
MOTTO ÚSTAVU: 

„Správná informace, 
správnému pacientovi, 
ve správnou dobu 
pomáhá v léčbě.“
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VÝROČNÍ ZPRÁVA  
O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ  
PRŮVODCE PACIENTA, Z.Ú. 
ZA ROK 2020



1. POSLÁNÍ  
A CÍLE ÚSTAVU

Průvodce pacienta byl založen 26.6.2018 zápisem u Městského 
soudu s Praze, oddíl U, vložka 695.
Průvodce pacienta, z.ú. byl založen v roce 2018, avšak navazuje na 
projekty účelné a bezpečné farmakoterapie (tzv. projekt  „Senior“) 
Ústavu lékového průvodce, z.ú. z let 2015–2018, projekty ke zvyšování 
zdravotní gramotnosti veřejnosti, nebo projekty koordinující aktivity 
pacientských organizací, zejména pokud jde o dostupnost účinné 
a bezpečné léčby. Do nově vzniklého ústavu Průvodce pacien ta, z.ú. 
přešlo vedení dosavadního Ústavu lékového průvodce, z.ú., stejně 
tak jako většina členů správní a vědecké rady. Důvodem změny byla 
zejména vůle udržet nezávislost a nekomerčnost realizovaných 
projektů a aktivit.

Průvodce pacienta, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovate-
lem informací a průvodcem pa cientů, lékařů a dalších zdravotníků, 
plátců, státní správy a dodavatelů při zajišťování dostupné, včasné 
a efektivní zdravotní péče v České  republice. 

Naší vizí je zdravotnický systém, který garantuje: 
• spravedlivý (rovný) přístup pacientů k účinné léčbě, 
• bezpečné používání léčivých přípravků v léčebné praxi,
• informované a svobodné rozhodování jak pacientů, tak jejich lé-

kařů a dalších zdravotníků, o použití léčivých přípravků v souladu 
s nejnovějšími vědeckými poznatky.

2. PROJEKTY  
ÚSTAVU

2.1. Projekt Hlas  
onkologických pacientů

Průvodce pacienta je koordinátorem 
 platformy Hlas onkologických pacient, kterou 
tvoří 11 pacientských a podpůrných organi-
zací hájící potřeby onkologických pacientů 
a jejich blízkých. Účelem platformy je vyvíjet 
aktivity zejména v oblasti zastupování, 
podpory a prosazování zájmů a komplexních 
potřeb pacientů s onkologickým a hemato-
-onkologickým onemocněním (dále jen s on-
kologickým onemocněním), a to napříč všemi 
diagnózami. Dále posilovat povědomí o tomto 
onemocnění u široké veřejnosti, včetně státní 
správy a dalších institucí, a to jak v ČR, tak 
v zahraničí.

Naplňování účelu platformy spočívá 
 zejména v:
• Posilování povědomí veřejnosti, předsta-

vitelů neziskových organizací, státních 
i nestátních institucí o problematice 
onkologických  onemocnění.

• Obhajování a prosazování zájmů a napl-
ňování komplexních zdravotně-sociál-
ních potřeb onkologicky nemocných.

• Úzké spolupráci s odbornými společ-
nostmi, zejména Českou onkologickou 
a Českou hematologickou společností 
ČLS JEP.

• Zlepšování možnosti přístupu pacientů 
a jejich blízkých k informacím o diagnos-

tice, včasné, kvalitní a efektivní léčbě, 
dispenzarizaci i dalším zdravotním, 
psychologickým a sociálním službám 
a dávkám, včetně péče paliativní a péče 
o chronicky nemocné.

• Podpoře koncepčního a strategického 
přístupu k prevenci a léčbě onkolo-
gických onemocnění v podobě spolu-
vytváření Národního onkologického 
 programu.

• Zlepšování kvality života s nemocí, vzdě-
lávání, a to vzděláváním pacientů, jejich 
blízkých i  veřejnosti.

• Zastupování zájmů onkologických 
 pacientů v ČR na mezinárodní úrovni.

Základním dokumentem platformy je 
Memoran dum shrnující potřeby onkologic-
kých pacientů:
a) Zdravotní podpora (dostupnost a kom-

plexnost léčby, včetně nových léků a po-
můcek, dostupnost tzv. druhého názoru, 
kvalita péče apod.).

b) Psychologická podpora (časově a místně 
dostupná a hrazená z veřejného zdravot-
ního pojištění).

c) Sociální podpora (posuzování invalidity 
a příspěvku na péči, lhůty pro vyřízení 
a chování posudkových lékařů, problémy 
s dlouhodobým ošetřovným, doprava na 
léčbu apod.). 

d) Zapojení pacientských organizací do 
rozhodovacích procesů ve zdravotnictví, 
důsledné nastavení principu: „Pacient 
v centru rozhodování“.
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2.1.1. Organizace platformy
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V roce 2020 platforma pracovala ve složení:

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., 
sdružuje více než 40 pacientských 
organizací žen s rakovinou prsu.

