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PARKINSON-HELP Z.S. 
 

 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

2019 
 

 

 

 

NAŠÍ SNAHOU JE PROPOJOVAT AKTIVITY SUBJEKTŮ, ZABÝVAJÍCÍCH SE 

PARKINSONOVOU NEMOCÍ, S CÍLEM VYTVOŘIT PRO TY, KTERÝCH SE TO 

TÝKÁ, KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT.  

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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VZNIK  

V únoru 2012 bylo založeno z podnětu Ing. Romany Skála-Rosenbaum občanské sdružení 

Parkinson-Help z.s. 

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.  

POSLÁNÍ  

 
Seznamovat širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, 

přispívat ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou 
a podporovat komunitní život nemocných. 

 

VIZE:  

Propojit aktivity subjektů, zabývajících se Parkinsonovu nemocí, s cílem vytvořit podmínky pro 

kvalitnější život nemocných. 

CÍLE: 

Bořit stigmata o nemoci a umožnit všem nemocným Parkinsonovou chorobou realizovat se v 

činnostech, které jim nabízíme a nesedět doma ve studu. 

PŮSOBNOST:  

Parkinson-Help z.s. působí celorepublikově a svou činností zasahuje do 9 krajů. 

Po založení spolku byl vypracován projekt P-A-R-K-I, který je komplexním projektem činnosti 

Parkinson-Help z.s. 

 

Podporujeme, apelujeme, radíme, informujeme ve dvou směrech. Dovnitř – pro nemocné, 

jejich pečovatele, rodinu, zájemce o nemoc – tedy je to pro ty, kterých se nemoc dotýká 

osobně. 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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Druhý směr působení je pro veřejnost, organizace, instituce, spolky, všude tam, kde je potřeba 

přinášet informace, ale nemoc se těchto osob přímo netýká. 

 

Z toho plyne přehlednější a srozumitelnější rozložení projektu: 

PROJEKT P-A-R-K-I  
P – PODPORA       

Edukace, semináře, webináře, weby, Facebook, Youtube a 

video klipy zde umístěné. 

 A – APEL 

Působení na veřejnost – kampaně, tiskové konference, 

medializace, osvěta. 

Spolupráce s organizacemi, institucemi, účast v poradních 

orgánech Ministerstva zdravotnictví – Pracovní skupina 

k problematice neuropsychiatrické péče o pacienty 

s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu, 

Pacientská rada a na Ministerstvu práce a sociálních věcí byl zřízen Expertní tým na řešení 

otázek specifika péče o lidi s Parkinsonovou nemocí. 

R  - RADA 

Poradny, rady na webech, telefonní konzultace, publikace – časopis, brožury. Porady 

expertům. 

K – KOMUNITY  

Dovnitř – do řad nemocných a jejich rodin/pečovatel 

I – INSTITUCE                                            

Ven – nezúčastněným osobám – organizace, ministerstva, instituce, laická i odborná 

veřejnost 

Působení dovnitř: 

✓ Jako připomenutí Světového dne Parkinsonovy nemoci jsme pořádali již IV. ročník 
„Odpoledne plné pohybu, her a zábavy“ v Domově pro seniory Háje. Nechybělo 
soutěžení, debaty ale také ukázky cvičení i ceny pro výherce. Vše probíhalo, stejně jako 
předešlé ročníky, tedy za účasti klientů z DS Háje společně se členy Parkinson-Help. 
 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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✓ Na webových stránkách www.parkinson-help.cz provozujeme bezplatné poradny 
neurologickou, psychiatrickou, psychologickou a pacientskou. Dále provozujeme webové 
stránky jednotlivých klubů. Stránky jsou stále jediným komplexním webem o 
problematice Parkinsonovy nemoci. 

 

✓ Informujeme a radíme také na Facebooku, kde se mohou zájemci dozvědět více i o 
aktivitách, mohou se dotázat na to, co jim je nejasné. Vznikla podpůrná skupina s názvem 
Podpora Parkinsoniků – i tam je možné se dotázat na cokoli, tato skupina je uzavřená 
skupina. Samozřejmostí je i profil na této sociální síti.  

