Výroční zpráva 2013

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 prevenci a léčbu rakoviny prsu a ženských
orgánů.
Aktivně informujeme spolupracující organizace a jednotlivce o aspektech neustále
se měnících právních norem.
Cíleně poskytujeme edukační programy se zaměřením na prohlubování znalostí
v oblasti klinického hodnocení léčiv. Spolupracujeme se Státním ústavem pro
kontrolu léčiv a pravidelně se účastníme seminářů Fóra etických komisí, které se
zabývá etickými aspekty zdravotní péče. Na námi pořádaných edukačních akcích
zařazujeme příspěvky z právní a etické roviny zdravotní péče.

ONKO Unie spolupracuje s Europa Donnou a je členem ECCA (European Cervical Cancer
Assotiation), spolu s ostatními pacientskými organizacemi se aktivně účastní dialogu a workshopů
pořádaných Koalicí pro zdraví.
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Projekty 2013:
Růžový říjen s Viledou
V říjnu proběhla celorepubliková kampaň na podporu prevence rakoviny prsu společně s Viledou.
Za laskavé spolupráce docenta MUDr. Jana Měšťáka bylo pořízeno edukační video, které bylo
během kampaně uváděno na TV obrazovkách v čekárnách gynekologických ordinací vybraných
nemocnic.
Video bylo též představeno na třetí konferenci Dny Onko unie, poskytnuto zájemcům z pacientských organizací v ČR a je možno je shlédnout na webu Onko unie.
Již tradičně byly připraveny letáky s informacemi o samovyšetření prsu, distribuované v hobbymarketech a supermarketech v celé ČR.

Růžová stužka s Estée Lauder
V říjnu se již potřetí uskutečnila akce na zvýšení povědomí o prevenci rakoviny prsu ve spolupráci s kosmetickou ﬁrmou Estée Lauder.

Dny ONKO Unie
Ve dnech 25. - 26. 10. 2013 se v hotelu Alwyn v Praze uskutečnila třetí výroční pacientská
konference Dny ONKO Unie.

Program konference:
Odborný program:
1. den konference, 25. 10. 2013
Role genetického vyšetření u žen s karcinomem prsu
MUDr. Věra Krutílková, Gennet - Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny v Praze
Aktuální vývoj mamárního screeningu v České republice
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., přednosta Radiodiagnostické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK
Role patologa v diagnostice nádorového onemocnění
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN
Hradec Králové
Ultrazvukové vyšetření v diagnostice karcinomu ovarií
doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická
klinika 1. LF UK a VFN
Karcinom ovarií
Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Komunikace lékař pacient
MUDr. Radkin Honzák, CSc., IKEM

2. den konference, 26. 10. 2013
Aktuální dění v Koalici pro zdraví
Mgr. Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví o.p.s.

Představení kampaně - Celosvětový den boje proti rakovině prsu ve spolupráci
s ﬁrmou Vileda
Mgr. Ivana Voleníková, předsedkyně SR OU
Novela občanského zákoníku – dopad na občanská sdružení, Časová a místní dostupnost
péče – dle zákona o veřejném zdravotním pojištění
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.,LL.M., Platforma zdravotních pojišťenců
Klinické studie – praktické informace pro pacienty
MUDr. Alice Němcová,Vedoucí oddělení klinických hodnocení, SÚKL
Imunita a výživa
Ing. Ludmila Treutnerová, Nutra Bona

Vánoční beneﬁční koncert
V pořadí již třetí vánoční koncert se konal 7. 12. 2013 v Českém Muzeu hudby v Praze pod
názvem „Vánoční jazzová sešlost v Muzeu hudby“. Vystoupila na něm skupina hudebníků pod
vedením Jana Kellera, v úvodu koncertu účinkovali již tradičně žáci Základní umělecké školy
Taussigova v Praze. Děkujeme všem účinkujícím za jejich krásné vystoupení, které nás naladilo
na adventní atmosféru.

Letáky:
• Samovyšetření prsu
• Informace o klinických studiích
Byla zahájena příprava brožury o klinických studiích, která bude realizovaná v roce 2014.

Internetové stránky:
Informace o našich projektech a aktivitách zveřejňujeme na našich webových stránkách, kde
také aktuálně uvádíme informace v sekcích zaměřených na následující témata:
• Novinky v léčbě rakoviny prsu, ovarií, děložního čípku
• Klinické studie
• Odborné články
• Odborný tým
• Zdravotnictví v ČR
• Právní aspekty zdravotní péče
• Důležité odkazy
• Projekty ONKO Unie
• Newsletter - archiv

Sponzoři a partneři
Finančně přispěli:
Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s.
HardRock Cafe, s.r.o.
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
Estée Lauder CZ s.r.o
Ostatní podpora:
BOOM TISK
DORS studio
HCI (Health Care Institute)

200 000 Kč
142 822 Kč
120 000 Kč
49 010 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2013:
HV k 31. 12. 2013: 243 315 Kč
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. 2013.
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. 2013 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
z toho řídících pracovníků

0
0

Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ke 31. 12. 2013
z toho mužů
z toho žen

0
0
0

Osobní náklady celkem
z toho mzdové náklady
z toho náklady na DPP
zákonné sociální pojištění
zdravotní pojištění

81 447 Kč
0 Kč
81 447 Kč
0 Kč
0 Kč

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:
VH před zdaněním z hlavní činnosti:
VH před zdaněním z hospodářské činnosti
VH před zdaněním ze správní činnosti
Základ daně před odečtením částky dle §20 odst. 7 ZDP

243 315 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Závazky dle splatnosti:
před splatností
po splatnosti
z toho: do 30 dnů
nad 30 dnů

Dodavatelé
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Ostatní
44 561,30 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Všechny závazky jsou v řešení.
Pohledávky dle splatnosti: společnost vykazovala ke 31. 12. 2013
Odběratelé
před splatností
0 Kč
po splatnosti
0 Kč
z toho: do 30 dnů
0 Kč
nad 30 dnů
0 Kč

Ostatní
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2013 podpořili.

VZ byla schválena SR dne: 20. 3. 2014

www.onko-unie.cz