Amelie, z.s., sociální 
a psychologické poradenství 
pacientům a jejich blízkým u většiny 
onkologických diagnóz.

Asociace mužů sobě z.s., sdružuje 
a podává pomocnou ruku pacientům 
s rakovinou prostaty.

České ILCO, z.s., pomáhá 
pacientům se stomií (umělým 
vývodem) žít kvalitní život.

Český občanský spolek proti 
plicním nemocem (ČOPN) sdružuje 
nejen pacienty s plicními nemocemi 
a jejich blízké, ale také zdravotnické 
odborníky.

Dialog Jessenius o.p.s., vzdělává 
pacienty i veřejnost, důraz na 
prevenci všech onkologických 
onemocnění.

Klub pacientů mnohočetný 
myelom, z.s., sdružuje pacienty 
s mnohočetným myelomem a jejich 
blízké.

LYMFOM HELP, z.s., pomáhá 
pacientům trpícím maligním 
lymfomem i jejich blízkým. Sdružuje 
pacienty, jejich blízké i zdravotníky.

ONKO Unie, o.p.s., se věnuje 
zviditelňování informací o nemoci, 
léčbě a podpoře pacientek 
s  onko-gynekologickými 
onemocněními.

VERONICA, z.ú., je založen 
pro pacientky, které se léčí 
s karcinomem vulvy, dělohy, 
vaječníků nebo děložního hrdla.

Průvodce pacienta, z.ú. (od roku 
2018), koordinuje projekt, navrhuje 
strategii projektu a přes granty 
projekt platformy také financuje. 

Zakladatelský tým platformy HOP se v lednu shodl, že také v roce 
2020 bude platforma pokračovat jako neformální sdružení. 

2.1.2. Aktivity 

Klíčovými aktivitami pro rok 2020 byly 
zejména:
• práce na nové podobě Národního onko-

logického programu (NOP) a Akčního 
plánu pro onkologická onemocnění, 

• lobbying za naplňování komplexních 
potřeb onkologických pacientů, 

• úsilí o zapojení organizovaného pacienta 
do konzultačních a rozhodovacích proce-
sů v oblasti onkologie. 

Vzhledem k proti epidemiologickým opat-
řením byly všechny aktivity od března 2020 
přesunuty do on-line prostředí, včetně schů-
zek, setkání, seminářů či konferencí.

Jednotlivé aktivity realizované v rámci 
projektu:
a) Kulatý stůl se stakeholdery k NOP, pů-

vodně plánovaný na červen byl přeložen 
z důvodu pandemie a protiepidemických 
opatření COVID-19 na říjen 2020. Byl 
realizován 13. 10. jako on-line konferen-
ce s názvem „NOP – česká a zahraniční 
zkušenost“ pod záštitou poslankyně 
zdravotního výboru PSP ČR A. Brzobo-
haté. Spoluorganizátorem byla Americká 
obchodní komora (AMCHAM). Konfe-
rence měla cca 100 účastníků z řad 
lékařů, zdravotníků, zástupců pacient-
ských organizací, akademiků, zástupců 
státní správy. V panelu vystoupila nám. 
ministra zdravotnictví A. Šteflová, bývalý 
ministr a současný poslanec PSP A. Voj-
těch, předseda České hematologické 
společnosti ČLS JEP, zahraniční expert 
na NOP – prof. Vrdoljak z Chorvatska 
a koordinátorka HOP I. Plechatá. Konfe-

renci bylo možné sledovat on-line a link 
na YouTube nahrávku konference byl 
následně zaslán dalším stakeholderům.

b) Face to face schůzky/on-line schůzky – 
komunikace k NOP a dalším  klíčovým 
tématům pro pacienty

• Jednání s Českou onkologickou spo-
lečností ČLS JEP (dále ČOS) na téma 
aktualizace Národního onkologického 
programu a vypracování Akčního plánu 
pro onkologická onemocnění (4 setkání, 
včetně pozvání na výbor ČOS) 

• Formulace témat za pacienty (e-mail 
a telefonní komunikace s předsedkyní 
ČOS doc. Prausovou)

• Předložení představy formátu Akčního 
plánu proti onkologickým  onemocněním.

• Spolupráce s lékaři pracujícími na 
evropském plánu proti rakovině (on-line 
jednání s MUDr. Kubáčkovou).

• Společný dopis HOP a ČOS ministrovi 
zdravotnictví se žádostí o ustavení pra-
covní komise pro tvorbu NOP.

• 5.6. účast pacientů na tiskové konferenci 
České onkologické společnosti ČLS JEP 
a Fóru onkologů – příslib premiéra věno-
vat se za vládu onkologické prevenci.