 

✓ Koncem srpna 2019 dostal spolek pozvání prostřednictvím paní Valérii Zawadské do 
pořadu Rozhlasu Dvojka do pořadu Jana Čenského My a dva čas.  

 
 
✓ Parkinson-Help z.s. byl vybrán pro 
benefiční speciál České televize „Kde 
domov můj“, které ho zúčastnili členi a 
paní Valérie Zawadská, s kterou 
spolupracujeme již delší dobu. Benefiční 
speciál byl odvysílán na začátku října 
2019. Podařilo se nám díky naším 
účastníkům – získat nejvíce peněz za 
doby trvání těchto beneficí. 
 

 
✓ Začátek prosince 2019 V Charvátově sále jsme již tradičně uspořádali „Mikulášskou“, 

která přinesla spoustu překvapení, dárků, a hlavně krásného setkání členů. 
 
✓ V prosinci 2019 byl uspořádám tradiční vánoční koncert 

v kostele sv. Martina ve zdi. Návštěvníci si měli možnost 
zazpívat koledy, ochutnat cukroví, které napekly některé 
členky spolku a zpříjemnit si předvánoční hektické 
období. 

 
✓ Youtube – nabízí množství videí o příznacích nemoci. Videa 

byla seřazena do skupin s názvem o PN obecně, Parkinsonik 
v běžném životě, Když tělo neposlouchá, videa pro pečující či blízké. V roce 2019 byla 
natočena další videa ve spolupráci s firmou Citadella Proudction s.r.o. a s fyzioterapeuty 
z Všeobecné fakultní nemocnice, a to edukační pro fyzioterapeuty, např. vyšetření stability, 
zátěžový test pro parkinsoniky. 
✓ Spolek pořádal i v letošním roce webináře na témata, která byla vybrána dle zájmu členů 

• „Jak na výživu, když nemocný nemůže polykat / Poruchy polykání při neurologickém 
onemocnění“ 

• „Sex s Parkinsonem“ 

• „Práva pacientů a jejich blízkých“ 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
http://www.parkinson-help.cz/
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• „Psychiatrická podpora pacientů s neurologickým onemocněním“ 
 
✓ Stejně jako v roce předešlém, tak i v roce 2019 byly vydávány VLNY. Časopis od 

parkinsoniků nejen pro parkinsoniky.  Časopis byl poznamenán velkými zdravotními 
komplikacemi, ať už vedení P-H, tak i přispěvatelů, proto bylo výborem spolku 
odsouhlaseno pozastavení časopisu v dalším roce. 

 

Působení na venek: 

❖ Dne 9. dubna proběhla tisková konference na Ministerstvu zdravotnictví za účasti 
náměstka Ministerstva zdravotnictví Romana Prymuly, ředitele Všeobecné zdravotní 
pojišťovny Zdeňka Kabátka, předsedy České psychiatrické společnosti ČLS JEP Martina 
Anderse, vedoucího Centra pro intervenční terapii motorických poruch při 
Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze Roberta Jecha a zakladatelky Romany Skála-
Rosenbaum. Pacienti na této konferenci dostali příslib, že pacienti se brzy dočkají plné 

úhrady tabletové formy léku obsahujícího levodopu spolu s inhibitorem 
dekarboxylázy, která je pro většinu z nich stěžejní léčbou. K zajištění funkční provázané 
neurologické i psychiatrické péče o tyto pacienty se podařilo prosadit finanční 
bonifikaci formou sdíleného výkonu. Specializovaná Extrapyramidová centra zabývající 
se poruchami řízení pohybu získají status superspecializovaných center, co spolu 
s dalšími opatřeními ze strany zdravotních pojišťoven podpoří jejich rozvoj a zvýší 
dostupnost hluboké mozkové stimulace, která dokáže zcela zásadně zlepšit kvalitu 
života lidí s Parkinsonovou nemocí. Vzkaz pro nemocné Parkinsonovou nemocí poslala 
ředitelka spolku „Vy a čas, to je, oč tu běží. Zajímejte se o své zdraví, o všechny 
možnosti léčby, které současná doba nabízí. Nebojte se ptát, jde o Vás!" 

