
 

   Pomáhám tobě, pomáhám tak i sobě. 

 

 

Parkinson-Help z. s. 
   
Telefon 273 160 062 
IČ: 22754059       

Adresa: 
Dürerova 18, Praha 10 

www.parkinson-help.cz 
email: kancelar@parkinson-help.cz 
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Vznik 
 

Parkinson-Help z.s. vzniklo v únoru roku 2012 jako občanské sdružení z iniciativy 
Ing. Romany Skála-Rosenbaum. 
 
Dne 4. 11. 2013 došlo ke změně názvu z Asociace Parkinson-Help o. s. na 
Parkinson-Help.o. s., na základě podání žádosti o změnu jména. 
 
Dne 10. září 2015 byla dokončena transformace občanského sdružení podle 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a to zapsání do spolkového rejstříku. Bylo 
zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 23950. 
 
Důvodem vzniku nebylo jen šíření informací mezi širokou veřejností, laickou i 
odbornou, ale i postupná snaha zlepšovat podmínky nemocných Parkinsonovou 
chorobou a jejich blízkých. Logické vyústění výše napsaného je pak naše poslání:  

 

Seznamovat širokou 
veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívat ke zkvalitnění 

života lidí s touto chorobou a podporovat komunitní život nemocných 
v regionech. 

 
 

I nadále provozujeme webové stránky s ucelenými informacemi o Parkinsonově 
nemoci v českém jazyce www.parkinson-help.cz. Návštěvnost se udržuje stabilní 
a dochází k nárůstu nově příchozích návštěvníků.  
S rostoucí oblibou sociálních sítí jsme rozšířili informace o Parkinsonově nemoci i na 
Facebook https://www.facebook.com/Parkinsonovachoroba/ a vytvořili i stránku 
skupiny, která je určená pouze nemocným a je pro širokou veřejnost uzamčená - 
Podpora Parkinsoniků https://www.facebook.com/groups/1614881202136244/. 
. 

 

Zakladatelé P-H 
 
Parkinson-Help z.s. (do 1.1.2015, o.s.), byl založen Ing. Romanou Skála-
Rosenbaum, Evou  
Veverkovou, které jsou ve spolku až do dnešních dnů. S rostoucím záběrem spolku, 
bylo nezbytné začít spolupracovat i s dalšími lidmi, ať už se jedná o nemocné či 
zdravé. 
P-H se jako spolek začal rozvíjet a rozrůstat v aktivitách k nemocným Parkinsonovou 
nemocí, ale i k odborné společnosti a široké veřejnosti.  
 
 
 
 
 
 
 

 

„Parkinson-Help 

je zároveň 

uplatněním pro  

nemocné, kteří 

už vlivem nemoci 

nemohou 

pracovat na 

volném trhu 

práce a chtějí 

ještě být „aktivní“, 

pracovat podle 

svých možností a 

schopností.“  

 

http://www.parkinson-help.cz/
https://www.facebook.com/Parkinsonovachoroba/
https://www.facebook.com/groups/1614881202136244/
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Poslání, vize a cíle 
 
Parkinson-Help z.s. již po dobu více než pěti let naplňuje své: 
 
Poslání: seznamovat širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívat ke 
zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporovat komunitní život nemocných 
v regionech, v  klubech.  
Vize: rozšířit aktivity v jednotlivých regionech/krajích a v  klubech.  
Cíle: bořit stigmata o nemoci a umožnit všem nemocným Parkinsonovou chorobou 
realizovat se v činnostech, které jim nabízíme a nesedět doma ve studu. 
 

 
Členství v asociacích, institucích 
 
Parkinson-Help z.s. je členem Národní rady osob se zdravotním postižením České 
republiky, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s., Akademie 
pacientských organizací. Je součástí pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví a 
Všeobecné zdravotní pojišťovny,  
Ze zahraničí jsme členy střešní organizace Evropská asociace Parkinson organizací 
(EPDA). 

 

Působnost 
 
Působnost zapsaného spolku je celorepubliková. Kromě vedení spolku, tzv. Centrály, 
která je v Praze, má P-H  5 regionálních klubů. 
 
