
PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU  

1. DEFINICE POUŽÍVANÝCH POJMŮ 

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ byl zřízen za účelem především zkvalitňování a 

rozšiřování léčebných možností závažných onkologických onemocnění zejména v oblasti 

uroonkologie, poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky, podpory vzdělávání a 

výzkumu v oblasti léčby rakoviny prostaty a varlat, podpory informovanosti odborné a laické 

veřejnosti o různých aspektech prevence a léčby tohoto typu rakoviny či poskytování 

stipendií na odborné stáže, podpory postgraduálního vzdělávání, konferencí a seminářů pro 

lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky.  Nadační fond je od svého vzniku partnerskou 

organizací celosvětově působícího hnutí MOVEMBER pro Českou republiku. 

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ má sídlo na adrese Vídeňská 800/5, 140 59, Praha 4 

Krč, email: info@muziprotirakovine.cz, IČ: 24853232 

DÁRCE může být - fyzická nebo právnická osoba, která se dobrovolně rozhodla pomáhat 

formou peněžního daru ve smyslu Občanského zákoníku prostřednictvím transparentního 

účtu. 

PŘÍJEMCE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU (dále jen „Příjemce“) – fyzická nebo právnická osoba, 

která splní podmínky grantového řízení pravidelně vyhlašovaném na webových stránkách 

www.muziprotirakovine.cz případně zašle žádost o finanční pomoc přímo na Nadační fond 

MUŽI PROTI RAKOVINĚ, a to písemně na jeho poštovní nebo e-mailové adresu.  

2.  ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ POMOCI 

Přidělování finančních prostředků se řídí Etickým kodexem Nadačního fondu. Nadační fond 

MUŽI PROTI RAKOVINĚ poskytuje finanční příspěvky prostřednictvím pravidelných 

grantových řízení zaměřených na zkvalitnění přístrojového vybavení urologických pracovišť, 

které souvisí s onkourologickým onemocněním a na poskytování stipendií na odborné stáže, 

postgraduální vzdělávání, konference a semináře pro lékaře a ostatní zdravotnické 

pracovníky. Cílem udělených grantů je především zkvalitňování a rozšiřování léčebných 

možností závažných onemocnění, zejména v oblasti uroonkologie a dalších urologických 

onemocnění. (více informací zde). 

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ zároveň financuje informační webový portál 

s internetovou poradnou, ve které se veřejnost má možnost otevřeně ptát na informace 

související s problematikou prevence, diagnostiky a léčby rakoviny prostaty a rakoviny varlat. 
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Součástí zvyšování informovanosti odborné a laické veřejnosti o různých aspektech prevence 

a léčby závažných onemocnění v oblasti uroonkologie financuje Nadační fond vydávání a 

distribuci materiálů o rakovině prostaty a varlat, které jsou uživatelům k dispozici v 

urologických ambulancích po celé ČR a jsou zdarma zasílány zájemcům, kteří si je objednají 

ze stránek www.rakovinaprostaty.cz. 

Dárci mohou darovat libovolnou částku na transparentní účty Nadačního fondu buď 

jednorázově, nebo pravidelně každý měsíc. Nadační fond vystavuje za každou platbu 

potvrzení o daru, případně darovací smlouvu.  

Tři pilíře Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ: 

Poznej 

 zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností 

 podpora rozvoje všech metod léčby 

 podpora vzdělání a výzkumu 

 poskytování stipendií 

Předejdi 

 zvýšení informovanosti o všech aspektech prevence a léčby 

 vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů 

 pořádání kongresů a odborných setkání 

Pomož 

 poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky 

 podpora spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření 

 zabezpečování léků, léčebných přípravků a pomůcek 

 zabezpečování léků, léčebných přípravků a pomůcek 

 zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin 

 

3. VÝBĚR PŘÍJEMCŮ 

Příjemce finanční pomoci vybírá správní rada Nadačního fondu spolu s přizvaným 

odborníkem na urologickou či onkologickou problematiku na základě podané Žádosti o 

nadační příspěvek. S úspěšným žadatelem je sepsána Smlouva o poskytnutí nadačního 

příspěvku.  



