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VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Celorepublikový spolek Asociace polio (dále také AP) se sídlem Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 

10, IČ 00570656, vznikl jako občanské sdružení v roce 1990. Členy asociace jsou lidé s následky 

poliomyelitidy anterior acuta a jejich příznivci. 

 

 

 

          V roce 2020 měla před sebou Asociace polio velká polio témata. Pravidelně byly již 

v předchozím roce 2019 projednávány přípravy oslav 30. výročí založení AP a zároveň přípravy 

oslav 60. let od eradikace polio v někdejším ČSSR. Završením oslav měla být dvoudenní 

konference CEREBROCON, jejíž uspořádání Asociaci polio nabídly Státní léčebné lázně Janské 

Lázně. Oslavy i konference musely ale být ze zřejmých důvodů odloženy, stejně tak uvažovaná 

přeměna konference v panelovou diskusi.  

Celý rok 2020 byl bohatý na rušení akcí. Klinika rehabilitačního lékařství (Albertov) zrušila 

konferenci na počest prof. Pfeiffera, kde měla být Asociace polio představena. Vzhledem 

k současné pandemii zrušil výbor European Polio Union konání 3. kongresu o Postpolio syndromu 

(PPS) ve španělské Vitorii, zároveň s Valným shromážděním EPU. Nekonalo se každoroční 

setkání se slovenskou Asociácií polio v Piešťanech. Bylo ohlášeno zrušení akcí Asociace polio; 

spolek pracoval on line. Spojení s členskou základnou zajišťovala vydání jarního a podzimního 

dvoučíslí Zpravodajů 1-2/2020, 3-4/2020, symbolicky v závěru roku byla dokončena příloha 

podzimního Zpravodaje, brožura 30. let Asociace polio. 

Byly vyhlášeny volby do výboru Asociace polio na příští volební období, per rollam, ve dnech 

1.7.- 31.7. 2020. Dle zápisu předsedy volební komise byli navržení členové a členky schváleni. 

Protože k 1.11.2020 abdikovali zvolení tři členové AP, byly k 31.12.2020 vyhlášeny doplňkové 

volby. Dle zápisu předsedy volební komise byli navržené členky schváleny.  

31.12.2020 skončilo volební období pro členy výboru asociace, kteří spravovali Asociaci polio od 

roku 2015. 

 

5.3.2021 

 

Marcela Stránská 

předsedkyně 

Asociace polio 

 



 
CÍLE 
  
Asociace polio především udržuje kontinuitu členů, poslední generaci obrnářů, v České republice.  

Zajišťuje pro členskou základnu informace, setkávání a zdravotní rehabilitace a rekondice. Na národní 

úrovni je ovšem třeba i lobování a advokacie. Motivování odborníků, kteří by mohli mít zájem věnovat 

se PPS, propagování jejich dovedností. Získávání patronů. Ale i upevňování členství v organizacích se 

skupinami nemocných a s hendikepem, doma i za hranicemi republiky. Medializace. V neposlední řadě 

je to práce na dokumentech o obrně v ČR, na databázi osob s následky po polio v ČR i na databázi 

vhodných odborníků. To jsou i cíle pro budoucí období. 
 

 

 

AKTIVITY 
  
Pro rok 2020 připravil výbor Asociace polio svým členům 9 akcí: 4 rekondice, 2 dvojčísla 

bulletinu Zpravodaj Asociace polio, Festival Obrnáři obrnářům, dále spolu se SLL Janské Lázně 

konferenci CEREBROCON, a brožuru 30. let Asociace polio. 

   

 

• REKONDICE postižených pozdními následky poliomyelitis (dětská obrna)  

s nácvikem a informačním charakterem   
30/2020/PVP/OKD  

Doba realizace 1.1. – 31.12. 2020  

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 

Dne 21.3.2020 byly výborem AP zrušeny rekondice, plánované na 1. pololetí roku 2020.  

Dne 16.5.2020 byly výborem AP zrušeny rekondice, plánované do konce roku 2020.  

Asociace polio získala náhradním rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR dotační příspěvek 

na pobytovou edukativní akci u příležitosti konference CEREBROCON 21. – 22.10. 2020.  