P-H kluby se nacházejí v regionech: 

- Český ráj,  
- Karlovarsko,  
- Praha,  
- Ostrava, 
- Rožnov pod Radhoštěm.  

 
 
 

Organizační struktura  
 
Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která se schází minimálně jednou ročně. 
 
Ředitel:   Ing. Romana Skála-Rosenbaum 
Předseda:  Roman Pošta 
Členové výboru: Eva Veverková, Jana Večlová, Vladimíra Svobodová 
Kontrolní komise:  Ing. Jiří Ocelka, Miloslava Pražanová, Olga Poštová. 
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Oproti roku 2015 došlo ke změně jak ve Výboru, tak i v Kontrolní komisi. Na základě 
usnesení Valné hromady, byla do Výboru zvolena Jana Večlová, která vystřídala 
Stanislavu Pospíšilovou a pozice v Kontrolní komisi se místo Dušana Bitaly zhostil 
Ing. Jiří Ocellka. 
Zápis změny byl proveden u Městského soudu v Praze  pod spisovou značkou L 
29950. 
Vedení klubů pravidelně komunikovalo, a to jedenkrát měsíčně, v pevně dohodnutém 
termínu, pořádalo skypové konference. V převážné většině se jednalo o první úterky 
v měsíci od 20.00 hodin. Z každé skype schůze se dělal zápis.  
 
 
 

Dobrovolníci a spolupracovníci  
 
Pro spolek pracují dobrovolníci z řad zdravých, nemocných a jejich rodinných 
příslušníků.  
Někteří dobrovolníci s námi už pracují na trvalejší bázi při konkrétních akcích. Tato 
pomoc je vítána převážně v regionálních klubech, kde pomoc zdravých může být 
zásadní pro uskutečnění aktivit. 
Pomocnou ruku a podporu máme i ze strany odborníků ve sféře zdravotní, narůstá 
pochopení i v oblasti sociální. 
 
Dobrovolníci pomáhali zabezpečovat jednorázové akce, a jednalo se celkem o 25 
dobrovolníků, nečlenů spolku.  
Další spolupracovníci pracovali na dohody o provedení práce jako rehabilitační 
pracovníci či fyzioterapeuti, logopedi. 
 
 

Členská základna 
 
Celkem k 31. 12. 2016 měl spolek 176 členů, v pěti klubech včetně centrály. 
S přihlédnutím ke skutečnosti, že v roce 2015 byla členská základna začínající, tak i 
nepatrný nárůst, a ne úbytek, je malým úspěchem.  
Členská základna nás obohatila o nový rozměr vnímání naší činnosti a přinesla nový 
význam celé organizace. Kluby se lehce začlenili a začaly pracovat ve svých 
regionech a spolupracovat na republikové úrovni. 
 
 

Předsedové klubů 
 

Český ráj    Helena Váňová 
Karlovarsko    Jana Patočková 
Ostrava     Ing. Jiří Ocelka  
Praha    Jana Večlová 
Rožnov pod Radhoštěm  Vladimíra Svobodová  
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Věkový průměr členů 
 

Věkový průměr všech členů 68,16 let 

Věkový průměr PN                 69,51 et 

Věkový průměr NPN                 65,58 let 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
   Počty členů podle klubů 
 

Kluby   Počet v  % 

Centrála 6 5 

Český ráj             8 5 

Karlovarsko         7 4 

Ostrava 73 45 

Praha   53 25 

Rožnov pod Radhoštěm 29 16 

 
 

 
 

42%

58%

Počty členů dle pohlaví

muži = 70
členů

ženy = 106
členek
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Kluby Parkinson-Help z.s. 

 

P-H Klub Český ráj 
www.parkinson-ceskyraj.cz 
 
Klub Český ráj vznikl v prosinci 2015. Český ráj se zaměřil na aktivity v přírodě, 
poznávání krás a památek, a to provázal s aktivitami pohybovými. 
 
Z pravidelných aktivit mají cvičení, pohyb s hudbou a setkávání se s členy klubu. 
V roce 2016, se zúčastnili Školy psychologie pro každého.  
Z nezapomenutelných výletů, pořádaných klubem patří „Procházka po Ještědu“, 
Liberci a jeho ZOO, na vláčky jeli do německého Oybiu. 
 