 
❖ V den Světového dne Parkinsonovi nemoci byl hostem Studia 6 v České televizi pan 

Prof. Mudr. Jech s členem spolku. Bylo zde zdůrazněno, že včasná diagnóza a metoda 
léčby jsou to nejdůležitější. 
 

❖ Ve spolupráci s Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice byla uspořádána výstava 
obrazu nemocné Parkinsonovou chorobou. Doba trvání byla měsíc a byla hodnocena 
jako velký přínos pro nemocné docházející na ošetření. Obrazy byly malované ve stavu 
špatné hybnosti. 

 
❖ Ředitelka spolku se aktivně podílela na činnosti Pracovní skupiny k problematice 

neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami 
řízení pohybu (PS NPPP) na Ministerstvu zdravotnictví). 
 

❖ Z podnětu spolku byla započata spolupráce s rehabilitačním zařízením a fyzioterapeuty 
ve Fakultní nemocnici. Z tohoto podnětu vznikla i skupina na Ministerstvu 
zdravotnictví, která se zabývala rehabilitační péčí o nemocné. Byla navázázana 
spolupráce s rehabilitačním ústavem v Kladrubech a stanovily se podmínky, kdy může 
nemocný žádat péči v tomto rehabilitačním zařízení. 
 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz


 

 
 

www.parkinson-help.cz                                 Parkinson-Help z. s.                                              IČ: 22754059 
kancelar@parkinson-help.cz                        Dürerova 18, Praha 10                                         tel. 732 540 715 

   

6 

❖ Ve spolupráci s Ústavem sociálních služeb Prahy 4 proběhlo školení pro nemocné a 
pečující o nemocné s Parkinsonovou nemoci  
 

❖ Spolek byl přizván k akreditovanému semináři pod vedením Neurologické kliniky 
Fakultní nemocnice se zaměřením specifika na rehabilitační péči a ředitelka spolku 
prezentoval specifika ergonomie pro nemocné Parkinsonovou nemocí. 

 
❖ Sociálně odborné poradenství je k dispozici ve spolupráci s Ligou vozíčkářů. 

 

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PARKINSON -HELP Z.S. 

Nejvyšším orgánem Parkinson-Help z.s. je Valná hromada. 

 

Ředitelka: Ing. Romana Skála-Rosenbaum 
Předseda: Roman Pošta  
Členové výboru: Eva Veverková, Jana Večlová, Vladimíra Svobodová 

Kontrolní komise: Ing. Jiří Ocelka, Miloslava Pražanová, Olga Poštová 

Předsedové jednotlivých klubů: Marta Veselá, Jana Patočková, Helena Váňová, Jiří Ocelka, 

Vlaďka Svobodová. 

Dobrovolníci jsou pro spolek velmi významnou pomocí při uskutečňování všech aktivit spolku. 

Jsou z řad zdravých, nemocných a jejich rodinných příslušníků. Někteří dobrovolníci s námi už 

pracují na trvalejší bázi při konkrétních akcích. Pomocnou ruku a podporu máme i ze strany 

odborníků ve sféře zdravotní, narůstá pochopení i v oblasti sociální. 

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ PRO:  

▪ nemocné Parkinsonovou nemocí, 
▪ rodiny, které mají nemocného s Parkinsonovou chorobou, 
▪ mající profesně k tematice nemoci blízko: pečující, ošetřovatelé, zdravotní i sociální 

personál, 
▪ sympatizanty a podporující ať už se jedná fyzické osoby či právnické. 