Vzhledem k epidemiologické situaci se 
některé ze schůzek přenesly do  on-line 
režimu či HOP použil formu dopisů, 
včetně otevřených.

• 7., 30. 7. a 6. 8. schůzka na Americké 
obchodní komoře k přípravě konference

• Společný dopis doc. Prausové a HOPu 
ministrovi Vojtěchovi k Národnímu onko-
logickému programu (NOP)



• 17. 7. schůzka na Ministerstvu zdravot-
nictví (MZ ČR) k tématu aktualizace NOP 
a složení pracovní komise s ministrem 
Vojtěchem, doc. Prausovou a dalšími 
zástupci HOP a MZ

• Společný dopis doc. Prausové a HOPu 
ministryni Maláčové k NOP (delegování 
zástupce za MPSV do pracovní skupiny).

• 28. 7. schůzka HOP s pacientkami 
a zdravotníky sdružení Veronica

• 6. 8. a 18. 8. schůzka zástupců HOP 
k  osnově NOP

• 3. 8. schůzka s poslankyní zdravotního 
výboru PSP A. Brzobohatou k záštitě 
konference k NOP

• Dopis HOP předsedkyni zdravotního 
výboru prof. Adámkové k tématu NOP

• Dopis vědeckému tajemníkovi České 
 hematologické společnosti prof. Staré-
mu k NOP

• Dopis nám. A. Šedo k pracovní skupině 
k NOP

• HOP jmenuje své 2 zástupkyně do pra-
covní skupiny k NOP na MZ (Š. Slavíko-
vou a I. Plechatou).

• 9. 9. schůzka zástupců HOP s doc. Prau-
sovou k tématu NOP, včetně konference 
13. 10., předána pracovní osnova NOP 
vytvořená zástupci HOP

• Jednání s nám. Policarem k tématu „se-
cond opinion“ – po dohodě s představite-
li MZ ČR a prof. Svačinou jako předsedou 
ČLS JEP bylo rozhodnuto, že MZ ČR vydá 
metodiku pro přímo řízená zdravotnická 
zařízení (v našem případě rozhodující 
pro KOCy), kde bude specifikováno, jak 
postupovat při pacientem vyžádaném 
druhém názoru.

 c) Dokumenty, na kterých se zástupci HOP 
podíleli

• Písemné připomínky k brožuře Medikomiks
• Stanovisko k novele zákona o zdravotním 

pojištění k tématu práv pacientů
• Dopis poslancům zdravotního výboru 

PSP k novele zákona o léčivech (emer-
gentní systém).

• Dopis členům správní rady VZP k prio-
ritám onkologických pacientů pro nové 
vedení VZP.

• Připomínky k definici pacientské organi-
zace – přes pacientskou radu MZ

• Otevřený dopis ministrovi Blatnému, 
předsedkyni zdravotního výboru Adám-
kové, poslancům a předsedům politic-
kých klubů v PSP ČR se žádostí o urych-
lené načtení a projednání novely zákona 
o veřejném zdravotním pojištění.

• Dopis prof. M. Svobodovi k tématu NOP 
a připomínky.

d) Zdravotně-sociální pomezí – naplnění 
sociál ních potřeb pacientů (posuzování 
invalidity, dlouhodobé ošetřovní, lhůty po 
posuzování na ÚP apod.).

• společný dopis HOP a ČOS premiérovi 
ohledně nespolupráce s MPSV, 

• březen – dopis nám. Jirkové (MPSV) – 
téma ZTP a nahlížení do spisů při PnP

• dopis předsedkyni výboru pro sociální 
politiku PSP ČR k dlouhodobému ošet-
řovnému

• dopis poslancům zdravotního výboru 
a výboru pro sociální politiku PSP k no-
vele zákona o sociálním zabezpečení

• duben – 2. dopis nám. Jirkové (MPSV) 
k tématu ZTP a PnP – reakce na její 
odpověď na 1. dopis z března
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• Dopis předsedkyni sociálního výboru 
Pastuchové a ostatním poslancům k no-
vele zákona o nemocenském pojištění

• Dopis na MPSV (nám. Jentschke 
 Stocklová) k neomezeným vycházkám 
pro onkologické pacienty.

e) Vystoupení a účast pacientů na odbor-
ných konferencích
Již naplánovaná a přihlášená vystoupení 
reprezentantů platformy na Brněnských 
onkologických dnech a Olomouckých 
hematologických dnech byla z důvodů 
epidemie nejdříve posunuta na podzim 
a následně zrušena zcela. 
Vzhledem k epidemiologické situaci 
se většina vystoupení na konferencích 
přenesla do on-line režimu.