V Klubu jsou i členi soutěživí duchem, a tak se zúčastnili Sportovního setkáni 
v Turnově, které pořádali i pro ostatní kluby P-H, ze soutěžního klání v DS Háje na 
11.4, Světový den Parkinsoniků se umístili mezi oceněnými, stejně tak i na 9. 
Parkinsoniádě. 
 
Český ráj je klub komorního, až rodinného rázu a pod vedením Heleny Váňové a za 
pomoci Jany Todorovové se jim daří připravovat krásný program i pro ostatní. 
Parkinsonovu chorobu prezentovali i na sociálních dnech v Semilech. 
Klub Český ráj byl v roce 2016 financován z dotací města Liberec a Turnova, 
z členských příspěvků a darů. 

  Facebook klubu Český ráj 
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http://www.parkinson-ceskyraj.cz/
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P-H Klub Karlovarsko  
www.parkinson-karlovarsko.cz 
 
Klub Karlovarsko rovněž patří ke klubům, které začínaly činnost až během roku 2015.  
Byla navázána aktivní spolupráce s krajskou radou NRZP.  
 
K pravidelným aktivitám klubu patřilo v roce 2016 rehabilitační cvičení každou středu, 
cvičení jemné motoriky v pátek a poradna v sudých týdnech ve čtvrtek.  
 
V Horním Slavkově byla rovněž organizována Valná hromada roku předešlého. 
Klub Karlovarsko byl v roce 2016 financován z dotací města Horní Slavkov, 
z členských příspěvků a darů. 

 

 

P-H Klub Praha 
www. parkinson-praha.cz 

 
Klub Praha vznikl na začátku roku 2015. Pravidelnými aktivitami klubu bylo cvičení s 
vibračními kruhy kombinované s rehabilitačním cvičením, každou středu. Tento den 
bylo možné ještě pokračovat na hodině terapie s hudbou. S hudbou si mohli členové 
zacvičit i v pondělí, kde předcházela hodina cvičení Feldenkreisovou metodou.  
 
V pátek byla možnost navštívit logopedická cvičení, na které navazovalo setkání 
klubu.  
 
Rekondiční pobyt na Křivoklátsku – hájovna Emilovna,byl sice krátký, ale nic neubralo 
na jeho příjemné atmosféře. Další rekondiční pobyt se uskutečnill v Sezimově Ústí 
v hotelu MAS. 
 
Na konci roku byl uspořádán vánoční jarmark pořádaný Magistrátem hlavního města 
Prahy , stejně jako jarmark velikonoční, a na obou jsme se díky Klubu prezentovali. 
Koncert s Oktetem a vánoční běh Prahou zakončily rok 2016. 
Klub Praha byl v roce 2016 financován z dotací Městské části Praha 10, z členských 
příspěvků a darů.  

Pražský klub je iniciátorem mnoha aktivit, které přesahují rámec činnosti klubu. 
K těmto aktivitám patří i Zvonkobraní, tradiční grilování na konec sezóny, či vánoční 
běh, a mnoho dalších akcí. 

 
 

http://www.parkinson-karlovarsko.cz/
http://www.praha-parkinson.cz/
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P-H Klub Rožnov pod Radhoštěm 
www.parkinson-roznov.cz 
 
Vznik tohoto klubu se datuje na začátek roku 2015. Mezi pravidelné aktivity byly 
zařazeny cvičení, bowling, procházky s nordic walking holemi a pravidelné schůzky 
se členy.  
 
Ke světovému dni Parkinsonovy nemoci byl pořádán v Evangelickém kostele v 
Rožnově pod Radhoštěm již dnes tradiční charitativní koncert pro parkinsoniky s 
patronem Daliborem Štruncem a jeho Cimbál Classic, tentokrát již 3. ročník. Na 
rožnovskou událost se sjelo desítky parkinsoniků s jejich blízkými z celé republiky. 
Na jaře byl uspořádán rekondiční pobyt v Žimrovicích, kterého se zúčastnilo 45 
účastníků.  
Na podzim rekondiční pobyt v Trojanovicích, s účastí 45 parkinsoniků. 
Dále se členové klubu zúčastnili „Jarmarku neziskových organizací “, který pořádá 
město     Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Klub Rožnov pod Radhoštěm byl v roce 2016 financován z dotací města Rožnov, 
Mikroregion Rožnovsko, z členských příspěvků a darů. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
P-H Klub Ostrava 
www.ostrava-parkinson.cz 
 

Na začátku roku 2015 vznikl i klub Ostrava. Mezi pravidelné aktivity patřilo cvičení, 
plavání, hodiny logopedie a jemné motoriky, pravidelné schůzky se členy. Klub 
pokrývá velmi rozsáhlé území a aktivity byly zajišťovány na více místech.  
 