 
Benefity, které nabízíme svým členům: 

▪ tištěný časopis VLNY – občasník je jeden z benefitů, které poskytujeme svým 
členům bezplatně. Jde o cenný zdroj informací, námětů, ale i odborných rad od 
lékařů a specialistů, i od pacientů, 

▪ dotované pravidelné aktivity klubů v regionech: cvičení – rehabilitace, taneční 
terapie – terapie s hudbou, cvičení ve vodě, cvičení zaměřené na jemnou motoriku, 
kognitivní tréninky, logopedii, přednášky odborné a zájmové, výlety, 

▪ dotovaná účast (dle rozpočtu) na akcích dalších klubů, 
▪ podporované pohybové a edukační pobyty, 
▪ webináře – semináře on-line, 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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▪ poradny – odborné on-line: neurologická, psychiatrická, psychologická a 
pacientská, 

▪ reprezentovat Parkinson-Help z.s při soutěžích, 
▪ zázemí organizace, která se o své členy snaží starat a prosazuje jejich zájmy, 
▪ členství v organizaci, která si za 8 let své existence vybudovala uznání a dostala se 

do povědomí veřejnosti, 
▪ navazování nových přátelství, sdílení a výměna zkušeností, realizování vlastních 

nápadů a jejich uplatňování ve prospěch ostatních. 

                                    

KLUBY  

 

PARKINSON-HELP ČESKÝ RÁJ 
Aktivity v roce 2019 
 

Mezi pravidelné aktivity členů patří rehabilitační cvičení, tanec pro parkinsoniky a schůzky 
členů klubu. 
 
V květnu 2019 proběhlo jarní setkání na Malé Skále. Účastníci si během pobytu mohli věnovat 
rehabilitačnímu cvičení, logopedii a výletům po zajímavých místech v okolí. Tohoto setkání se 
zúčastnili členové i z ostatních klubů. 
 
Členové klubu se zúčastnili v Domově Háje – Den plný pohybu a zábavy a rehabilitačního 
pobytu na Orlíku.  

           

 

 

 

 

 

    

 

     

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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PARKINSON-HELP OSTRAVA 
Aktivity v roce 2019 
 
Klub Ostrava je plošně velmi rozsáhlý.  
Členové se sjíždějí z měst Karviná, Frýdek – Místek, Ostrava, Opava, Hlučín, ostatní částí 
Ostrava a přilehlých obcí. 
 
Pravidelnými aktivitami klubu jsou rehabilitační cvičení, cvičení a plavání v bazénu, cvičení na 
jemnou motoriku, paměť a logické myšlení. Samozřejmostí jsou i pravidelné schůzky členů 
klubu. 
V březnu 2019 klub uspořádal 1.ročník Memoriálu Ivany Navrátilové v holandském biliáru – 
šupci. 
Klub si připomněl v dubnu 2019 Světový den Parkinsonovy nemoci návštěvou Hornického 
muzea Landek v Ostravě, který upořádal s klubem Rožnov pod Radhoštěm.  

V druhé polovině května se uskutečnil rekondiční 
pobyt v horském údolí Rožnovské Bečvy. Během 
pobytu se cvičilo, hrály hry, chodilo se na 
procházky, odpočívalo, debatovalo o problémech 
s Parkinsonovou nemocí.  
Tradiční Parkiniáda v Ostravě se uskutečnila 
v červnu za hojné účasti nejen členů klubu Ostrava. 
Opět se sjelo množství lidí, kteří si nejen zasoutěžili 
v různých disciplínách, ale mohli si vyměnit 
zkušenosti, které mají s nemocí a zároveň nebylo 

stresující pohledy okolí. 
Na začátku srpna se členové klubu zúčastnili Parkinsoniády v Polsku, kde soutěžili v různých 
disciplínách a setkali se ostatními parkinsoniky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. 
Karvinský šupec, turnaj a Mikulášská uzavřely rok 2019. 
 

 
 

 

 

                                           

 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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PARKINSON–HELP PRAHA 
Aktivity v roce 2019 
 
Klub Parkinson-Help Praha se schází z celé Prahy a Středočeského kraje. 
 
