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V roce 2016 se Nadační fond soustředil na zvětšování základny mužů s pozitivním postojem k prevenci 
a k vlastnímu zdraví. To se dařilo převážně díky velké roadshow po festivalech a kulturních akcích, kde 
jsme během čtyř měsíců vytvořili databázi 21 500 mužů, kteří se zaregistrovali do klubu zodpovědných 
chlapů STK. 632 mužů si během akce došlo v rámci prevence na odběry krve u partnera projektu 
společnosti Synlab. U 98 z nich byla zachycena zvýšená hladina krevního cukru a 448× zvýšená 
hladina cholesterolu.

Během tohoto roku jsme také vyrobili přes 77 000 Manuálů pro údržbu chlapa, které byly distribuovány 
dětem ve školách, sportovcům na různých sportovních akcích i široké veřejnosti na hudebních 
festivalech či jiných kulturních akcích. O fondu se také mluvilo v desítkách velkých firem na besedách 
pro zaměstnance, stejně jako v médiích, kde Petr Koukal mluvil v různých rozhlasových či televizních 
pořadech o prevenci a o STK pro chlapy. 

To vše nám umožnili především naši donátoři jako např. Nadační fond Avast, Nadace ČEZ, PROXY a.s., 
Nadace Vodafone, CAPEXUS s.r.o., kteří spolu s dalšími dárci do fondu přispěli celkovou částkou 1 216 tis.
Kč. Dále pak partneři jako např. Sanofi, VolksWagen, ToiToi, Synlab, Procter & Gamble, Stance, Runczech 
a další, kteří mnohdy i nezištně pomáhali svou odbornou činností a cennými radami. O odbornou záštitu 
se nám postarala Diabetická asociace ČR, Všeobecná fakultní nemocnice, Lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy, ČSAT a Výbor pro zdravotnictví Parlamentu ČR.

Náš hlavní partner Sanofi získal za projekt letní roadshow STK první místo v soutěži Top odpovědná firma 
v kategorii Společensky prospěšný projekt roku 2016. Kolegové ze Stance si za podporu NFPK vysloužili 
druhé místo v kategorii Společenská odpovědnost a filantropie v soutěži Česká cena za public relations, 
kterou každoročně pořádá společnost APRA.

Úvodní slovo
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Vznik nadačního fondu: 
5. 2. 2014 zapsán do nadačního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, odd. N, vložka 1096 

Účel nadačního fondu: 
• osvěta a podpora zdraví mužů v České republice
• provádění osvěty a šíření informací v oblasti problematiky nejčastějších závažných 

onemocnění mužů – zaměření zejména na onkologické, duševní a fyzické choroby
• propagace prevence závažných chorob mužské populace
• propagace sportu a zdravého životního stylu v návaznosti na prevenci mužských chorob

Zakladatel:
Petr Koukal

Celková výše nadačního kapitálu:
10 000,- Kč

Sídlo:     
Praha 1 – Staré Město, Salvátorská 631/8, PSČ 110 00

IČ:     
024 84 544

DIČ:     
CZ024 84 544

Číslo bankovního účtu:   
131 131 131 / 0600, GE Money Bank, a.s.

Základní údaje o Nadačním fondu Petra Koukala 
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Předseda správní rady:   
Petr Koukal 

Členové správní rady:   
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
MUDr. Zuzana Švadlenková

Revizor:    
Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.

Ředitelka nadačního fondu:  
Mgr. Kamila Lukášková

Podrobnější údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a způsobu poskytování 
nadačních příspěvků upravuje statut nadačního fondu. Statut nadačního fondu je k nahlédnutí v sídle 
nadačního fondu a na webových stránkách www.stkprochlapy.cz.





WWW.STKPROCHLAPY.CZ 7

Začátkem roku 2016 byl Petr Koukal pozván do firmy AVAST Software. Zde uspořádal 
besedu pro 300 zaměstnanců, kterým představil projekt STK pro chlapy a zdůraznil 
důležitost prevence. Na přednášku zaměstnanci vzali i své nejbližší a měli možnost 
společně si zkusit samovyšetření na přítomném fantomu varlat či pohovořit si 
s urologem. 

Další velká beseda pro zaměstnance se konala v únoru, v sídle společnosti našeho 
partnera Sanofi a Zentivy. 

LEDEN–ÚNOR

V březnu Petr Koukal mluvil o STK pro chlapy v Olympijském magazínu, který 
odvysílala Česká televize a který shlédlo několik stovek tisíc lidí. V témže měsíci 
se zúčastnil besedy organizované další partnerskou společností RunCzech, 
během které měl možnost promluvit o důležitosti prevence pro širokou – nejen 
sportovní – veřejnost. Poslední aktivitou měsíce byl velký badmintonový turnaj STK 
pro zaměstnance společnosti Vodafone. 

