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1. Obecné informace o organizaci           

Adresa sídla Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10

IČ 60458887

Registrovaná je pod číslem značky L 6265 u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení 1766806504/0600

Společnost Parkinson, z. s.,  je sdružením nevládním, nezávislým, neziskovým a nepolitickým.
Sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, 
blízké, ale i lékaře, rehabilitační pracovníky a další osoby, které se o tuto diagnózu zajímají. Je
právnickou osobou. Působí v České republice. 

Vymezuje se jako pacientská organizace.

Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života 
pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízkých. Spolek pomáhá zachovat sociální a společenské 
kontakty především svou činností v lokálních klubech. Věnuje se osvětové a publikační činnosti. 
Spolupracuje s odborníky (lékaři, neurology, psychology, fyzioterapeuty, právníky). Zastupuje zájmy 
nemocných Parkinsonovou nemocí a jedná jejich jménem s orgány státní a místní správy.

Hlavní činnosti spolku
1. organizuje rekondiční pobyty s odborným programem
2. vydává vlastní časopis Parkinson
3. organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin
4. provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci
5. pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
6. aktivně působí v nevládních organizacích usilujících o zlepšení postavení pacientů
7. hledá cesty, jak zajistit pacientům s Parkinsonovou nemocí lepší péči ze strany 

státních institucí
8. provozuje vlastní webové stránky
9. provozuje internetové fórum a chat
10. zakládá Parkinson kluby  po celém území České republiky a koordinuje v nich 

docházková cvičení
11. pořádá benefiční akce a jiné prezentace pro zvýšení osvěty mezi veřejností
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Z historie 

Společnost Parkinson, z. s.  byla založena roku 1994 jako humanitární a nezisková organizace 
s celostátní působností. Postupně zakládá kluby ve městech, kde podporuje jako hlavní 
činnost docházková cvičení.

Od roku 1997 vydává vlastní časopis Parkinson, začíná organizovat rekondiční pobyty, 
vstupuje do EPDA - Evropské asociace pro PN.

V roce 2014 otevírá Poradenké centrum.

V roce 2015 zahajuje projekt značka PARKINSON standard - proškolení personálu sociálních 
služeb v péči o pacienta s PN - a spolupracuje s krajskými sociálními odbory na vytvoření sítě 
takovýchto zařízení.

Hlavními tradičními projekty organizace jsou docházková cvičení v klubech a rekondiční 
pobyty,  podpořené dotací MZČR a vydávání časopisu Parkinson a provoz kanceláře 
Společnosti podpořený dotací Úřadu vlády. Ta zahrnuje i náklady na naše členství v 
EPDA(Evropská asociace pro Parkinsonovu nemoc), podporu orgnizace největší 
celospolečenské akce organizace - Výstup na horu Říp, a šíření edukačního projektu značka 
PARKINSON standard.
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2. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Společnosti Parkinson, z..s. je valná hromada. 
Nejvyšším výkonným orgánem je výbor volený valnou hromadou na 3leté volební období.

Pro volební období 2017 - 2020 byl na valné hromadě konané 27. 5. 2017 v Kroměříži zvolen
výbor, který je zároveň statutárním orgánem SP. Za Společnost Parkinson, z. s. podepisuje
předsedkyně a dva místopředsedové, a to každý samostatně.

Zdislavava Freund, předsedkyně
Valer Mičunda, místopředseda
Ing. Zdeněk Šula, místopředseda
Anežka Matochová, členka výboru
Jaromír Špaček, člen výboru

Kontrolní komise ve složení:
Jitka Uhlíková - předsedkyně komise
Čestmít Čermák - člen
Rudolf Ohanka - člen
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Společnost Parkinson, z. s. zřizuje Parkinson kluby, které jsou buď přímými organizačními 
jednotkami SP nebo pobočnými spolky. Společnost Parkinson, z. s. evidovala k 31. 12. 2018  
650 členů v 18 klubech - z toho 17  organizačních jednoteko organizace a jeden pobočný 
spolek - Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s. 

Kontakty na předsedy Parkinson klubů, Společnost Parkisnon, z. s.
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3. Projekty

Rehabilitační cvičení pro osoby s Parkinsonovou nemocí

Docházkové cvičení je v klubech prakticky nejdůležitější aktivitou. Ale také nejnáročnější na 
organizaci jak pro vedení klubu, tak pro vedení organizace.  Náklady na pronájmy tělocvičen 
a mzdy cvičitelek hradíme z dotace MZČR a regionálních dotací.
Pod názvem Rehabilitace jako součást léčby budeme jednat s nemocnicemi, aby na svých 
rehabilitačních odděleních zavedly skupinová cvičení pro pacienty s PN. Abychom byli v 
jednání s nemocnicemi podpořeni odborným posudkem, oslovili jsme EXPY sekci 
Neurologické společnosti a máme k dispozici její kladné vyjádření.