Zájemce může o finanční pomoc požádat i přímo Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ, a to 

písemně na jeho poštovní nebo e-mailové adrese. I v tomto případě rozhoduje o přidělení 

nadačního příspěvku správní rada Nadačního fondu. 

5. ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

Dárce může zasílat své příspěvky přímým vkladem na účet Nadačního fondu MUŽI PROTI 

RAKOVINĚ jednorázovými platebními příkazy nebo trvalým platebním příkazem ve své 

bance, platební kartou nebo prostřednictvím mobilních operátorů. Minimální výše 

pravidelného měsíčního finančního příspěvku není stanovena. Maximální výše je 

neomezená, závisí pouze na rozhodnutí Dárce. Zasláním prvního příspěvku se Dárce 

nezavazuje k žádné době, po kterou bude přispívat. Výše příspěvku od Dárce může být každý 

měsíc jiná. Pravidelné měsíční příspěvky je možné kdykoliv přerušit, ukončit nebo kdykoliv 

opět obnovit. 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ zpracovává osobní údaje dárců a příjemců ve smyslu 

zákona č 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Nadační fond se 

zavazuje osobní údaje dárců ani příjemců neposkytnout jiným třetím subjektům.  

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Dárce zasláním prvního finančního příspěvku a Příjemce vyplněním a podpisem Žádosti 

o finanční pomoc prohlašuje, že se důkladně seznámil s Pravidly poskytování nadačního 

příspěvku a s Etickým kodexem Nadačního fondu a souhlasí s nimi. 

Příjemce prohlašuje, že informace, které uvedl v Žádosti o nadační příspěvek, jsou úplné 

a pravdivé. Příjemce zároveň souhlasí, aby mu byl nadační příspěvek poskytován v souladu 

s Grantovými pravidly. Příjemce si je vědom toho, že na finanční pomoc nemá právní nárok.  

Tato Pravidla poskytování finanční pomoci platí od 1. 1. 2017 a jejich aktuální platné znění je 

zveřejněno na www.muziprotirakovine.cz. 

PLATEBNÍ KARTY 

Platbu platební kartou je možné zadat jako jednorázovou nebo trvalou. Podporovány jsou 

platby kartami VISA (VISA, VISA Electron) a MasterCard (MasterCard, Maestro). 

http://www.muziprotirakovine.cz/


Při zadávání platby budete vyzváni k uvedení Vašich osobních údajů a žádosti o vystavení 

potvrzení o daru na email.  Po zadání těchto údajů budete vyzváni k určení částky příspěvku. 

Dále můžete určit, zda si přejete tuto částku zasílat opakovaně nebo jednorázově (jako 

výchozí nastavení jsou určeny pravidelné měsíční příspěvky, pokud preferujete jednorázovou 

platbu, nastavení, prosím, změňte v nabídkovém okně). V případě, že se rozhodnete darovat 

částku opakovaně, určíte si, jak často a po jak dlouhou dobu (např. jednou měsíčně po dobu 

jednoho roku). Pokud to tak uděláte, budou Vám v nastaveném intervalu a po nastavenou 

dobu strhávány peníze přes opakované platby a tyto připisovány na účet příjemce jako dary. 

Jako rozhodný den je brán den, kdy byla první platba provedena, tedy pokud první dar 

proběhne např. 4. 11. a je nastaveno měsíční opakování, další platba bude stržena 4.12. 

Dárce může své pravidelné dary zrušit ve svém dárcovském účtu, do kterého dostane přístup 

na e-mail ihned po uhrazení prvního daru. Ve svém dárcovském účtu může dárce zobrazit 

historii všech svých darů, měnit nastavení opakovaných plateb či měnit si heslo.  

V Praze dne 1. 1. 2017 


