
CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s 
roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost 

Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce 
rehabilitační léčby nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, 
vybudováním hierarchizovaného systému pracovišť zajišťujících rehabilitační 
léčbu nemocným s roztroušenou sklerózou a dále osvětovými, vzdělávacími, 
vědeckými a fundraisingovými aktivitami.  
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Poslání a cíle společnosti  
Obecně prospěšná společnost CEROS pracuje především na rozpracování 
teoretických hypotéz, jejich experimentálním ověřování a prezentaci na 
národní i mezinárodní úrovni (vytváření standardů v rehabilitaci), na utváření 
týmu odborníků, který se této problematice bude úzce věnovat a bude 
vyškolovat další experty, na přípravě̌ argumentů pro jednání s pojišťovnami, 
na získávání podpory odborných společností. Vizí obecně̌ prospěšné 
společnosti CEROS je vybudovat síť hierarchizovaného systému pracovišť, 
která by v celém státě zajištovala včasnou, trvalou, specifickou a komplexní 
péči. Dále CEROS pořádá projekty, jejichž cílem je informovat lidi s RS, 
odborníky, ale i laickou veřejnost o onemocnění RS, možnostech léčby a 
možnostech/nutnosti aktivního začlenění do společnosti.  
(1) Rozpracovávání koncepce cíleného přístupu k nemocným  
Na rozpracování teoretických hypotéz a evropských standardů v rehabilitaci 
nemocných s RS, jejich experimentálním ověřování a prezentaci pracuje 
multidisciplinární tým odborníků na mezinárodní úrovni, pod vedením 
odborníků ze společnosti Rehabilitation in Multiple Sclerosis, se kterou 
obecně̌ prospěšná společnost CEROS aktivně̌ spolupracuje.  
 (2) Projekt „Roztroušená skleróza v síti“  
Díky spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství a Neurologickou klinikou, 
3. LF UK a FNKV se lidé s RS mohou zúčastnit celé řady terapeutických 
programů zaměřených na zlepšení hybnosti například Motorické programy 
aktivující terapie (MPAT), Taneční pohybová terapie. 
(3) Aktivity zaměřené na popularizaci problematiky roztroušené sklerózy 
a na to, aby se nemocní s RS cítili dobře.  
CESTA ZA DUHOU. 
Cílem tohoto projektu je představit díla autorů s roztroušenou sklerózou 
mozkomíšní a ukázat pohled autora – pacienta na svou nemoc, své okolí, 
svět kolem sebe. Vystavují se kresby, malby, fotografie, keramika, práce 
s textilem, šperky…  
 
ZPÁTKY NA NOHY! 
Cílem projektu je pomoci lidem s neurologickými obtížemi (s roztroušenou 
sklerózou, po cévní mozkové příhodě, po úrazech mozku či páteře) „ZPÁTKY 
NA NOHY“, respektive podpořit jejich snahu nejmodernějšími metodami 
neurorehabilitace tak, aby vedla k návratu k samostatnému pohybu bez 
odkázanosti na invalidní vozíky, nejrůznější kompenzační pomůcky a 
v neposlední řadě i pomoc rodinných příslušníků. 
Snažíme se získat finanční prostředky na pořízení funkčních 
neurostimulátorů, které prokazatelně pomáhají našim pacientům k návratu 
k samostatnému pohybu.  



 
 

Rozvaha 

A K T I V A 1.1.2016 31.12.2016

Stálá aktiva 0 0
Pozemky 0 0
Stavby 0 0
Oběžná aktiva 44 113 136 936
Zásoby 0 0
Pohledávky 0 0
Finanční majetek 44 113 136 936
 - peníze 393 153
 - bankovní účty 43 720 136 783
ÚHRN AKTIV 44 113 136 936

P A S I V A 1.1.2016 31.12.2016
Vlastní zdroje 44 113 136 936
Jmění 0 0
Hospodářský výsledek 16 113 76 622
Cizí zdroje 0 0
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 28 000 60 314
Bankovní půjčky 0 0
Přechodné účty pasivní 0 0
ÚHRN PASIV 44 113 136 936

Výkaz zisků a ztrát 

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony 178 163
Přijaté dotace 0
Přijaté příspěvky dárců 45 200
Výnosy celkem 223 363

NÁKLADY
Náklady na nakoupené služby 155 416
Mzdové náklady 4 400
Ostatní náklady 3 038
Náklady celkem 162 854

Hospodářský výsledek před zdaněním 60 509
Daň z příjmů 0
Hospodářský výsledek po zdanění 60 509
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