 
Klub Ostrava v roce 2016 pořádal Parkiniádu – soutěžní klání v různých sportovních 
aktivitách. 
Mezi domovy seniorů a našimi členy se soutěží v holandském biliardu. 
Ten si na Ostravsku získal značnou popularitu. 
Činnost byl v roce 2016 financována z dotací města Slezská Ostrava, 
Havířov, Petřvald, Karviná, Poruba, Ostrava, z členských příspěvků a 
darů.                                                                 
 
 
 
 

http://www.parkinson-roznov.cz/
http://www.ostrava-parkinson.cz/
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Další významnou akcí pro všechny naše členy byla účast na 9. Parkinsoniádě, která 
se konala jako každý rok první srpnový víkend v Dubňanech. Jedná se o sportovně-
kulturní akci, kde se setkávají nemocní Parkinsonovou nemocí a jejich rodinní 
příslušníci, a to pro ně pořádá Parkinson-Slovácko pod vedením Jana a Heleny 
Škrkalových. 
 
                            
 

Aktivity Parkinson-Help s přesahem regionů 
 
Součást pracovní skupiny 
Parkinson-Help z.s. se stalo součásti Pracovní skupiny pro neurodegenerativní 
onemocnění v rámci Strategie reformy psychiatrické péče při Ministerstvu 
zdravotnictví. Jako právoplatný člen jsme obdrželi jmenovací dekret. Podávali jsme 
podněty a návrhy na změny ve prospěch nemocných parkinsoniků a jejich rodin. 
 
Rovněž jsme se účastnili zasedáni legislativní skupiny při NRZP na připomínkování 
sociálního zákona 108/2006 sb. 
 
 

Školení pro fyzioterapeuty 
V lednu 2016 jsme iniciovali a pořádali v Domově seniorů Háje školení pro cvičitelky, 
fyzioterapeuty, kteří s námi pracují v klubech. Školení se zúčastnili všichni 
spolupracující fyzioterapeuti. Jako velice přínosnou aktivitou se jevila účast 
přednášejících z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří sami už zkušenosti 
s prací s nemocnými mají. 
 
Školení, stejně jako aktivity v oblasti cvičení a tance byly podporována společností 
GSK. 
 
11.4. jsme si stejně jako loni, připomenuli v Domově seniorů Háje Světový den 
Parkinsonovy nemoci.  

 

                                                        
Společně s DS Háje jsme pořádali 
„Odpoledne plné pohybu, her a 
zábavy“, kde se v jednotlivých 
disciplínách soutěžilo o ceny. 
 
Mezi nás se přišli podívat i hosté 
z magistrátu. 

 
Finančně podpořilo UCB, které podpořilo i Vánoční koncert. 
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Vzdělávání 
Naši členové, hlavně z vedení klubů, se účastnili Akademie pacientských organizací 
(APO). 
 
Společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb jsme začali školit na klíč 
domovy seniorů. Jde o akreditovaná kurz od MPSV, který společně s námi vede Mgr. 
Patrik Burda.  
Semináře v roce 2016 proběhly:  
- MĚSSS Kadaň 
- GŘ ÚP Praha – pilotní přednáška 
- Domov důchodců Sloup v Čechách, p. o. 
- Domov důchodců Bystřany, p. o 2x  
 
K dalším vzdělávacím programům, které jsme měli možnost navštívit byla akademie 
GSK.  
 
Ocenění 
Naše členka, Zdenka Šupíková byla oceněna Křišťálovým kamínkem za rok 2016, a 
zároveň dostala uznání za svou práci od MPSV. 
Paní Jana Večlová byla oceněna dobrovolníkem roku Praha 10. 
 