Konference, připravená SLL Janské Lázně, byla k 31.8. 2020 zrušena. 

 

 

• ADMINISTRATIVNĚ ORGANIZAČNÍ SERVIS ASOCIACE POLIO  
ZP 200020  

Doba realizace 1.1. – 31.12. 2020  

Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením  

 

ADMINISTRATIVNÍ ZÁZENÍ ASOCIACE POLIO 

Dotační příspěvek Úřadu vlády ČR umožňuje vydávání bulletinu Zpravodaj Asociace polio, 

pořádání konferencí, cestování a komunikaci s členskou základnou (telekomunikace a spoje) i se 

světem (členský poplatek EPU, účast na Shromáždění EPU), finanční ohodnocení tajemnici AP za 



její celoroční práci pro členskou základnu, finanční ohodnocení šéfredaktorky bulletinu Zpravodaj 

AP, finanční ohodnocení členů, pořádajících plánované akce.  

Rovněž dotace Vládního výboru bylo možné využít pouze částečně: zahraniční akce - 3. kongres 

o Postpolio syndromu ve španělské Vitorii a shromáždění European Polio Union - se nekonaly, 

stejně tak dvoudenní konference o polio CEREBROCON v Janských Lázních. Jednotlivé 

příspěvky, některé publikované, byly akceptovány. 

 

ZPRAVODAJ ASOCIACE POLIO  

vychází od vzniku Asociace polio, zpočátku jako občasník pod názvem Informátor, od roku 1991 

4x do roka, od roku 1998 až doposud 2x ročně jako dvojčíslo. Je neprodejný.  

Bulletin Zpravodaj se vyprofiloval v potřebnou pomůcku členů AP v poskytování právního, 

sociálního a zdravotního poradenství, informování odborné a široké veřejnosti o polio i PPS, 

realizování vlastní tvorby členů i zlepšování sdílení znalostí, informací a zkušeností mezi svými 

členy. 

Rok 2020 pokračoval ve stanovené struktuře Zpravodaje, která byla obohacena informacemi či 

texty o významných výročích a událostech společenství: 

• 30 let Asociace polio 

• 60 let od vymýcení polio v Československu  

• Konference o polio a postpolio syndromu CEREBROCON v Janských Lázních. 
 

 

Zpravodaj AP č. 1-2 2020 č. 3-4 2020 CELKEM 

Formát A5 A5 A5 

Rozsah 48 stran 40 stran 88 stran 

Náklad 950 ks 750 ks 1 700 ks 

Grafika     7 000,00 Kč             7 000,00 Kč            14 000,00 Kč 

Tisk    17 283,00 Kč           15 472,83 Kč            32 755,83 Kč 

Expedice     7 211,76 Kč             8 200,13 Kč            15 411,89 Kč 

OON      4 000,00 Kč             4 000,00 Kč              8 000,00 Kč 

    

CELKEM          35 494,76 Kč          34 672,96 Kč           60 167,72 Kč 
  

Šéfredaktorka Mgr. Mária Mruzková. 

 

Jako příloha Zpravodaje Asociace polio vyšla brožura 30. LET ASOCIACE POLIO  

ve formátu A 5, nákladu 1 000 ks a rozsahem 36 stran.  

  

30 let AP  
Grafika    8 000,00 Kč 

Tisk  16 599,00 Kč 

OON    4 000,00 Kč 

CELKEM   28 599,00 Kč 

 
Připravila a zpracovala Mgr. Mária Mruzková.  

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech v %: 69,50. 



 

 

• FESTIVAL OBRNÁŘI OBRNÁŘŮM A O OBRNÁŘÍCH 
10-12726/2019-ZPO/ORNK 
Doba realizace: 11. – 13.9. 2020, Janské Lázně 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, odbor regionální kultury 

 

Festival byl spolu s dalšími plánovanými akcemi Asociace polio zrušen, město Janské Lázně 

vyhlásilo zákaz shromažďování. Nezbytné náklady s přípravou – texty, fotografické snímky 

soudobé i historické, výstava (umístěná Na plotě v Ratměřicích) - byly ORNK MK uznány. 

