. vyk. a za zbozí celk. (souc. B.I.1. az B.I.3.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Trzby z prodeje sluzebˇ ˇ
Prijate príspevky celkem (souc. B.VI.26. az B.VI.28.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ
Prijate príspevky (dary)ˇ ´ ˇ ˇ
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.+B.VI.+B.VII.)´

Vysl. hospod. pred zdanením (VYNOSY CELK. - NAKLADY CELK.)´ ˇ ˇ ´ ´
Vysledek hospodarení po zdanení (C. - 34.)´ ˇ ˇ

Hlavní cin.ˇ
     59
     59
    322
     52
      8
    262
    345
    277
     68
      8
      8
    734

Hlavní cin.ˇ
     71
     71
    849
    849
    920

    186
    186

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

Hosp. cin.ˇ
    200
    200
      0
      0
    200

    200
    200

Celk. cin.ˇ
     59
     59
    322
     52
      8
    262
    345
    277
     68
      8
      8
    734

Celk. cin.ˇ
    271
    271
    849
    849
  1 120

    386
    386

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ

VýKAZ ZisKU A Ztráty



www.onkounie.cz