Náš projekt Rodina s Parkinsonem, série video klipů vyhrála první místo a získala 
Cenu Akademie pacientských organizací. Kterou vyhlašovala Asociace inovativního 
farmaceutického průmyslu. K realizaci a natáčení se přistupovalo v roce 2017. 
 

 
 
Webináře 
Webináře se staly velmi oblíbenou formou vzdělávání, kde ve spolupráci 
s Občanským sdružením Seppia z.s., které zajišťuje akce technicky. Webináře se 
mohly uskutečnit díky finanční podpoře společnosti Abbvie. 
24. 2. – „Poruchy kontroly impulzů (poruchy závislosti) u Parkinsonovy nemoci“ 
Přednášející: MUDr. Tereza Uhrová, PhD., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN a 
Centrum klinických neurověd Praha 
15. 6. – „Důležitost výživy u Parkinsonovy nemoci“ 
Přednášející: MUDr. Jiří Klempíř, PhD., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 
24. 8.  – „Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci“ 
Přednášející: Mgr. Ota Gál, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 
12. 10. – „Logopedie a polykání“ 
Přednášející: Mgr. Eva Baborová, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 

15. 12. – „Otázky a odpovědi na téma Parkinsonova nemoc“ 
Přednášející: prof. MUDr. Robert Jech, PhD., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 
Praha 
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Časopis 
V roce 2016 byl vydáván podle plánu časopis Vlny, který byl rozesílán členům P-H, 
odborné veřejnosti, pracovníkům sociálních služeb, domovům seniorů a dalším 
zájemcům. Šéfredaktorka Mgr. Hana Hettychová naplňuje časopis na odborné a čtivé 
výborné úrovni. 
V odborné radě jsou i specialisté, kteří obsah schvalují: prof. MUDr. Robert Jech, 
PhD., MUDr. Tereza Uhrová, PhD., Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka DS Háje.  Vlny 
byly vydávány za finanční podpory společnosti Medtronic a Cardion.  
 
 
 
 
Charitativní činnost 
 
Pro naše tři členy z Karlovarska, z Ostravy a z Rožnova pod Radhoštěm se nám 
podařilo díky Kontu Bariéry opatřit tři skútry. Všichni členové mají skútry zapůjčené a 
s velikou radostí se s nimi prohání po okolí. Bez této pomoci, by se stěží dostali na 
všechna místa, která se jim stala téměř nepřístupná. 
Budeme se snažit získat i v dalších letech podporu na zakoupení dalších skútrů pro 
další naše potřebné členy. 
 
 
 
 
Publikace 
 
Za finanční účasti Glenmarku a za 
podpory vydavatelství jsme mohli 
vydat první publikace na nemotorické 
příznaky. Velice si publikace vážíme. 
Odbornou veřejností byla přijata 
pozitivně, a v roce následujícím se 
chystáme naši publikační činnost 
rozšířit. 
 
Na tuto brožuru nám byly postoupeny 
práva z Kanadské univerzity, kde 
vznikl originál 
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Účast v soutěžích 
 
Soutěží je mnoho, v převážné většině sportovního rázu. V roce 2016 jsme se 
zúčastnili soutěží pořádaných jinými organizacemi, či klubových soutěží: 

1. Tuzemský Um v DS Háje – 2. místo 
2. Záběhlické koulení 
3. Parkinsoniáda – 9 medailí 
4. Sportovní hry v Předměřicích 
5. Parkiniáda 
6. Sportovníé hry v Turnově 
7. Bowling v Olomouci 
8. Karvinská šupec 

 
 
Účast na konferencích 
 
Využíváme konference k prezentaci naší činnosti a k uvádění veřejnosti ke 
konfrontaci s nemocí.  
Zúčastnili jsme se Neurologického sympózia sester v Ostravě, Konference 
extrapyramidových onemocnění v Luhačovicích a Neuropsychiatrického fóra 
v Praze. 
 
 
Média 
Jako i v minulém roce byl spolek Parkinson-Help z.s. vidět i v médiích a snažil se 
propagovat Parkinsonovu nemoc mezi širokou veřejností, ať už laickou či odbornou. 