Rekondiční pobyty pro osoby s Parkinsonovou nemocí

V roce 2018 se uskutečnily tři rekondiční pobyty dle pravidel pro pobyty s dotací MZČR, ve
Střelských Hošticích, Radějově a Horním Bradle, kterých se zúčastnilo 70 pacientů s PN a
čtvrtina nákladů byla hrazeno z dotace MZČR. 

Dotační  řízení  MZČR se natolik  zkomplikovalo,  že  pro rok 2019 jsme o dotaci  na pobyty
nežádali a pobyty budou organizovány v naší režii a za našich podmínek.

Časopis PARKINSON:

Tzv. vlajkovou lodí zůstává časopis PARKINSON, který vyšel v roce 2018 opět třikrát, byla to 
čísla 54, 55 a 56. Časopis má většinou 48 stran a náklad 1 300 ks. Jeho vydávání hradíme z 
dotace Úřadu vlády. 

Značka PARKINSON standard

V rámci  projektu značka Parkinson standard se podařilo uskutečnit  v Jihlavě,  za
pomoci  krajského  sociálního  odboru  odbornou  přednášku  pro  personál
pečovatelských zařízení kraje. Přednášku provedl prof. Jan Roth.
Záměrem zůstává zřízení klubu v Jihlavě.
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EPDA

Jsme  řádnými  členy  Evropské  asociace  od  roku  1997.  Zapojujeme  se  do  její  činnosti  a
pravidelně se účastníme setkání členských organizací  vždy na podzim v Londýně.
Účast na kongresu EPDA je hrazena z dotace Úřadu vlády.

11. výstup na horu Říp
Světový den Parkinsonovy nemoci připadající na 11. dubna slaví Společnost Parkinson, z. s.
již tradičně výstupem na horu Říp.
Touto celospolečenskou akcí jsme se tak připojili ke kampani EPDA - #UniteforParkinsons#.
Je to u nás největší akce tohoto druhu, navštívilo ji 170 pacientů a jejich blízkých.

Velké množství akcí - sportovních, osvětových a přednáškových - je organizováno v klubech,
ať už místního nebo celospolečenského významu.
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4. Hospodaření organizace

Společnost Parkinson, z. s.  hospodařila v roce 2018 s příjmy 2 361 000 Kč,
Náklady byly celkem 2 209 000 Kč, hospodářský výsledek byl 152 000 Kč.
Příjmy se skládaly z dotací centrálních orgánů – 
ÚV na provoz a časopis – 381 482 Kč
MZČR – klubová cvičení a rekondiční pobyty – 326 480 Kč.
Z ÚP HB jsme obdrželi finanční částku 164 937 Kč na mzdu I. Štěpánkové.
Kluby získaly dotace s celkové výši 310 246 Kč.
Na členských příspěvcích bylo vybráno 117 250 Kč.
Dary celkem činily 346 000 Kč.
Do příjmů se počítají i platby za pobyty – ve výši 685 000 Kč.

Výdaje zahrnují tyto hlavní položky:
Vydávání časopisu  144 314 Kč
Dotace na pobyty  117 480 Kč
Mzdy a nájmy klubových cvičení  209 000 Kč
Cestovné, většinou na valné hromady 15 000 Kč
Telefon, internet  22 000 Kč
Účetnictví  50 400 Kč
EPDA členství a kongres  21 000 Kč
Výstup na Říp  30 000 Kč

Účetní závěrka v  příloze



5. Poděkování

Pacientská organizace vyjadřuje upřímné poděkování  všem, kdo podporují  její  aktivity  ve
prospěch nevyléčitelně nemocných.
Největší podporu zaznamenáváme od Úřadu vlády a Ministerstva zdravotnictví.
Poděkování patří úřadům krajů a obcí, které poskytují dotace Parkinson klubům na regionální
úrovni.
Již tradiční je podpora firmy UCB.
Děkujeme dalším dárcům z řad firem, ale i soukromých osob, jejich podpora nám umožňuje
dofinancovat dotace institucí.

Na tomto místě je nutné poděkovat všem pacientům a jejich blízkým, kteří se podílejí na
organizování aktivit organizace. Jsou to především  předsedové v klubech po celé republice,
kteří, ač sami nemocní, věnují svůj čas a síly práci pro druhé.

Zpracovala Zdislava Freund, předsedkyně
30. 6. 2019
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