
ZPRÁVA O ČINNOSTI 
A HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

za r. 2020 a plán na r. 2021



KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím
Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za r. 2020 a plán na r. 2021

Aktivity KOPAC

Sociální sítě
• provoz webových stránek www.kopac.cz – stabilní zdroj ověřených informací
• letos publikováno dosud cca 70 novinek (tj 6 za měsíc), cca 45 tisíc uživatelů, 57 tisíc návštěv
 Google analytics – webmaster Dan Dostál
• stránky na soc. síti Facebook – spíš aktuality a provozní věci,  počet sledujících 1 300, like 1 226 
• e-mail info@kopac.cz pro komunikaci se členy a veřejností, dotazy a poradna, celkem 890 položek – H. Vágnerová

Brožurky pro pacienty – poštou + ke stažení na webu

Mapa předepisujících lékařů a vydávajících lékáren průběžně aktualizována, nyní 164 lékařů 
https://kopac.cz/mapa-lekaru-predepisujicich-lecebne-konopiv-cr/
web Mudr. Hřiba o aktuální dostupnosti a rady pro lékaře: https://lecebnekonopi.webnode.cz/ 

Právní poradna 
• pro KOPAC:  PRK kancelář, JUDr. Mašková
• poradna A.N.O.: Mgr. Fidesová, https://poradna.asociace.org/ 

Vaporizér – půjčujeme Volcano Digit zdarma na 3 měsíce, zatím spokojení 2 členové

Mezinárodní spolupráce
• podpis Prohlášení o přístupu pacientů ke konopné léčbě v doporučení WHO pro CND (Komise pro návykové látky 
OSN) – H. Gabrielová, Vágnerová
• meeting EMSP k evropskému stanovisku k léčebnému užití konopí – H. Vágnerová

Tuzemská spolupráce – vzdělávání
• společně s Českým konopným klastrem výzva SÚKLu ke koordinaci s dovozem a změně kódování 
• laboratoř pro analýzu vzorků konopí  – info P. Mucha
• Pacientská rada MZ – poradní orgán MZdr – H.Vágnerová
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=pacientske-organizace--pacientska-rada
• seminář poslance R. Holomčíka „Potenciál konopí“ 18. 2. v PS, H. Gabrielová
• Konopí a věda – konference v Brně odložena 
• Koalice pro zdraví – podněty pro jednání Pacientské rady VZP (p. Majzlík, P. Kubů)
• workshop „Teorie a praxe léčby konopím“ pro spolek Celesta – podpora rodinným pečujícím (D. Navrátil online 10. 11., 
budou další)
• Unie Roska (pacienti s RS) – besedy o konopné léčbě, články na web – H. Vágnerová

Medializace KOPAC
• zájem CNN Prima News o medailonek a příběhy pacientů
• články v tisku: Blesk 19. 1. 2020 – P. Kubů
• rozhovor pro News 23. 11. 2020 – P. Kubů
• pacientské příběhy na soc. sítích

Cannafest: odložen na 12.–14. 2. 2021



Informace o členské základně  
Celkem 90 platících členů, z toho: 64 pacientů + 26 podporovatelů 

Zavedli jsme systém upomínek na platbu členského příspěvku, aby se členská základna nezmenšovala kvůli opomenutí.

Hospodaření za rok 2020

Účetnictví vede ředitelka, uzávěrka ve spolupráci s fi rmou FACTA, publikováno na webu a portálu justice.cz. Veškeré 
práce pro spolek jsou dobrovolné.

Hospodaření KOPAC do VH 2020 v CZK

stav účtu 1. 1. 2020 24 678

stav EUR účet 584

stav pokladny 3 415

náklady telefon + internet −6 000

poštovné + kancl. potř. −1 549

cestovné −329

účetní −7 000

registr −1 000

právní služby −11 798

celkem −27 856

příjmy čl. příspěvky 10 200

dary peněžité ? 0

dary nepeněž 11 798

celkem 22 178

Hosp. výsledek −5 678

stav účtu 1. 12. 2020 20 527

stav EUR účet 502

stav pokladny 1 866

Financování činnosti spolku z vybraných členských příspěvků a darů (peněžitých i nepeněžitých).

PLÁN ČINNOSTI 2021:

Zvýšit mediální tlak na dostupnost konopné léčby, oslovit odb.lék.společnosti o stanovisko, spolupráce s Pacientskou 
radou a pacientskými organizacemi dotčených diagnoz.
Kampaně za dostupnost konopné léčby. Informační a vzdělávací kampaně pro veřejnost.
Další konkrétní návrhy vítány.

V Praze dne 1. 12. 2020
Vypracovala: Hana Vágnerová