 

DOTACE 
 

Asociace polio byla v roce 2020 úspěšná v získání dotací na projekty: 
 

Rekondice postižených pozdními následky poliomyelitis (dětská obrna) s nácvikem a 

informačním charakterem. Projekt byl zařazen v rozhodovacím řízení komise Ministerstva 

zdravotnictví v programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 

2020 do kategorie A. Rozhodnutím komise získal 100 % požadovaných finančních prostředků,  

Oddělení koncepcí a dotací MZ poskytlo dotaci ve výši                                             349 800,- Kč. 

Po zrušení projektu rekondicí 2020 požádala AP o finanční prostředky na pětidenní edukační pobyt 

spojený s dvoudenní konferencí v rámci oslavy 60. let eradikace poliomyelitidy v ČSSR 

v Janských Lázních (CEREBROCON) ve výši 33 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se ani tato akce 

z důvodu šíření Covidu 19 neuskutečnila, byla celá částka vrácena na účet ministerstva.                                                                            

                                                                                                                               Skutečnost   0 Kč. 

 

Festival Obrnáři obrnářům a o obrnářích  byl rovněž ohodnocen komisí Odboru regionální 

kultura Ministerstva kultury 100 % požadovaných finančních prostředků. 

MK přidělilo pro Festival 2020 částku ve výši                                                              36 000,- Kč.  

Vzhledem ke zrušení plánovaných akcí požádala AP o financování provozních nákladů (včetně 

mzdových a režijních nákladů) za vynaložené náklady rozpracovaného projektu a získala 

příspěvek ve výši 8 200,- Kč.                                                                         Skutečnost 8 200,- Kč. 

 

Administrativně organizační servis Asociace polio spolu s bulletinem Zpravodaj získal 

rozhodnutím komise Vládního výboru pro zdravotně postižené Úřadu vlády   98,91 % 

požadovaných finančních prostředků. Bylo poskytnuto                                              146 139,- Kč.  

Tato částka se musela v průběhu roku snížit o 12 523,- Kč, vzhledem k tomu, že jednotlivé akce 

nebylo možné uskutečnit zcela podle plánu.                                              Skutečnost 133 616,- Kč. 

 

 
SPOLUPRÁCE S PACIENTSKÝMI ORGANIZACEMI 
 
Samostatnou kapitolou byla spolupráce Asociace polio s ostatními spolky na akcích pacientských 

organizací, která probíhala v tomto roce nepřerušeně, online. Vzhledem k neutěšené situaci na jaře 



a k neřešení potřeb lidí se zdravotním postižením v kovidové situaci, se aktivizovala v průběhu 

léta Aliance pro individualizovanou podporu, jíž se zúčastnilo včetně AP kolem 30 spolků. 

Konstruktivní diskuze na společných online setkáních vyústila v průběhu léta ve vyhlášení Velká 

rešerše potřeb lidí se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících. Byla 

zahájena a otevřena dotazníková část šetření, které pomůže popsat a zviditelnit, ve kterých 

oblastech současný systém vyhovuje a v kterých je nedostatečný. Výsledky výzkumu by se měly 

stát jedním ze základů pro tvorbu nového systému sociální péče. 
 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
  
Asociace polio je členem European Polio Union (EPU). Významnou část mezinárodní spolupráce 

s EPU tvoří i spolupráce se slovenskou AP. 

Výbor Asociace polio v roce 2020 průběžně zajišťoval pro své členy korespondenci a komunikaci 

se zahraničními partnery a monitorování zahraničních webových stránek. Během roku 

pokračovalo v rámci bilaterální spolupráce se slovenskou Asociácií polio další jednání o vzájemné 

spolupráci. V závěru roku se uskutečnilo online setkání představitelů Asociácie polio na 

Slovensku, maďarské Nadace polio a české Asociace polio v rámci spolupráce v prostoru střední 

Evropy. 

Setkání obrnářů na 3. kongresu PPS ve španělské Vitorii se neuskutečnilo. 