BŘEZEN

Přehled aktivit fondu
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Přehled aktivit fondu

V dubnu Petr Koukal navázal spolupráci se společností Procter&Gamble, která 
začala badmintonovým turnajem STK pro zaměstnance firmy a v květnu následně 
pokračovala velkou měsíční kampaní ve spolupráci se společností AHOLD. Během 
této kampaně lidé mohli koupí výrobků v síti obchodů Albert přispět do fondu a ještě 
si odnášeli Manuály pro údržbu chlapa, kterých nechaly samy firmy pro účely 
kampaně vyrobit 10 000. STK pro chlapy touto akcí získalo velkou celorepublikovou 
viditelnost.

DUBEN

Dalším veřejným počinem měsíce května byla přednáška při akci Kočárky Prahou, 
kde měl Petr Koukal možnost představit STK pro chlapy zhruba tisícovce žen, které 
jsou v rámci prevence mnohdy velmi důležitým motivátorem mužů. Následovala 
beseda a představení STK pro chlapy zaměstnancům firmy Proxys a o pár dní později 
i zaměstnancům společnosti AXA Assistance.

KVĚTEN

V červnu nadační fond zaštítil běh STK Business Run Sanofi, jehož se spolu se stovkou 
zaměstnanců zúčastnil i Petr Koukal a posléze k nim promluvil o důležitosti prevence. 
V tomto měsíci se také zúčastnil Dne prevence Všeobecné fakultní nemocnice, na 
kterém spolupracovali i někteří členové správní rady fondu. V červnu také Petr Koukal 
poskytl rozhovor o STK pro chlapy rádiu Kiss a Dvojce Českého rozhlasu.

ČERVEN
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Přehled aktivit fondu

V červenci se uskutečnila první zastávka velké roadshow STK, která následně 
pokračovala až do srpna. Cílem projektu bylo oslovit co nejvíce lidí, ukázat jim cestu 
k prevenci. Dalším účelem bylo přimět alespoň 500 mužů, aby si zašli na preventivní 
odběry krve a současně se informovali o nejčastějších mužských onemocněních. 
Pánové mohli během kampaně ve speciálně připravených měřicích budkách Toi Toi 
vtipným způsobem zjistit skóre svého průtoku moči, který je jedním z indikátorů 
rakoviny prostaty. Před použitím toalety navíc museli s našimi medičkami projít 
krátký kvíz, kterým jsme je zároveň edukovali v otázkách prevence. O projektu bylo 
zachyceno přes 70 mediálních výstupů, včetně reportáže ve večerních Událostech 
v České televizi. Během roadshow se rozdalo 41 000 Manuálů pro údržbu chlapa, bylo 
vyplněno 21 500 dotazníků a na preventivní odběry zašlo 632 mužů.

ČERVENEC–SRPEN

V září byl Petr Koukal pozván pohovořit o STK pro chlapy do televizního pořadu 
Autosalon, který vysílá TV Prima, a dále do pořadu Sama doma v České televizi. 
Ze sportovních akcí se v tomto měsíci zúčastnil golfového turnaje partnera 
fondu Toi Toi, který STK pro chlapy podporuje. Dále byl fond pozván k účasti na 
firemních hrách v Nymburce, kde Petr s jeho činností seznámil zástupce více než 
30 podniků. Závěrem měsíce pak vedl velkou celofiremní besedu pro zaměstnance 
společnosti Exon.

ZÁŘÍ
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Přehled aktivit fondu

V říjnu Petr Koukal pokřtil svou novou knihu s názvem Petr Koukal: JSEM, která 
se záhy objevila ve všech větších knihkupectvích a během prvních tří měsíců se jí 
prodalo 4000 ks. V tomto měsíci byl také pozván do vysílání Českého rozhlasu Brno, 
Hradec Králové a na stanici Frekvence 1, kde představil aktivity a projekty nadačního 
fondu a zdůraznil důležitost prevence. Spolu s třemi sty zaměstnanci společnosti 
Unex Uničov Petr Koukal vyběhl na trať v rámci STK Business Run a poté se zúčastnil 
i běhu Runczech pro širokou veřejnost. Na Mendelově univerzitě v Brně pak dostal 
možnost vnést téma prevence i na akademickou půdu mezi studenty této školy.