 

K pravidelným aktivitám klubu patří rehabilitační 
cvičení s hudbou, cvičení se Smovey, kognitivní 
tréninky, návštěvy bazénu pro kondiční plavání, ale i 
cvičení. Pravidelné klubové schůzky se těší velké 
účasti ze strany členů, které se pořádají 
v Charvátově sále VFN a na Psychiatrické klinice. 
Prostory nám byly poskytnutou s laskavým svolení 
vedení VFN a tím to jim, také děkujeme za podporu 
činnosti. Cvičení pro nemocné podporuje ČSOP 
Sámovka, kde máme jednou týdně k dispozic 
tělocvičnu, též děkujeme. 

Na začátku roku byly uskutečněny návštěvy Židovského města s průvodcem. V první části byla 
prohlídka Maislovy a Pinkasovy synagogy a seznámení s historií Židovského města, druhá část 
byla věnována Klausově a Novoměstské synagoze. 
Světový den Parkinsonovi nemoci jako tradičně byl ve spolupráci s Domovem seniorů Háje, 
kde je pořád Den plný pohybu a zábavy – odpoledne plné soutěží, zajímavých setkání a 
ukázkových akcí pro nemocné pod vedením odborných lektorů. 
Koncem května byl ve znamení výletu na Svatou horu u Příbrami, Staré Huti, kde je dům Karla 
Čapka.  
Začátkem června je pravidelně pořádán Tuzemský um, kterého jsme se zúčastnili a obsadili 6. 
místo.  

Ukončení školního roku byl jako i v minulých letech 
„Zahradní slavnost - Zvonkobraní“, kde byla zhodnocena 
činnost klubu a odpoledne bylo plné zábavy a drobného 
pohoštění. Toto by se nedalo uspořádat bez zázemí 
Domova seniorů Zvonková, čím jim touto cestou velice 
děkujeme. 
Na začátku srpna se členové klubu zúčastnili 
Parkinsoniády v Polsku, kde soutěžili v různých 
disciplínách a setkali se ostatními parkinsoniky nejen 

z České republiky, ale i ze zahraničí. 
V srpnu 2019 poprvé klub uspořádal rehabilitační pobyt v Parkhotelu Orlík nedaleko 
Zvíkovského mostu.  Byl to týden pohybu, tréninku paměti, výletu do skanzenu, koupání 
v bazénu a zábavy. Pobytu se zúčastnili i členi z ostatních klubů. 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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Další akcí pořádané klubem byl pobyt v hájovně Emilovna, který se koná pravidelně počátkem 
října. Ten se nesl v duchu houbaření a pobytu v přírodě. 
V prosinci 2019 byly oceněny manželé Veselý jako první pár za 
dobrovolníky Prahy 10, tento pár je aktivní v klubu. 
Kromě akcí výše jmenovaných klub pořádá procházky Prahou 
s návštěvami zajímavých kaváren, návštěvy zajímavých míst – 
letiště, hvězdárna a další, kam by samotní nemocní se už jen těžko 
dostali. 
 
 
 

 

 

PARKINSON-HELP KARLOVARSKO 
Aktivity v roce 2019 
 
Pravidelnými aktivitami klubu jsou jednou měsíčně schůzky, rehabilitační cvičení a na jemnou 
motoriku byla založena keramická dílna. 
 

Klub navázal spolupráci s příhraničním spolkem Potok, se 
kterým uspořádali na jaře koncert Jaroslava Hutky jako akci ke 
světovému dni Parkinsonovi nemoci. Dále se členové klubu 
účastní akcí pořádaných spolkem Potok. 
Jako každý rok první adventní víkend bylo vánoční posezení 
členů klubu. 
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PARKINSON-HELP ROŽNOV POD 

RADHOŠTĚM 
Aktivity v roce 2019: 
 
Pravidelná cvičení probíhají každý týden. Vždy jedenkrát v měsíci se uskutečňuje schůzka 
klubu, kde se mimo jiné probírají budoucí aktivity.  
 