• 16. 9. Přednesení tématu HOP na pa-
cientské radě VZP (par.16 a inovativní 
léčba CDK 4/6)

• 4. 9. vystoupení zástupkyně HOP na kon-
ferenci AHCM k telemedicíně z pohledu 
pacientů

• 8. 10. natočení prezentace za HOP 
 (aktivity HOP) pro sesterskou konferenci 
ONKO 2020

• 16.–17. 11. on-line konference CTRL 
Cancer Summit k tématu národních 
onkologických plánů v Evropě.

• 4. a 5. 11. on line semináře EPIS na téma 
telemedicíny

• 3. 11. účast na CEETII PAG Forum
• 14. 12. účast na on-line kulatém stole za 

účasti všech významných stakeholderů 
k plánování NOP.

f) Data z vlastního dotazníkového šetření
• V dubnu byl připraven (po dohodě s ČOS) 

on-line dotazník pro pacienty na téma 
dostupnosti onkologické péče v době 
pandemie COVID-19. K tématu byla 
vydána tisková zpráva. Výsledky byly 
představeny také na tiskové konferenci 
a Fóru onkologů 5. 6. za účasti premiéra. 
Data převzala řada sdělovacích prostřed-
ků, včetně ČT a Prima CNN.

• Dostupnost inovací pro české pacienty. 
Žádost na plátce o data k dostupnosti 
inhibitorů CDK 4/6. Obdrželi jsme infor-
maci od všech plátců. Následně vydána 
TZ k mezinárodnímu dni metastatické 
rakoviny prsu, kde byla tato data využita.

• Šetření digitální gramotnosti mezi členy 
PO v platformě HOP – PO zjišťovaly mezi 
svými členy jejich ochotu a schopnost 
se připojit na on-line semináře, setká-
ní, přednášky, nebo to, jak nakládají 
s informacemi na i-netu. Následně účast 
pacientů a jejich zástupců na vzdělávací 
akci Pacientského HUB na téma on-line 
komunikace.



Webová stránka HOP www.hlaspacientu.cz

g) Materiály HOP
• Vytvořeno nové logo platformy
• Vytištěno 5 000 ks letáků s informací 

o HOP
• Vyrobeny 3 ks roll-up pro prezentaci na 

konferencích
• Zpracování osnovy NOP a formátu pro 

Akční plán, a to na základě analýz EU 
dokumentu (Europe´s Beating Cancer 
Plan, doporučení na podobu NCCP, 
NCCP Nizozemí, Chorvatska Polska 
apod.). Předání osnovy ČOS.

• Letáky o aktivitě HOP do vozů veřejné 
dopravy v 5 městech (září – říjen)

• 4 str. leták o aktivitách HOP pro účely 
prezentace aktivit HOP veřejnosti

h) Koordinační a edukační semináře pro 
pacientské organizace

• Oproti původnímu plánu (8) proběhlo 
celkem 16 edukačních a koordinačních 
setkání zástupců HOP. Většina jednání 
byla přesunuta do on-line prostředí.

i) Mediarelations
• Každodenní monitoring médií a reagová-

ní na aktuality.
• Tisková zpráva Hlas onkologických 

pacientů se zapojil do debaty o plánu 
boje proti rakovině, vydaná 4. 2. (vyšlo na 
týden.cz, tribune.cz a v Medical Tribune)

• Tisková zpráva Hlas onkologických 
pacientů vyzývá nemocné, aby jim sdělili 
zkušenosti s léčbou, vydaná 22. 4. (vyšlo 
na/v Parlamentní listy, České novinky1.eu, 
Helpnet.cz, Události  EXTRA, Pražský 
zpravodaj, Tojesenzace.cz, Info.cz, i60.cz, 
MAGAZÍN INSPIRACE, TV Nova, Lidové 
noviny)

• Tisková zpráva Opatření proti šíření 
COVID-19 zasáhla onkologické pacienty, 
vydaná 28. 5. (vyšlo na Linkos.cz, Žena-
-in.cz, ČT – Události)

• Článek Maratonem proti rakovině v ča-
sopise Kondice, leden 2020

• Účast v článku Krize urychlila telemedicí-
nu i vstup nových léků, deník Právo, 25. 5.

• Účast v anketě Zefektivní zkušenosti 
z pandemie české zdravotnictví?, Medi-
cal Tribune, 19. 5.

• Četné mediální ohlasy na aktivní účast 
Ivany Plechaté u kulatého stolu s ná-
zvem Pacient jako spotřebitel, který 
uspořádala platforma Spotřebitelské 
fórum, 4. 5. 

• Výstup Ivany Plechaté v TV pořadu Hlavní 
zprávy, CNN Prima News v reportáži 
Obavy o inovativní léky ze dne 7. 6. 

