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ONKO Unie o. p. s.
= platforma pro setkávání
o lékařů, podílejících se na léčbě onkologických onemocnění
o pacientů se zhoubnými nádory
o mecenášů a partnerů
“Onko Unie podporuje zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České
republice.”

Cílem Onko Unie (OU) je poskytování obecně prospěšných služeb, a to zejména:
 Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin
a svépomocných organizací
 Prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu formou celostátních
kampaní
 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
 Diskuze 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

Vážení přátelé,
právě otevíráte výroční zprávu naší obecně prospěšné společnosti za rok 2014.
Tento rok byl podle čínského horoskopu ve znamení koně.
ONKO Unie se zaměřuje především na prevenci a léčbu rakoviny prsu a ženských
orgánů, věnujeme se tedy především ženám pacientkám. Kůň je svou povahou
šarmantní, galantní a pozorný. Má smysl pro humor a dokáže pobavit celou svou
společnost. Má rád přímé a upřímné jednání, praktický způsob práce a celkovou
nezávislost. Napadá Vás spojitost? Nás ano. Rok 2014 byl i v Onko Unii rokem koně
a krásných žen.
Děkujeme všem za podporu a pomoc a těšíme se na spolupráci v příštím roce!
doc. MUDr. VILMA MAREŠOVÁ, CSc.
předsedkyně Správní rady

Mgr. Ivana Voleníková
zakladatelka OU,
členka Dozorčí rady

Aktivity Onko Unie v roce 2014

Právní seminář 19. 3. 2014 Hotel Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8




Nový občanský zákoník (NOZ) přinesl mnoho změn i do
oblasti právní regulace zdravotních služeb, práv pacientů
na informace, dostupnosti péče, smluvního vztahu
pacient-poskytovatel a také do úhrad zdravotní péče ze
zdravotního pojištění.
V rámci
plnění
svých
cílů
o
informovanosti
spolupracujících organizací a jednotlivců o aspektech
neustále se měnících právních norem uspořádala Onko
Unie právní seminář, na kterém vystoupil JUDr. Ondřej
Dostál.

Projekt HORSE AND GLAMOUR aneb „VŽDY
ŽENOU“, 20. – 22. června 2014 Penzion Smolotel,
Smolotely, www.smolotel.cz

Rok koně propojil vzdělávací i relaxační aktivity do jednoho projektu. Jeho výsledkem
jsou nejen krásné profesionální fotografie, které si účastnice odvezly na památku, ale
i odpočinek, načerpání nových sil a v neposlední řadě vzájemné sdílení informací.



Program víkendu zahájila svou přednáškou doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
na téma Prevence klíšťové encefalitidy
Další program byl potom zaměřen relaxačně s cílem připravit ženám příjemné
zážitky, na které dlouho nezapomenou:
o Výuka salsy s kubánskou lektorkou, paní Tamarou
Leon a jejími tanečníky

o Přednáška a praktický workshop na téma líčení pro přirozenou krásu

o Proměny
s Horse
and
Glamour
–
profesionální líčení a vlasový styling, focení
s koňmi v zámecké oboře

Celý program byl zakončen výletem na Makovou horu ve dvou variantách: pěší túra
nebo možnost svezení kočárem.
Fotografie, které během projektu vznikly, obohatily výroční zprávu Onko Unie 2014.

Seminář ONKO Unie 13. 12. 2014, NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Technická
6/2710, Praha 6
Dalším edukativním projektem Onko Unie v roce 2014 byl odborný seminář, který
pokrýval nejaktuálnější témata z oblasti zdravotnictví a onkologie.
Na semináři vystoupili:
 Mgr. Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví o.p.s. - Aktuální dění
v Koalici pro zdraví
 MUDr. Alexandra Vrabcová, Thomayerova nemocnice, Praha Krč - Od
diagnosy k operaci
 Bc. Marta Patrná, Thomayerova nemocnice, Praha Krč - Od Egypta po
digitální mamografii
 Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., předsedkyně Správní rady OU Aktuální témata v oblasti infekčních onemocnění

Prostor pro své příspěvky dostali i zástupci jednotlivých organizací a nechyběla ani
široká diskuze, která se prodloužila i do neformální části semináře.

Vánoční koncert Onko unie 13. 12. 2014, 18, 30 hodin, NÁRODNÍ TECHNICKÁ
KNIHOVNA Technická 6/2710, Praha 6
Odbornou část semináře Onko Unie završil již pravidelný vánoční koncert, na kterém
vystoupili studenti ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150 a Vesna Cáceres.
Program koncertu ZUŠ:
J.Krieger – Menuet
příčná flétna

Anna Linhartová -

J.K.Fischer – Rigaudon
O.Rieding - Koncert h-moll, 1.v.
housle

Lucie Linhartová -

N.Paganini – Cantabile

Jun Škrkal – housle

P.I.Čajkovskij - Píseň beze slov
housle

Markéta Čistecká -

C.Debussy - Vals „La plus que lente“
housle

Pavla Hubáčková –

E.Elgar - Pozdrav lásky
Soubor příčných fléten
Marie Karlická, Michala Dušková,
Anna Koubová, Kristýna Mešková,
Klára Kalendová, Vendula Linhartová
Na klavír studentky doprovodil Miroslav Navrátil.