ŘÍJEN

V listopadu Petr Koukal vystoupil v rámci Dne zdraví ve společnosti ČSOB, kde také 
třem stovkám zaměstnanců banky představil fond i STK pro chlapy. Dále byl pozván 
do on-line chatu pro Deník, ve kterém odpovídal na množství dotazů mužů i žen, kteří 
se o prevenci zajímají. Z mediálních počinů měsíce stojí za zmínku i další pozvání 
do pořadu Sama doma v České televizi. Firma AAA Auto Petra Koukala pozvala, aby 
šířil osvětu a představil fond jejím zaměstnancům, a společnosti Sun Marketing 
a Veolia zorganizovaly pro své pracovníky badmintonový turnaj na podporu fondu. 
Petr Koukal měl také možnost vystoupit na dvou diabetických kongresech pořádaných 
partnerskou společností Sanofi. V závěru měsíce pak vystoupil na Fóru úspěchu 
v Hradci Králové. 

LISTOPAD

Během prosince fond ve spolupráci s BPA a Českým hokejovým svazem distribuoval 
20 000 Manuálů pro údržbu chlapa mezi členy mládežnických hokejových oddílů v celé 
České republice. 

PROSINEC
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Aktiva 1. 1. 2016 31. 12. 2016
Dlouhodobý majetek celkem 0 0
Dlouhodobý drobný majetek 0 60
Oprávky k dlouhodobému majetku 0 -60
Krátkodobý majetek celkem 973 1421
Pohledávky celkem 0 202
Provozní zálohy 1 3
Pohledávky za zaměstnanci 0 2
Daň z přidané hodnoty 0 197
Krátkodobý finanční majetek celkem 93 1010
Pokladna 2 1
Ceniny 52 1009
Účty v bankách 39 39
Jiná aktiva celkem 179 209
Náklady příštích období 179 209
Aktiva celkem 973 1421

Rozvaha
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Pasiva 1. 1. 2016 31. 12. 2016
Vlastní zdroje celkem 266 910
Jmění celkem 266 910
Vlastní jmění 10 10
Fondy 256 900
Výsledek hospodaření celkem 0 0
Účet výsledku hospodaření 0 0
Cizí zdroje celkem 707 511
Krátkodobé závazky celkem 261 17
Dodavatelé 184 7
Daň z přidané hodnoty 12 0
Dohadné účty pasivní 65 10
Jiná pasiva celkem 446 494
Výnosy příštích období 446 494
Pasiva celkem 973 1421
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Činnosti
Název ukazatele Hlavní Hospodářská Celkem
Spotřebované nákupy celkem 2801 2801
Spotřeba materiálu 127 127
Služby celkem 2674 2674
Ostatní služby 2674 2674
Osobní náklady celkem 44 44
Mzdové náklady 44 44
Ostatní náklady celkem 1 1
Jiné ostatní náklady 1 1
Odpisy 47 47
Odpisy 47 47
Náklady celkem 2893 2893

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
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Činnosti
Název ukazatele Hlavní Hospodářská Celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 2353 2353
Tržby za vlastní výrobky 0 0
Tržby za prodeje služeb 0 0
Ostatní výnosy celkem 540 540
Úroky 3 3
Zúčtování fondů 537 537
Výnosy celkem 2893 2893

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0
Daň z příjmů 0 0
Výsledek hospodaření po zdanění 0 0
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Příjemce tis. Kč
Dialog Jesenius o.p.s. 35
Celkem 35

Přehled poskytnutých příspěvků
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Dárce tis. Kč
NF AVAST 500
PROXY a.s. 100
Nadace ČEZ 100
Nadace Vodafone 63
AXA Assistance CZ, s.r.o. 50
CAPEXUS s.r.o. 50
Projekt New s.r.o. 45
Prague Society for International Cooperation 40
SAFY 20
MEGABOOKS CZ, s.r.o. 20
Santé s.r.o. 20
Tadeáš Stehlík 18
ČSOB 16
Dr. MAX BDC 15
O. G. spol. s r.o. 15
Švihálek Pavel 15
Stibůrek Michal, Ing. 12
Aleš Vaculík 10
Ramaniuk Yury 10
KMK GRANIT 10
Drobné finanční dary bankou 87
Celkem 1216

Přehled přijatých darů
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Příjemce Předmět tis. Kč
Alza.cz a.s. Tablet 3 ks 13
Celkem 13

Přehled přijatých věcných darů
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Děkujeme všem partnerům nadačního fondu Petra Koukala za podporu v roce 2016.

Poděkování partnerům



 nfpk@stkprochlapy.cz
www.facebook.com/stkprochlapy

www.stkprochlapy.cz