• 28.7. Účast dvou zástupců HOP na tis-
kové konferenci ČOPN a pneumologické 
společnosti k bronchogennímu karcino-
mu, prezentace aktivit HOP a představe-
ní dotazníkového šetření ke COVID

• TZ ke konferenci NOP, 13. 10. výstupy lze 
dokladovat monitoringem

• TZ k volbě nového ředitele VZP, výstupy 
lze dokladovat monitoringem

• TZ k novele zákona o léčivech (emer-
gentní systém), výstupy lze dokladovat 
monitoringem

• TZ k mezinárodnímu dni metastatické 
rakoviny prsu, výstupy lze dokladovat 
monitoringem

j) Webová stránka HOP www.hlaspacientu.cz
• Proběhlo převedení stránek hlas pacien-

tek na stránky hlas pacientů
• Pravidelný update na základě činností 

a monitoringu médií, informace pro 
pacienty.  4–5× týdně rubriky Co se děje. 
Pravidelné informování o aktivitách HOP 
v rubrice Co děláme.

• Posty na Fb profil HOP cca 2× týdně.
• Založen You Tube kanál pro video spoty 

a první natočené spoty umístěny na Fb 
HOP.
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2.1.3. Donoři a partneři

Projekt Hlas onkologických pacientů byl 
v roce 2020 podpořen prostředky z grantů, 
darů a na základě smluv o dílo, a to pro-
střednictvím následujících smluv, které byly 
uzavřeny s organizacemi Průvodce pacienta, 
z.ú. a ONCO Unie, o.p.s.:

Smlouva o dílo se společností Takeda 
Pharmaceuticals Czech Republik, s.r.o.,  
na částku 200 000 Kč

Edukační grant společnosti Pfizer PFE, s.r.o., 
na částku 150 000 Kč

Smlouva o spolupráci se společností 
Merck, Sharp and Dohme, s.r.o.,  
na částku 250 000 Kč

Grant od společnosti Novartis, s.r.o., 
na částku 222 300 Kč

Grant od společnosti ROCHE  
na částku 150 000 Kč



2.2. Projekt e-Poradna bezpečného  
a účelného užívání léků

Hlavním cílem projektu bylo také v roce 
2020 zvýšení lékové gramotnosti u seniorské 
populace, a to jak u jednotlivců, kteří se ob-
rátí na e-Poradnu buď sami nebo prostřed-
nictvím svého praktického lékaře, tak také 
u organizované seniorské veřejnosti v rámci 
klubů seniorů, pacientských organizací, 
domovů s pečovatelskou službou apod., 
kteří se účastní přednášek či shlédnou video 
s přednáškou.

Dílčími cíli projektu bylo:
a) Zvýšení lékové gramotnosti u seniorské 

populace a polymorbidních pacientů 
organizovaných v rámci klubů seniorů, 
pacientských organizací, domovů s pečo-
vatelskou službou apod. Posílení lékové 
gramotnosti u laických pečovatelů.

b) Zvýšení bezpečnosti užívání léků a zvý-
šení compliance k farmakologické léčbě 
u pacientů, kteří se obrátí na e-Porad-
nu bezpečného užívání léků Průvodce 
pacienta, z.ú. buď sami, nebo prostřed-
nictvím svého praktického lékaře. 
 

PROJEKTY ÚSTAVU6

Osnova edukativních spotů:
• Co je to lék, lékové formy, vývoj léků 

a ověřování bezpečnosti a účinnosti léků 
• Léky vs. doplňky stravy – rozdíly
• Léky a internet, zásilkový prodej
• Zázračné „léky“ na všechno, aneb jak se 

nenechat nachytat na klamavou reklamu
• Pravidla pro uchovávání a likvidaci léků
• Lékové interakce
• Nežádoucí účinky léků a jak k nim při-

stupovat
• Na co se ptát lékaře a lékárníka
• Specifika podávání léčiv u seniorů

Spoty uveřejněny na YouTube a webu PP 
a dále na sociálních sítí partnerských orga-
nizacích.

Poradna účelné a bezpečné farmakoterapie 
V rámci webové stránky Průvodce pacien-
ta, z.ú. byl designován on-line formulář pro do-
tazy pacientů k jejich farmakoterapii. Dotazník 
je návodný, takže není problém ho vyplnit i pro 
méně zdatného pacienta v on-line komunika-
ci. Převažovaly dotazy na komplexní ověření 
medikace, ale také byly časté dílčí dotazy na 
doprovodnou dietu, kombinaci se stravou, 
bylinami, volně prodejnými léky apod. Velmi 
často se objevují dotazy na antiagregační (léky 
na ředění krve) léčbu a s ní spojenou dietu. 