Vesna Cáceres
Swing & latin jazz band

Vesna Cáceres - zpěv
Jaroslav Friedl - kytara
Bharata Rajnošek - saxofon, trumpeta, flétna
Jan Greifoner - kontrabas
Stanislav Amcha - perkuse
Petr Beneš – klavír
V první polovině vystoupení zazněly swingové melodie 50tých let jako Blue Moon,
Unforgettable, It’s only a paper moon, All of me, písně Jaroslava Ježka Svítá, Život je
jen náhoda.
Druhá část byla věnována latinské hudbě, publiku se představila brazilská bossa
nova: Samba do aviao, Folhas secas, Mas que nada a závěr patřil kubánskému
boleru: Dos gardenias, Cámbio todo, Bésame mucho.
Koncert byl zároveň posledním setkáním Onko Unie před koncem roku 2014
a navodil pro všechny hosty příjemnou vánoční atmosféru.

Webové stránky Onko Unie
www.onko-unie.cz
Provoz internetové prezentace Onko Unie se stal již nedílnou součástí aktivit
v každém roce. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, jsou na nich
zveřejňovány nejen aktuální informace o projektech a aktivitách OU a partnerských
organizací, ale i odborné informace o onkologických onemocněních.

Finanční zpráva Onko Unie 2014
Hospodářský výsledek za rok 2014:
- HV k 31.12.2014 -258.375,95 Kč
Účetním obdobím je kalendářní rok, rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je
31.12.2014.
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 nehmotný 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 nebylo účtováno v cizích měnách.
Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy:
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu POHODA od firmy STORMWARE.
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 31.12.2014 na podrozvahových účtech drobný
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 29.580,- Kč
- notebook 26.580,-Kč
- notebook 3.000,-Kč

Závazky neuvedené v rozvaze:
Společnost nemá žádné závazky, které by nebyly v rozvaze uvedené.
Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 0
Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ke 31.12.2014: 0
Osobní náklady celkem 28.900,-Kč
- z toho mzdové náklady 0,-Kč
- z toho náklady na DPP 28.900,-Kč
- zákonné sociální pojištění 0,-Kč
- zdravotní pojištění 0,-Kč
Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:
VH před zdaněním z hlavní činnosti: -258.375,95 Kč
VH před zdaněním z hospodářské činnosti 0,- Kč
VH před zdaněním ze správní činnosti 0,- Kč
Základ daně před odečtením částky dle §20 odst. 7 ZDP 0,- Kč
Závazky dle splatnosti:
Dodavatelé Ostatní
před splatností 0,-Kč 15.000 Kč
po splatnosti 0,-Kč 0,-Kč
z toho: do 30 dnů 0,-Kč 0,-Kč
nad 30dnů 0,-Kč 0,-Kč
Všechny závazky jsou v řešení.
Pohledávky dle splatnosti: společnost vykazovala ke 31.12.2014
Odběratelé Ostatní
před splatností 0,-Kč 0,-Kč

po splatnosti 0,-Kč 0,-Kč
z toho: do 30 dnů 0,-Kč 0,-Kč
nad 30 dnů 0,-Kč 0,-Kč

Závěrečná zpráva o provedené kontrole hospodaření v ONKO Unii o. p. s. za
rok 2014
Ve všech etapách kontroly, t. j. kontrola ročního hospodaření, následně předložené
doklady a vysvětlení plateb, týkající se provozu organizace, nebyly shledány žádné
nedostatky.
Vše doloženo, zápisy z každé kontroly dokladovány, archivovány.
Závěr:
Dozorčí rada nenavrhuje žádné změny.
Dozorčí rada schvaluje účetní uzávěrku za r. 2014, vypracovanou paní účetní
Gabrielou Bartejsovou.
Podepsány:
PhDr. Hana Nikodemová, předsedkyně DR
Blažena Říhová, člen DR
Mgr. Ivana Voleníková, člen DR

Velice děkujeme všem dárcům a partnerům, kteří nás podpořili!

Vedení společnosti:
Jana Leixnerová – ředitelka
Správní rada:
Předsedkyně správní rady:
doc. MUDr. VILMA MAREŠOVÁ,
CSc.

Členové správní rady:
MUDr. JANA ZÁRUBOVÁ
Prof. MUDr. ALEŠ RYŠKA, Ph.D.
Mgr. LUCIE POMAJSLOVÁ
MUDr. ALEXANDRA VRABCOVÁ
KATEŘINA KOUBKOVÁ
Dozorčí rada:
Předsedkyně dozorčí rady:
Mgr. HANA NIKODÉMOVÁ

Členové dozorčí rady:
BLAŽENA ŘÍHOVÁ
Mgr. IVANA VOLENÍKOVÁ

Sídlo společnosti:
Naardenská 668/19
162 00 Praha 6

Kontakty:
www.onko-unie.cz
Jindřiška Palečková,
asistentka, tel. +420 602 684 524,
e-mail: jindriska.paleckova@onko-unie.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

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