Karvinský šupec od 6.54 min 
Studio 6 Víkend s MUDr. Brožovou o doplatcích na léky od 113.27 min 
Prima TV reaguje na odpověď z MPSV o sociálních službách v ČR od 1.10 min 
ČT Události s prof.MUDr. Růžičkou o zdražených lécích a s Ing.Václavem 
Veselým od 43.25 min 
TV Beskyd o benefičním koncertu od 00.01 min 
Prima TV a sociální služby v ČR – Jana Patočková od 11.25 min 
Studio 6 ČT s prof. MUDr. Robertem Jechem, Ph.D. 1 LF UK a VFN Neurologická 
klinika od 20.56 min 

 

Finanční zpráva 
 

Veřejná sbírka 

 
Číslo jednací :   1613497/2014 

Datum vydání osvědčení: 1. 12. 2014 

Datum zahájení:  15.12 2014, na dobu neurčitou 

Účel sbírky: osvětová a edukační činnost pro nemocné Parkinsonovou nemocí a pro širokou 

veřejnost 

https://polar.cz/porady/karvinsky-expres/karvinsky-expres-27-12-2016-16-14
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/216411010120416/
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-18-4-2016
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100415/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100415/
http://www.tvbeskyd.cz/roznovsti-parkinsonici-usporadali-beneficni-koncert/
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-11-4-2016
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/216411010100411/
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Způsoby konání sbírky: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním 

bankovním účtu, prodejem předmětů, prodejem vstupenek, dárcovskými textovými zprávami, 

do pokladny 

Číslo sbírkového účtu, banka:   268127424/0300, Československá obchodní banka 

Hrubý výtěžek                       6.013,50 Kč  DMS 

                        4.499,00 Kč dary 

                               0,40 Kč úroky 

Náklady                            62,00 Kč bankovní poplatky 

Čistý výtěžek sbírky                    10.450,90 Kč 

Použití čistého výtěžku         4.542,50 Kč úhrada faktury  

Zůstatek čistého výtěžku k dalšímu použití   5.908,40 Kč 

Zůstatek na bankovním účtu k datu vyúčtování   5.908,40 Kč 

 

 

 

Přehled přijatý dotací, darů a příspěvků 
  
Dotace, granty, příspěvky  

Granty, dotace, příspěvek ÚC, SR Kč 

Úřad vlády 100 000 

Ministerstvo zdravotnictví  50 000 

MČ Praha 10 40 000 

Město Rožnov  33 300 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko 30 000 

Město Liberec 18 000 

Město Slavkov 15 000 

Město Turnov 15 000 

Město Karviná 13 500 

MČ Dubeč 10 000 

SM Ostrava - Slezská Ostrava 10 000 

Město Ostrava - jih 8 000 

SM Ostrava - Poruba 8 000 

Město Karviná  6 000 

Město Petřvald 3 000 

Město Havířov 2 000 
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Dary – nad 10.000 Kč 
 

Dary  Kč 

ABBVIE 212 000 

Medtronic 100 000 

Chemingstav 50 000 

GSK 30 000 

UCB 21 500 

Alza - počítač 18 999 

Dalibor Štrunc  18 300 

Education In Motion 15 000 

Forum dárců - Prazdroj lidem 15 12 000 

Brose 10 000 

Siko Koupelny 10 000 

 
 
 
Nadace 
 

Nadace  Kč 

Nadační fond GSK 120 000 

Charta 77 60 000 

Nadace OKD  26 400 
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Účetní závěrka 
 
Rozvaha k 31. 12. 2016 – zkrácená forma 

 

Aktiva Název účtu 
Počáteční stav k 

1.1.16 
Obrat 

Koncový stav k 
31.12.16 

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60000 Kč 48 388,13  -329,12  48 059,01  

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40000 Kč 194 088,46  124 866,01  318 954,47  