V rámci e-Poradny pracovalo na DPP 10 kli-
nických farmaceutů (KF) pod metodickým 
vedením PharmDr. Milady Halačové (vedoucí 
oddělení KF Nemocnice Na Homolce), kteří 
v průměru do 7–10 pracovních dnů odpo-
vídali pacientovi na jeho dotaz. Velmi často 
dávali pacientům dodatečné dotazy, v ně-
kterých případech kontaktovali ošetřujícího 
lékaře pacienta. Následně dotaz v souladu 
s GDPR anonymizují a odstraňují z datové-
ho nosiče. Pro statistiku projektu využívají 
pouze anonymizovaných dat. Celkem bylo 
zodpovězeno 178 komplexních dotazů.

Do projektu se pilotně zapojilo také 11 prak-
tických lékařů, kteří vnášeli na klinické 
farmaceuty dotazy v zastoupení pacientů. 
Vzneseno bylo 55 dotazů na komplexní 
 posouzení medikace.

Projekt byl v roce 2000 podpořen částkou 
230 750 Kč z grantu Ministerstva zdravotnic-
tví ČR.

Snímek z videa 
ke zvýšení lékové 
gramotnosti zejména 
u seniorů
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2.3. Projekt Fibrilace síní –  
častá, ale neznámá

Projekt, který byl pokračující z roku 2019 
měl za cíl zvýšit povědomí o rizikovém 
faktoru fibrilace síní, který má za následek 
až 20%  CMP/TIA mezi pacientskou i laic-
kou veřejností, a zároveň zdůraznit nutnost 
dostupnosti komplexní hrazené péče pro 
pacienty v riziku CMP/TIA dle doporučených 
postupů a poznatků vědy. Nabídnout záro-
veň komunikační platformu pro zástupce 
 pacientů pro argumentaci k dosažení výše 
uvedených cílů projektu s využitím dat 
z  reální klinické praxe. 

V roce 2020 byly v rámci projektu realizo-
vány zejména tyto aktivity:
a) Komunikační aktivity na webu 

a  sociálních sítích 
• Správa a update Web stránka 

www.rychlesrdce.cz „Rychlé srdce“ : 
vyhledávání témat z ČR i zahraničí, ak-
tualizace, příprava článků. Aktivita běží 
průběžně každý měsíc od ledna 2020  
2–3× týdně nové příspěvky do rubriky 
Aktuality, 10 měsíčně v průměru.

• Správa Fb profilu. Komunikační agen-
tura spravovala podle rozpočtu projektu 
do srpna 2020. Nadále již spravuje sám 
Průvodce pacienta. Posty pravidelně 
2× týdně podle předem navrženého 
harmonogramu příspěvků + podle aktu-
alit v kardiologii i dalších souvisejících 
oblastech. Momentálně máme 3 200 
sledujících. Zpráva o Fb profilu v příloze.

b) Analýza dat I.a II. iHETA 
• Výstupy z analýzy I a analýzy II.  zpra-

covanými T. Doležalem (iHETA) byly 
využity k podpoře cílů projektu a využity 
např. v rámci TK dne 23.6., předány také 
předsedovi ČKS prof. Linhartovi, použity 
pro „Poziční dokument  pacientských 
 organizací“ a pro výstupy do  médií.

• Mediarelations - publikace článků, 
případně info materiálů pro pacienty, 
včetně článků do popularizačních do 
mainstream a odborných médií, 5 článků 
v laických i odborných médiích.

Podařilo se dobře využít spojení mezi 
on-line e-Poradnou průvodce pacienta na 
účelnou farmakoterapii (často se objevují 
dotazy na téma antikoagulační léčby) a info 
o arytmiích, včetně FiS. Vyšlo několik inzercí 
a také byl umístěn plakát do vlaků veřejné 
dopravy v 5 městech ČR v průběhu září 
a října t. r. 

Kvůli nařízeným protiepidemickým opat-
řením se nepodařilo realizovat poslední 
dohodnutou aktivitu Kulatý stůl se stake-
holdery, který měl být realizován v rámci 
Světového dne srdce 29. 9. 2020. 

Projekt je financován na základě smlouvy 
o dílo mezi Průvodcem pacienta a AIFP ve 
výši plnění 1 050 tis. Kč na roky 2019 a 2020.

Nedělají vám 
dobře vaše léky?
Nevíte, jestli a jak 
můžete své léky 
kombinovat?

Až 500 000 lidí v ČR trpí 
fibriací síní, ale až 40 % 

z nich není diagnostikováno

Až 5× vyšší riziko 
mrtvice u pacientů 
s fibrilací síní

Počet pacientů s fibrilací 
síní nad 55 let se do roku 
2060 zdvojnásobí

Fibrilace síní je druhým 
nejvážnějším rizikovým 

faktorem pro vznik mrtvice

www.rychlesrdce.cz

Nenechte své srdce 
vypadnout z rytmu! 
Fibrilace síní může 
vést až k mrtvici!

