
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 aktivně spolupracuje.  
V roce 2017 byly na ECTRIMS (https://www.ectrims-congress.eu/2017.html) 
v Paříži prezentovány tyto práce:  

Řasová K., Prokopiusová T, Hrušková N, Pavlíková M. The effectiveness of 
Functional Electrical Stimulation on balance and gait in people with multiple 
sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: (6) 888 

Rasova K., Marková M., Chvál M., Končalová M., Hrušková N., Kövári M., 
Kobesová A., Pavlíková M. Functional motor disorders: diagnostic and treatment 
options for patients with Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: 
(6) 889 

Lamers I., Baert I., Jansa J., Santamarta E., Rasová K., Kallmayer L., Tacchino 
A., Solaro C., Løyning I. G., Golewska A., Nødtvedt S., Filló N., Raats J., 
Kerkhofs L., Feys P. Responsiveness of upper limb outcome measures in people 
with multiple sclerosis: an European RIMS multi-center study. Multiple Sclerosis 
Journal 2017; 23: (6) 898 

 
  



 (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: 

1. program pro nově diagnostikované 
2. program pro nemocné s rozvinutou poruchou hybnosti (Motorický program 

aktivující terapie) 

 

3. program využívající neurostimulátor Walkaid 

 

  



4. terapie využívající virtuální reality 

 

5. Taneční pohybová terapie 

Tyto programy jsou založeny na nejnovějších neurofyziologických poznatcích 
s cílem ovlivnit psycho-neuro-endokrinno-imunních reakce a nastartovat 
plastické a adaptivní procesy centrálního nervového systému, zlepšit klinické 
projevy onemocnění a kvalitu života nemocných. 

pacienti jsou na začátku a na konci dvouměsíčního programu podrobně 
vyšetřeni. Zájemci se mohou hlásit na kamila.rasova@gmail.com 

V roce 2017 byly publikovány práce pro odborníky:  

Řasová K., Procházková M., Ibrahim I, Hlinka J, Tintěra J. Možnosti aktivování 
plastických a adaptačních procesů v centrálním nervovém systému pomocí 
fyzioterapie u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Cesk Slov 
Neurol N. 2017, 80 (2): 150-156. IF 0.209 

Řasová K. Hodnocení klinických projevů u roztroušené sklerózy. Rehabil. fyz. 
Lék., 24, 2017, No. 1, pp. 50-54. 

Kamila Řasová Neurorehabilitation of people with impaired mobility –
  therapeutic interventions and assessment tools. Third Medical Faculty, Charles 
University, Czech Republic, 2017 ISBN 978-80-87878-07  

iBook: https://itunes.apple.com/cz/book/neurorehabilitation-people-impaired-
mobility-therapeutic/id1207772832?mt=13 

 



Dále byla vydána brožura pro nemocné s RS: 

Řasová K., Grünerová Lippertová M., Řasová M., Brandejský P., Hrušková N., 
Jandová D. Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní. 
Praha, 2017. ISBN 978-80-87878-18-7.  

Křest knížky proběhl v senátu České republiky. 

 

 
(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…  
V roce 2017 probíhala na Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru. 
 

 



 
Ve spolupráci s Roskou se odborníci účastní různých akcí s cílem edukovat 
nemocné s RS, jak na sobě pracovat: 

Kroměříž - neurorehabilitační víkend 17.11. - 19.11.2017 

Účast na setkání cvičitelů na Svratce - 9. až 12.listopadu 2017: 
http://www.roska.eu/akce-unie-roska/ozdravne-a-rehabilitacni-akce/707-seminar-
cvicitelu 

Rekondice Rosky Ústí nad Orlicí na Pastvinách 

 
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.  

Fanoušci CEROSU mohou nově přispět při nákupu v jakémkoliv e-shopu 
přes portál GIVT: https://givt.cz/obchody 

Platíte úplně stejnou sumu a vidíte stejné ceny, jako kdybyste navštívili 
internetový obchod přímo. Nakupování přes GIVT nestojí nic navíc a navíc 
můžete pomoci dobré věci. Podrobnosti naleznete na: https://givt.cz/caste-otazky 

 
 
  



Finanční zpráva 

 
  

Rozvaha 

A K T I V A 1.1.2017 31.12.2017

Stálá aktiva 0 0
Pozemky 0 0
Stavby 0 0
Oběžná aktiva 136 936 78 654
Zásoby 0 0
Pohledávky 0 0
Finanční majetek 136 936 78 654
 - peníze 153 425
 - bankovní účty 136 783 78 229
ÚHRN AKTIV 136 936 78 654

P A S I V A 1.1.2017 31.12.2017
Vlastní zdroje 136 936 78 654
Jmění 0 0
Hospodářský výsledek 76 622 22 814
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 60 314 55 840
Bankovní půjčky 0 0
Přechodné účty pasivní 0 0
ÚHRN PASIV 136 936 78 654

Výkaz zisků a ztrát 

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony 4 513
Přijaté dotace 0
Přijaté příspěvky dárců 5 885
Výnosy celkem 10 398

NÁKLADY
Náklady na nakoupené služby 61 593
Mzdové náklady 0
Ostatní náklady 2 613
Náklady celkem 64 206

Hospodářský výsledek před zdaněním -53 808
Daň z příjmů 0
Hospodářský výsledek po zdanění -53 808



 

Ředitelka společnosti 

doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.  

E-mail: kamila.rasova (gmail) 

telefon: +420604511416 

IČ 270 82 229 

Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku 

Městský soud v Praze, oddíl O, vložka číslo 294 

Číslo účtu 

0392095319/0800 

Kontakt 

CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s 
roztroušenou sklerózou, o.p.s. 

Káranská 18, Praha 10, 108 00 

www.ceros.mobi 

 