  

 

DALŠÍ AKTIVITY 

 
Na přelomu března a dubna proběhla příprava výstavy Ptáčkoviny, určené členem Asociace polio, 

doc. RNDr. V. Vondrejsem, pro Festival Obrnáři obrnářům.  

Část z ní byla prezentována od 10.5. 2020 v Ratměřicích na výstavě Galerie na plotě. Výstava 

byla hlídána bustami, které autor opatřil rouškami a ochrannými štíty, aby kolemjdoucí náhodou 

nenakazily. Byly představeny dva cykly zafoliovaných kreseb a maleb: první cyklus, soubor 

pareidolií, obrazů z nanesených olejových barev na povrch vody, a sejmutých na papír, tvoří 

upravené abstraktní obrazce. Druhý cyklus Z návštěvy u Zrzavého Jana, je tvořený kresbami, 

kterým vytvářely pozadí stojící tenzegrity v bílém provedení. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI 

Nešlo by to bez pomoci našich partnerů, Úřadu vlády ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva 

zdravotnictví ČR, Státních léčebných lázní Janské Lázně, města Janské Lázně, Státního zdravotního 

ústavu v Praze, v neposlední řadě firmy EPOS OK, s.r.o. Praha. Naše poděkování patří rovněž 

členům, přispívajícím většími finančními prostředky, než jaké stanoví roční členské příspěvky, čímž 

dorovnávají členy neplatiče.  Zvláštní poděkování si zaslouží místopředsedkyně výboru Asociace 

polio, Jaroslava Šebestová, která z každé měsíční finanční odměny věnuje asociaci 500,- Kč.  



Velmi si vážíme podpory, kterou námi poskytují všichni sponzoři, dárci a dobrovolní 

spolupracovníci, jejich velkorysost a činorodost dává sílu a povzbuzení nám všem.  

 

VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
V roce 2020 pracoval výbor ve 14 členech. K projednání polio záležitostí se sešel oficiálně v 

průběhu roku dvakrát v kulturním centru Na Skalce, v Praze 5, dvakrát se uskutečnilo jednání 

pouze per rollam (mail), sedmkrát prostřednictvím Skype + mailu. 

     

Byl dokončen a připraven k distribuci Sborník přednášek z odborné konference na téma   

POSTPOLIOMYELITICKÝ SYNDROM. PŘENOSNÁ DĚTSKÁ OBRNA. ZKUŠENOSTI 

OBRNÁŘŮ (konference uskutečněna v roce 2018). Tvůrčím přístupem a s invencí jej zpracovala 

Mgr. Mária Mruzková, s pomocí J. Šebestové, MUDr. K. Fabiánové, M. Dobrovolné a MUDr. 

H.Opravilové přepsáním hlasových záznamů z videokonference, umístěné na webových stránkách 

SZÚ, a korekcí textů. Sborník byl členům distribuován spolu s podzimním Zpravodajem 3-4/2020. 

Převedení AP účtů z jednoduchého do podvojné účetnictví v průběhu ledna bylo dalším 

velkým počinem, který se podařil tajemnici Jaroslavě Šebestové s pomocí a dohledem Václava 

Tobiáše a firmy EPOS OK, s.r.o. Praha, kde V. Tobiáš pracuje. Oba počiny nastartovaly výbor 

k předpokládané výjimečné činnosti celoroční. O to větší zklamání bylo 12. března, při vyhlášení 

stavu nouze. Pro rozmezí 1.7. – 31.8.2020 byly v bulletinu Zpravodaj AP 1-2/2020 vyhlášeny per 

rollam volby výboru Asociace polio pro volební období 2021 – 2025. Členové AP potvrdili 

navržené členy. Vzhledem k tomu, že tři zvolení členové v průběhu října rezignovali na členství 

ve výboru 2021 - 2025, byly ve Zpravodaji AP 3-4/2020 vyhlášeny, opět per rollam, doplňující 

volby k 31.12.2020. Členové AP potvrdili navržené členy. 