První akcí roku 2019, který klub pořádal, byla 
exkurze do rožnovské svíčkárny “Unipar“. 
Dne 7. dubna proběhl již v pořadí 6. Benefiční 
koncert pro parkinsoniky, na kterém zazpívala a 
zahrála skupina Ateliér Trio z Brna. O den dříve 
se klub Ostrava a Rožnov setkali v Ostravském 
muzeu Landek 
Začátkem června se členi klubu zúčastnili 
Parkiniády v Ostravě a přivezl si spoustu medailí 
a zážitků. Koncem června byl uspořádán další 

ročník v Minigolfu v Příboře. 
Začátek srpna se nesl ve znamení tradiční Parkinsoniády v Polsku, kde se setkali nejen členi 
Parkinson-Help, ale i z okolních zemí.  Součástí byl nejen sport, ale i výměna zkušeností 
nemocných a blízkých. 
Na přelomu září a října se uskutečnil rekondiční pobyt v Trojanovicích, kde se cvičilo, hrálo a 
bylo plno zábavy. 
Konec roku 2019 byl v znamení výroční schůzky s bowlingem a předvánočním posezením. 
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VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKA ZA ROK 2018  

 

Datum zahájení:  15.12 2014, na dobu neurčitou 

Účel sbírky:  

osvětová a edukační činnost pro nemocné Parkinsonovou nemocí a pro širokou veřejnost 

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 

Počáteční zůstatek k 1.1.19  87.813,01 Kč  

Vlastní vklad                           0,00 Kč    

Hrubý výtěžek                     886,00 Kč  DMS 

                79 705,55 Kč         dary 

                          8,64 Kč        úroky 

Náklady                     232,00 Kč bankovní poplatky 

Čistý výtěžek sbírky              80 368,19 Kč 

Použití čistého výtěžku                  7.000,00 Kč     úhrada faktury Jančák Vítězlav – časopis Vlny, letáky 

       5.834,00 Kč    úhrada faktury Dantik – rámování  obrazů - výstavy 

                                                             3.832,00 Kč    úhrada faktury Hornbach – stojany - výstavy 

     711,00 Kč    úhrada faktury  Active24 – doména – kampaň 

     15.230,00 Kč    úhrada faktury Tisk Pětka – časopis Vlny 

                                                           40.172,00 Kč    úhrada faktury Breezy – web 

Zůstatek čistého výtěžku k dalšímu použití      95 402,20 Kč  

Zůstatek na bankovním účtu k datu vyúčtování (31.12.19):    95 402,20 Kč 
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GRANTY, DOTACE PŘÍSPĚVKY, DARY, NADACE  

 

Granty, dotace, příspěvek 
ÚC, SR 

Kč 

Úřad vlády  178 944,00  
Ministerstvo zdravotnictví 140 000,00  
MČ Praha 10 110 000,00  
Město Rožnov p  R  55 000,00  
Sdružení Mikroregion Rožnovsko  40 000,00  
SM Ostrava - Poruba  20 000,00  
Město Horní Slavkov  13 267,00  
SM Havířov 11 500,00  
SM Ostrava - Jih 10 000,00  
Město Nový Jičín  10 000,00  
Město Karviná  6 000,00  
Město Abertamy  6 000,00  
Město Petřvald 5 000,00  
Město Hlučín   1 000,00  

 

 
 
 
  

Dary nad 10 000 Kč Kč 
AbbVie s.r.o. 150 000,00  
On Semicoduktor  88 820,00  
Medtronic Czechia s.r.o. 40 000,00  
MICRONIX, s r.o. 30 000,00  
UCB s.r.o. 30 000,00  
CHEMINGSTAV s.r.o. 15 000,00  

 

 
  

 

Nadace Kč 

Nadace ČSOB 25 000,00  

Nadační fond Myriáda 20 000,00  
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ROZVAHA: 

 

Aktiva Název účtu 
Počáteční stav k 

1.1.19 
Obrat 

Koncový stav k 
31.12.19 

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60000 Kč 0,00    0,00  

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40000 Kč 106 167,00  -18 999,00  87 168,00  

