
Výroční zpráva 2018 
 
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 
přípravě argumentů pro jednání s pojišťovnami, na získávání podpory odborných 
společností. Vizí obecně prospěšné společnosti CEROS je vybudovat síť 
hierarchizovaného systému pracovišť, která by v celém státě zajišťovala 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. 
 
Podobně jako předchozích letech pracujeme na:  
(1) Rozpracovávání koncepce cíleného přístupu k nemocným. Díky spolupráci se 
studenty fyzioterapie 3. LF UK je realizována řada vědeckých projektů.  
3.12.2018 od 16:00 proběhla na Klinice rehabilitačního lékařství, 3. LF UK a FNKV v 
Praze prezentace výsledků studií hodnotících vliv fyzioterapie u roztroušené sklerózy 
mozkomíšní.  

 
 (2) Projektu „Roztroušená skleróza v síti“ 
Díky spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství a Neurologickou klinikou, 
3. LF UK a FNKV se lid. 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 (díky veřejné sbírce Zpátky na 
naohy) 
4. terapie využívající virtuální reality 
 



 
5. taneční pohybová terapie 
 (3) Aktivity zaměřené na popularizaci problematiky roztroušené sklerózy 
a na to, aby se nemocní s RS cítili dobře. 
CESTA ZA DUHOU 
Letošní výstava měla název „MY SOBĚ“ a byla úzce spjata s oslavami výročí 
republiky. Tentokrát probíhala v Kavárně Nona na Nové scéně Národního divadla od 
25.10. do 11.11.2018. Opět milé setkání lidí s RS, kteří tvoří nádherné věci s 
odobníky a zástupci neziskovek. 

 

Spolupráce s Unií Roska – realizace workshopu pro nemocné s RS v Kroměříži 

 
 

 

 

 



 

Rozvaha 

A K T I V A 1.1.2018 31.12.2018

Stálá aktiva 0 0
Pozemky 0 0
Stavby 0 0
Oběžná aktiva 78 654 63 356
Zásoby 0 0
Pohledávky 0 0
Finanční majetek 78 654 63 356
 - peníze 425 164
 - bankovní účty 78 229 63 192
ÚHRN AKTIV 78 654 63 356

P A S I V A 1.1.2018 31.12.2018
Vlastní zdroje 78 654 63 356
Jmění 0 0
Hospodářský výsledek 22 814 7 830
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 55 840 55 526
Bankovní půjčky 0 0
Přechodné účty pasivní 0 0
ÚHRN PASIV 78 654 63 356

Výkaz zisků a ztrát 

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony 51 029
Přijaté dotace 0
Přijaté příspěvky dárců 2 000
Výnosy celkem 53 029

NÁKLADY
Náklady na nakoupené služby 65 700
Mzdové náklady 0
Ostatní náklady 2 313
Náklady celkem 68 013

Hospodářský výsledek před zdaněním -14 984
Daň z příjmů 0
Hospodářský výsledek po zdanění -14 984



Informace o společnosti 

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

IČ 270 82 229 

Městský soud v Praze, oddíl O, vložka číslo 294 

Číslo účtu 0392095319/0800 

Web: www.ceros.mobi 

Zakladatelka a ředitelka společnosti: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.  

 