 

 

VÝBOR 2020   

 

• PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně  

• Emil Chadima, 1. místopředseda  

• Jaroslava Šebestová, místopředsedkyně  

• Jana Zimová, místopředsedkyně  

• Ludvika Bradová, členka výboru  

• Ing. Božena Doležalová, členka výboru  

• Věra Hesounová, členka výboru  

• MUDr. Marta Langmeierová,CSc., členka výboru  

• Mgr. Mária Mruzková, členka výboru  

• Věra Novotná, členka výboru  

• MUDr. Hana Opravilová, členka výboru  

• MUDr. Eva Přibylová, členka výboru  

• Bohumil Svoboda, člen výboru  

• PhDr. Libuše Zušťáková, členka výboru  



KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE  
 
• Václav Tobiáš, předseda  

• Milan Plašil, člen komise  

• Jana Zeminová, členka komise  

 

 

 

 

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ZA ROK 2020 

  Rozpočet na rok 2020 byl sestaven na základě schválených dotací plánovaných projektů. 

Čerpání poskytnutých dotací za rok 2020 včetně doplněných rozhodnutí probíhalo v souladu s 

rozhodnutími o poskytnutí dotací z jednotlivých kapitol dle zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Hlavním zdrojem 

příjmů pro letošní rok byly poskytnuté dotace od Úřadu vlády ČR a Ministerstva kultury ČR na 

provoz spolku a neuskutečněné uspořádání Festivalu.  

Další příspěvek do spolkové pokladny představují členské příspěvky. Jako každý rok je třeba 

konstatovat nekázeň řady členů v platbě příspěvků, i když je to jedna z mála povinností každého 

člena.  

 

 Ke 31.12. 2020 nečerpal spolek žádný úvěr a neměl žádnou nesplacenou půjčku.  

Výroční zpráva je zpracována za období 1.1. až 31.12. 2020 na základě vyhodnocení činnosti 

Asociace polio a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání výboru Asociace polio. 

 

V souvislosti se stávajícím stavem a vývojem situace s pandemií koronaviru Covid 19 proběhla v 

rámci home office kontrola hospodaření a správnosti účtování předsedou revizní a kontrolní 

komise Asociace polio, p. Václavem Tobiášem. Tato kontrola se uskutečnila vzdáleným přístupem 

do PC tajemnice a hospodářky a kontrolou bankovních výpisů.  
Na základě této kontroly bylo povoleno uzavření účetnictví za rok 2020. 

 

 

14.1.2021  

 

Václav Tobiáš  

Jaroslava Šebestová   



Příjmy: Kč 

Příjmy od daně z příjmů osvobozené:   

Členské příspěvky  92 262,10  

Sponzorské dary 17 884,00  

Příjmy, které nejsou předmětech daně z příjmů:   

Dotace Úřadu vlády 146 139,00  

Dotace Ministerstva kultury 8 200,00  

Dotace MZ ČR 349 800,00  

Příjmy zdaněné srážkovou daní:   

Úroky BÚ 60,37  

Příjmy AP skutečné 614 345,47  

Platby od účastníků rekondičních léč. pobytů (není příjem AP) 387 750,00  

Celkem příjmy 1 002 095,47  

  

Výdaje: Kč 

Náklady kulturně společenského centra AP * (nájem, energie) 26 369,00  

Ostatní náklady (kancel.potřeby, internet, telefon, poštovné apod.)*  21 266,63  

Poplatky za vedení BÚ 3 243,00  

Poplatek EPU (Evropská polio unie) * 1 368,40  

Cestovné (příspěvky) * 1 054,00  

Zpravodaj * 62 999,05  

Umělecká tvorba-příprava Festivalu OOO * 5 000,00  

Brožura 30 let AP * 27 099,00  

Sborník z konference 2018 - doplatek  18 870,00  

Mzdy, odměny * 70 400,00  

Výdaje AP skutečné 237 669,08  

Vrácení nečerpané dotace MZ ČR 349 800,00  

Vrácení části nevyčerpané dotace ÚV ČR 8 400,00  

Přeplatky+vratky členům za rekondiční pobyty 387 750,00  

Celkem výdaje 983 619,08  

  

* Částečně hrazeno z dotací MZ, ÚV,MK  
Výnos 18 476,39  

 

 
 