078 
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 
do 60000 Kč 

-48 388,13  329,12  -48 059,01  

088 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku do 
40000 Kč 

-194 088,46  -124 866,01  -318 954,47  

112 Materiál na skladě 0,00  890,56  890,56  

211 Pokladna 28 057,00  -13 157,00  14 900,00  

221 Účty v bankách 163 080,73  89 170,64  252 251,37  

311 Odběratelé 10 000,00  -10 000,00  0,00  

314 Poskytnuté provozní zálohy 13 353,00  2 899,00  16 252,00  

315 Ostatní pohledávky 2 514,00  240,00  2 754,00  

378 Jiné pohledávky 0,00  5 970,00  5 970,00  

381 Náklady příštích období  7 757,89  2 767,26  10 525,15  

Aktiva - celkem 224 762,62  78 780,46 303 543,08 

Pasiva Název účtu 
Počáteční stav k 

1.1.16 
Obrat 

Koncový stav k 
31.12.16 

321 Dodavatelé 2 500,00  -1 500,00  1 000,00  

325 Ostatní závazky -1 380,10  1 380,10  0,00  

331 Zaměstnanci  4 795,00  14 551,00  19 346,00  

342 Daň z příjmu - srážková daň - DPP 7 272,00  5 735,00  13 007,00  

345 Ostatní daně a poplatky - silniční daň 2 150,00  200,00  2 350,00  

368 Závazky k účastníkům sdružení 1 000,00  -1 000,00  0,00  

384 Výnosy příštích období  2 400,00  -2 820,00  -420,00  

389 Dohadné účty pasivní  16 116,20  3 306,14  19 422,34  

911 Fondy 188 970,00  59 597,00  248 567,00  

931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 798,09  -1 798,09  0,00  

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -858,57  1 798,09  939,52  

Pasiva - celkem 224 762,62  79 449,24  304 211,86  

Hospodářský výsledek - ztráta -668,78  
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Výsledovka k 31. 12.  2016 – zkrácená forma 

Náklady Název účtu 
Počáteční stav k 

1.1.16 
Obrat 

Koncový stav k 
31.12.16 

501 Spotřeba materiálu    0,00   294 295,79   294 295,79 

502 Spotřeba energie    0,00   19 322,46   19 322,46 

511 Opravy a udržování    0,00   8 450,60   8 450,60 

512 Cestovné    0,00   144 739,00   144 739,00 

513 Náklady na reprezentaci     0,00   31 660,26   31 660,26 

518 Ostatní služby    0,00   712 950,36   712 950,36 

521 Mzdové náklady - DPP    0,00   220 052,00   220 052,00 

531 Daň silniční    0,00   2 350,00   2 350,00 

538 Ostatní daně a poplatky     0,00    340,00    340,00 

544 Úroky    0,00    0,07    0,07 

549 Jiné ostatní náklady    0,00   12 773,23   12 773,23 

Náklady - celkem    0,00  1 446 933,77  1 446 933,77 

Výnosy Název účtu 
Počáteční stav k 

1.1.16 
Obrat 

Koncový stav k 
31.12.16 

602 Tržby z prodeje služeb    0,00   15 000,00   15 000,00 

644 Úroky - bankovní účet    0,00    18,27    18,27 

649 Jiné ostatní výnosy     0,00   246 660,68   246 660,68 

682 Dary    0,00   774 486,04   774 486,04 

684 Přijaté členské příspěvky     0,00   48 300,00   48 300,00 

691 
Provozní dotace - dotace, granty... - SR, 
ÚZC 

   0,00   361 800,00   361 800,00 

Výnosy - celkem    0,00  1 446 264,99  1 446 264,99 

Hospodářský výsledek - ztráta -668,78  

 

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu jsou založeny ve veřejném rejstříku. 

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2016 byla schválena Valnou hromadou konanou dne 
5.8.2017 v Dubňanech. 
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Kontaktní informace 
Ředitelka: Ing. Romana Skála-Rosenbaum 
Mobil: 732 540 715 
Mail: romana@parkinson-help.cz 
 
Předseda: Roman Pošta 
Mobil: 724 035 413 
Mail: roman@parkinson-help.cz 
 

Informace o společnosti 
Parkinson-Help z.s 
Sídlo: Dürerova 2177/18, 100 00 Praha 10 
Kancelář: U Vesny 1270/7, 100 00 Praha 10 
Ič: 22754059 
Běžný účet: 251244245/0300 

Veřejná sbírka: 268127424/0300 
DMS PARKI na 87 777 
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