Jděte ke svému lékaři včas 
a zeptejte se na nejvhodnější 
léčbu pro vás!

Pomůžeme Vám!
Obraťte se na  
www.pruvodcepacienta.cz.

V naší lékové e-Poradně vám 
zdarma poradí zkušení kliničtí 
farmaceuti. 

Pište na 

pomoc@pruvodcepacienta.cz

Volejte na 

605 287 807
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3. ZPRÁVA  
O HOSPODAŘENÍ

Rozvaha
Firma: Strana 1

SU AU Název účtu Počáteční stav Obrat Má Dáti Obrat Dal Konečný stav

Za období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Dne: 17.05.2021
Tisk všech záznamů

Průvodce pacienta, z.ú.

AKTIVA
A 10 Pokladna 499,00 5 000,00 2 350,00 3 149,00211
A Pokladna 499,00 5 000,00 2 350,00 3 149,00211
A 10 Bankovní účty 449 556,91 1 389 454,89 1 584 292,59 254 719,21221
A Bankovní účty 449 556,91 1 389 454,89 1 584 292,59 254 719,21221
A 10 Peníze na cestě 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00261
A Peníze na cestě 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00261
A 10 Odběratelé 0,00 379 800,00 379 800,00 0,00311
A Odběratelé 0,00 379 800,00 379 800,00 0,00311
A 10 Poskytnuté provozní zálohy  0,00 5 073,71 0,00 5 073,71314
A 20 Poskyt prov zál-kauce nájem  16 200,00 0,00 16 200,00 0,00314
A Poskytnuté provozní zálohy 16 200,00 5 073,71 16 200,00 5 073,71314
A 10 Náklady příštích období 525,00 1 060,51 525,00 1 060,51381
A Náklady příštích období 525,00 1 060,51 525,00 1 060,51381

Aktiva celkem 466 780,91 1 785 389,11 1 988 167,59 264 002,43

PASIVA
P 10 Dodavatelé 0,00 1 316 934,15 1 335 589,15 18 655,00321
P Dodavatelé 0,00 1 316 934,15 1 335 589,15 18 655,00321
P 10 Zaměstnanci 23 802,00 242 169,00 234 178,00 15 811,00331
P Zaměstnanci 23 802,00 242 169,00 234 178,00 15 811,00331
P 10 Daň z mezd 5 398,00 37 717,00 35 108,00 2 789,00342
P Daň z mezd 5 398,00 37 717,00 35 108,00 2 789,00342
P 10 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti25 000,00 0,00 0,00 25 000,00368
P Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti25 000,00 0,00 0,00 25 000,00368
P 10 Dohadné účty pasivní 0,00 45 263,11 60 263,11 15 000,00389
P Dohadné účty pasivní 0,00 45 263,11 60 263,11 15 000,00389
P Hospodářský výsledek ve schval. řízení 412 580,91 412 580,91 0,00 0,00931
P 10 Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let 0,00 35 057,00 412 580,91 377 523,91932
P Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let 0,00 35 057,00 412 580,91 377 523,91932

Pasiva celkem 466 780,91 2 089 721,17 2 077 719,17 454 778,91

Počet záznamů: 26 264 002,43
454 778,91
-190 776,48

AKTIVA:
PASIVA:
ROZDÍL:

466 780,91
466 780,91

0,00

1 785 389,11
2 089 721,17
-304 332,06

1 988 167,59
2 077 719,17

-89 551,58

www.jezeksw.czZpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označení NÁKLADY

a b

Číslo
řádku

c

Činnost
HospodářskáHlavní Celkem

1 2 3
NákladyA 001 1 5991 599
Spotřebované nákupy a nakupované služby celkemA. I. 002 1 3031 303
Spotřeba materiálu, energie a ostat.nesklad.dodávekA. I. 1. 003 99
Náklady na reprezentaciA. I. 5. 007 11
Ostatní službyA. I. 6. 008 1 2931 293
Osobní náklady celkemA. III. 013 234234
Mzdové nákladyA. III.10. 014 234234
Ostatní náklady celkemA. V. 021 6262
Jiné ostatní nákladyA. V. 22. 028 6262
NÁKLADY CELKEM 039 1 5991 599

Označení VÝNOSY

a b

Číslo
řádku

c

Činnost
HospodářskáHlavní Celkem

1 2 3
VýnosyB. 040 1 4081 408
Provozní dotace celkemB. I. 041 231231
Provozní dotaceB. I. 1. 042 231231
Přijaté příspěvky celkemB. II. 043 762762
Přijaté příspěvky (dary)B. II. 3. 045 762762
Tržby za vlastní výkony a zboží celkemB. III. 047 380380
Ostatní výnosy celkemB. IV. 048 3535
Jiné ostatní výnosyB. IV. 10. 054 3535
VÝNOSY CELKEM 061 1 4081 408

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 062 -191-191
Výsledek hospodaření po zdaněníD. 063 -191-191

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

17.05.2021

Právní forma účetní jednotky

Předmět činnosti
Ostatní činnosti související se zdrav

zapsaný ústav

.

