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

Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce rehabilitační léčby nemocných s roztrouše-
nou sklerózou mozkomíšní, vybudováním hierarchizovaného systému pracovišť zajišťujících rehabilitační léčbu 
nemocným s roztroušenou sklerózou a dále osvětovými, vzdělávacími, vědeckými a fundraisingovými aktivitami.

Výroční zpráva za rok 2013
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Slovo ředitelky

Vážené dámy, vážení pánové, 

dostává se Vám do rukou výroční zpráva obecně prospěšné společnosti CEROS za rok 
2013. 

V tomto roce se nám opět, díky pomoci a podpoře mnoha lidí, podařilo zrealizovat celou 
řadu projektů. 

Díky úzké spolupráci s různými klinickými  pracovišti, mohou lidé s roztroušenou sklerózou 
navštěvovat různé rehabilitační programy – Motorické programy aktivující terapii, Vojto-
vu reflexní lokomoci, Manuální fyzioterapeutickou korekci, Taneční pohybovou terapii. Na 
základě spiroergometrického vyšetření je jim navrhován řízený aerobní trénink.  Jsou  jim 
zdarma zapůjčovány„léčivé matrace“ Biosynchron. Zrodil se nový projekt „Nabíjecích sta-
nic“, kam mohou lidí docházet „nabíjet“ ochrnuté svaly. 

Organizujeme různé semináře a  volnočasové aktivity pro lidi s RS, ale i  pro odborníky. 
Spolupracujeme se zahraničními experty. Některé se nám podařilo pozvat do Prahy, aby 
nás seznámili s inovativními terapeutickými postupy. 

Realizujeme celou řadu vědeckých projektů, jejichž výsledky pomohou vytvořit standardy 
pro rehabilitační léčbu nemocných s RS. Zabýváme se možností nastartování adaptačních 
procesů centrálního nervového systému a  imunomodulačních procesů vhodnými fyzio-
terapeutickými podněty. Hledáme cestu, jak ovlivnit klinické projevy, například ochrnutí, 
spasticitu, třes, poruchy rovnováhy, a únavu.  Našim cílem je zlepšit kvalitu života lidí s RS, 
ale i jejich blízkých. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
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Poslání a cíle společnosti

Obecně prospěšná společnost CEROS pracuje především 
na rozpracování teoretických hypotéz, jejich experimentál-
ním ověřování a prezentaci na národní i mezinárodní úrovni 
(vytváření standardů v rehabilitaci), na utváření týmu odbor-
níků, který se této problematice bude úzce věnovat a bude 
vyškolovat další experty, na přípravě argumentů pro jednání 
s pojišťovnami, na získávání podpory odborných společnos-
tí. 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 informo-
vat lidi s RS, odborníky, ale i laickou veřejnost o onemocnění 
RS, možnostech léčby a možnostech/nutnosti aktivního za-
členění do společnosti. 
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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 odbor-
níků na mezinárodní úrovni, pod vedením odborníků ze společnosti Rehabilitation in Mul-
tiple Sclerosis, se kterou obecně prospěšná společnost CEROS aktivně spolupracuje. 

Obecně prospěšná společnost CEROS pracuje na vytvoření týmu odborníků v rehabilita-
ci, který by se rozpracování koncepce rehabilitační péče úzce věnoval a vyškoloval další 
odborníky, kteří by zajišťovali včasnou, trvalou, komplexní a vysoce specializovanou péči 
ve vybraných centrech po celém území České republiky. V roce 2013 jsme zorganizovali 
několik seminářů pro fyzioterapeuty, některé byly zařazeny do systému postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví. Dále bylo pořádáno několik seminářů pro nemocné s RS, 
rodinné příslušníky a laickou veřejnost věnovaných problematice neurorehabilitace. 
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Projekt „Roztroušená skleróza v síti“ 

Díky úzké spolupráci s různými klinickými pracovišti, mohou lidé s roztroušenou skleró-
zou navštěvovat různé rehabilitační programy:

1) Motorické programy aktivující terapie, jejímž principem je pomocí vhodných ma-
nuálních podnětů aktivovat svalové souhry v  různých pozicích a pohybech, které pak 
umožňují kvalitní stoj a chůzi.

2) Vojtova reflexní lokomoce – prostřednictvím terapeutických modelů reflexního pla-
zení a otáčení, a stimulace aktivačních zón vyvolává terapeut u pacienta svalové souhry, 
které pak umožňují kvalitní stoj a chůzi.

3) Manuální fyzioterapeutická korekce – ovlivňování funkčních poruch hybného sys-
temu s využitím informačních technologií .

4) Nabíjecí stanice – facilitační terapie s využitím funkčního elektrického neuro-stimu-
látoru WlakAide. Ten funguje na principu funkční elektrické stimulace při aktivní chůzi. 

5) Taneční pohybová terapie – skupinová terapie využívající nejen principů neuroreha-
bilitace, ale i hudby a tance. 

6) Doporučování řízeného aerobního tréninku – na základě vyšetření pomocí spiro-
ergometru. 

7) “Léčivá postel” BIOSYNCHRON® – druh fyzikální terapie, která využívá především 
pulzní magnetoterapie, čímž dochází k  simulaci pohybu, takže i  když tělo spí, mozek 
vysílá tělu impulzy, jako když člověk lehce sportuje. Tomuto efektu říkáme „pohyb bez 
pohybu“.
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Aktivity zaměřené na popularizaci problematiky  
roztroušené sklerózy a na to, aby se nemocní  
s RS cítili dobře. 

Pravidelně se podílíme na spolupořádání výstav nemocných s  roztroušenou sklerózou 
mozkomíšní CESTA ZA DUHOU (letos v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a sta-
vitelství) či Závodu na kolečkách (letos již čtvrtého ročníku).



Finanční zpráva za rok 2013
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ROZVAHA

AKTIVA 1. 1. 2013 31. 12. 2013
Stálá aktiva 0 0
Pozemky 0 0
Stavby 0 0
Oběžná aktiva 27 969 52 484
Zásoby 0 0
Pohledávky 0 0
Finanční majetek 27 969 52 484
– peníze 2 759 179
– bankovní účty 25 210 52 305
ÚHRN AKTIV 27 969 52 484

PASIVA 1. 1. 2013 31. 12. 2013
Vlastní zdroje 27 969 52 484
Jmění 0 0
Hospodářský výsledek 27 969 52 484

Cizí zdroje 0 0
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 0 0
Bankovní půjčky 0 0
Přechodné účty pasivní 0 0
ÚHRN PASIV 27 969 52 484

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony 60 450
Přijaté příspěvky dárců 3 000
Výnosy celkem 63 450

NÁKLADY
Náklady na nakoupené služby 36 832
Mzdové náklady 0
Ostatní náklady 2 103
Náklady celkem 38 935

Hospodářský výsledek před zdaněním 24 515
Daň z příjmů 0
Hospodářský výsledek po zdanění 24 515



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

Informace o společnosti: 

Ředitelka společnosti 
PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 

Správní rada 
Ing. Šárka Mrázková 
JUDr. Luděk Lisse
as. MUDr. Eva Medová 

Dozorčí rada 
Marie Frk
Mgr. Bc. Patrik Frk
ing. Jaroslava Brhlíková

Číslo účtu 
0392095319/0800

IČ 270 82 229
Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku  
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka číslo 294 

Kontakt 
V Parcelách 800, Rudná 252 19, www.ceros.mobi 