078 
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku do 60000 
Kč 

0,00  0,00  0,00  

088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku do 40000 Kč -106 167,00  18 999,00  -87 168,00  

112 Materiál na skladě 5 378,99  -5 378,99  0,00  

211 Pokladna 42 408,00  15 408,00  57 816,00  

221 Účty v bankách 398 477,92  -17 098,65  381 379,27  

311 Odběratelé 0,00  0,00  0,00  

314 Poskytnuté provozní zálohy 16 492,00  2 629,00  19 121,00  

315 Ostatní pohledávky 2 754,00  0,00  2 754,00  

378 Jiné pohledávky -2 100,00  2 100,00  0,00  

381 Náklady příštích období  12 101,07  12 427,63  24 528,70  

Aktiva – celkem 475 511,98  10 086,99  485 598,97  

Pasiva Název účtu 
Počáteční stav k 

1.1.19 
Obrat 

Koncový stav k 
31.12.19 

321 Dodavatelé 24 728,00  -20 728,00  4 000,00  

325 Ostatní závazky 71,00  -71,00  0,00  

331 Zaměstnanci  9 129,00  -9 129,00  0,00  

342 Daň z příjmu – srážková daň - DPP 7 790,00  2 040,00  9 830,00  

343 Daň z přidané hodnoty 0,00  3 118,00  3 118,00  

345 Ostatní daně a poplatky - silniční daň 800,00  -425,00  375,00  

346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem  84 524,00  -84 524,00  0,00  

348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem organů ÚSC 0,00  6 733,00  6 733,00  

384 Výnosy přístích období  600,00  -300,00  300,00  

389 Dohadné účty pasivní  19 586,57  3 064,01  22 650,58  

911 Fondy 329 033,83  110 781,80  439 815,63  

931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -491,14  -259,28  -750,42  

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -259,28  259,28  0,00  

Pasiva - celkem 475 511,98  10 559,81  486 071,79  

Hospodářský výsledek - ztráta 472,82  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz


 

 
 

www.parkinson-help.cz                                 Parkinson-Help z. s.                                              IČ: 22754059 
kancelar@parkinson-help.cz                        Dürerova 18, Praha 10                                         tel. 732 540 715 

   

15 

 

VÝSLEDOVKA:  

 

Náklady Název účtu 
Počáteční stav 

k 1.1.19 
Obrat 

Koncový stav k 
31.12.19 

501 Spotřeba materiálu 0,00  208 688,47  208 688,47  

502 Spotřeba energie 0,00  23 673,70  23 673,70  

511 Opravy a udržování 0,00  3 752,50  3 752,50  

512 Cestovné 0,00  45 416,83  45 416,83  

513 Náklady na reprezentaci  0,00  60 842,28  60 842,28  

518 Ostatní služby 0,00  834 820,19  834 820,19  

521 Mzdové náklady - DPP 0,00  188 135,00  188 135,00  

531 Daň silniční 0,00  375,00  375,00  

538 Ostatní daně a poplatky 0,00  200,00  200,00  

549 Jiné ostatní náklady 0,00  12 578,71  12 578,71  

Náklady - celkem 0,00  1 378 482,68  1 378 482,68  

Výnosy Název účtu 
Počáteční stav 

k 1.1.19 
Obrat 

Koncový stav k 
31.12.19 

602 Tržby z prodeje služeb 0,00  16 000,00  16 000,00  

604 Tržby za prodané zboží 0,00  0,00  0,00  

644 Úroky - bankovní účet 0,00  43,91  43,91  

649 Jiné ostatní výnosy  0,00  343 325,20  343 325,20  

682 Dary 0,00  360 629,75  360 629,75  

684 Přijaté členské příspěvky  0,00  51 300,00  51 300,00  

691 Provozní dotace - dotace, granty... - SR, ÚZC 0,00  606 711,00  606 711,00  

Výnosy - celkem 0,00  1 378 009,86  1 378 009,86  

Hospodářský výsledek - ztráta -472,82  

 

 

 

 

„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.“  
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