Osoba odpovědná z účetnictví (jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

.

.

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ke dni

IČ

31.12.2020

07176074

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

Pštrossova 1923/10
Praha 1
11000

jednotky: 1000 Kč

Průvodce pacienta, z.ú.

Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL Výkaz zisku a ztráty - strana 1 z 1

PhDr Ivana 
Plechatá

Digitálně podepsal 
PhDr Ivana Plechatá 
Datum: 2021.07.01 
18:15:37 +02'00'
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Příloha k účetní závěrce 2020
---------------------------------------
Název firmy
-----------
Průvodce pacienta z.ú.
Pštrossova 1923/10
Praha 1-Nové Město
110 00
DIČ CZ07176074
Předmět činnosti: zdravotní služby
Změny v obchodním rejstříku: -
Organizační struktura podniku: bez nižších organizačních složek
Název a sídlo společ. v nichž má účetní jednotka více než 20%
jmění s uvedením výše podílu. Výše vlastního jmění a hosp.výsled.
/411-5,421-3,427-9,431/ v těchto pod. ve skup.
0
2)Průměrný počet zaměst.- 5 z toho řídících pracovníků
/řed.,nám,ved./ - 1
3)Výše odměn,zál.,půjček a ost.pohled,závazků členům statutárních
řídících /řed.atd/ a dozor. orgánů.
0
Čl.III.
Informace o účetních metodách a obec. účetních zásadách
1) Způsob ocenění
zásob nakupovaných a vytv. ve vl. režii 0
HIM,NHIM vytvoř. ve vl. režii 0
cenných papírů a majet. papírů 0
příchovku a přírůstku zvířat 0
2) Způsob stanovení reprodukční pořiz. ceny 0
3) Druhy vedlejších pořiz. nákladů 0
4) Změny způsobu oceňování, postupů účtování oproti před.období
0
5) Způsob stanovení opravných položek k majetku
0
6) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek 
použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů.
---
7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou
měnu.
Dle kurzu ČNB ke dni účetního případu
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
-----------------------------------------------------
Hmotný a nehmotný investiční majetek zatížený zástavním právem 0
Pohledávky po lhůtě splatnosti 0 tis
Rezervy - 0

V Praze dne ----------------------------
razítko a podpis

PhDr Ivana 
Plechatá

Digitálně podepsal 
PhDr Ivana Plechatá 
Datum: 2021.07.01 
18:17:28 +02'00'
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6. ZÁKLADNÍ DATA

Zakladatelem ústavu je: 
prof. MUDr. Vladimír Tesař
IČO: 07176074

Bankovní transparentní účet je vedený u RB, 
č.b.ú.: 775487002/5500 

Sídlem ústavu je Praha 1, Pštrossova 10, 110 00 
a je zřízen na dobu neurčitou.

Účelem ústavu je:
a) Osvětová a konzultační činnost v oblasti preven-

ce a léčby onemocnění, lékové politiky a bez-
pečného užívání léků.

b) Organizace seminářů, školení a dalších vzdělá-
vacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví 
a lékové politiky.

c) Nakladatelská a vydavatelská činnost.
d) Provozování informačního portálu pro širokou 

i odbornou veřejnost na téma prevence, léčby, 
zdravotní a lékové politiky a bezpečné farmako-
terapie.

e) Provozování webových stránek na téma činností 
ústavu, na téma zdravotnictví, lékové politiky 
a bezpečné farmakoterapie.

Ředitelkou ústavu a statutárním orgánem ústavu 
je PhDr. Ivana Plechatá.

7. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří zejména členům správní  
a vědecké rady, kteří pracují bez nároku  
na odměnu.

ZÁKLADNÍ DATA, PODĚKOVÁNÍ12

Správní rada ústavu pracovala v roce 2020  
ve složení:

prof. MUDr. Vladimír Tesař, Dr.Sc., MBA, FASN, 
přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN

Edita Müllerová, předsedkyně Revma Liga ČR, 
pacientská organizace

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.,  
Interní hematologická a onkologická klinika,  
Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno

Vědecká rada ústavu pracovala ve složení:

MUDr. Regina Demlová, PhD.,  
přednostka Farmakologického ústavu LF MU Brno

PharmDr. Milada Halačová, PhD.,  
vedoucí Oddělení klinické farmacie  
Nemocnice na Homolce

PhamrDr. Josef Suchopár,  
člen vědecké rady Farmaceutické fakulty UK

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., lékař

Revizorem ústavu je Ing. Roman Šperker.


