
ZPRÁVA O ČINNOSTI 
A HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

za r. 2021 a plán na r. 2022



KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím
Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za r. 2021 a plán na r. 2022

AKTIVITY KOPAC v roce 2021

Sociální sítě
• provoz webových stránek www.kopac.cz – stabilní zdroj ověřených informací
• letos publikováno dosud cca 30 novinek (nová překladatelka) – cca 45 tisíc uživatelů, 57 tisíc návštěv, 
Google analytics – webmaster Dan Dostál
• Facebook – spíš aktuality a provozní věci, stabilní počet cca 1 300 sledujících
• e-mail info@kopac.cz pro komunikaci se členy a veřejností, dotazy a poradna – vyřizuje H. Vágnerová + odborníci

Brožurky pro pacienty – poštou + ke stažení na webu

Mapa předepisujících lékařů a vydávajících lékáren průběžně aktualizována, nyní 169 lékařů 
https://kopac.cz/mapa-lekaru-predepisujicich-lecebne-konopiv-cr/

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, přibývají spokojení členové

Tuzemská spolupráce – vzdělávání
• vzdělávání omezeno kvůli protiepidemickým opatřením a vytíženosti lékařů
• Pacientský hub – https://www.pacientskyhub.cz/: pro spolek i jednotlivé členy (po registraci) možnost využívat prostory 
a zázemí zdarma, přednášky a workshopy apod., info H. Vágnerová
• portál pro pacientské organizace – systémové info, vzdělávání https://www.mzcr.cz/portal-pro-pacienty-a-pacientske- 
organizace/ 
• Léčebné konopí – použití dnes a v budoucnu? – semináře klastru CzechHemp
• Konopí a věda – konference v Brně 21. 9. 2021 https://konopi-a-veda.webnode.cz/
• přednášky „Teorie a praxe léčby konopím“ pro spolek Celesta – Centrum pro rodinné pečující (D. Navrátil v Mnichově 
Hradišti, Bakově n. Jizerou, 2× v Praze)
• Unie Roska (pacienti s RS) – besedy o konopné léčbě, články na RS weby – H. Vágnerová
• laboratoř pro analýzu vzorků konopí – info P. Mucha

Medializace KOPAC
• rozhovor R. Hřiba o pěstírně konopí ve FNUSA, Události v regionech 23. 2. 
• rozhovor R. Hřiba o léčebném konopí pro ČT1 – Sama doma 19. 3.
• rozhovor P. Kubů pro Radio1, pořad Zátiší, 25. 8.
• stanovisko ke kauze soudu s Legalizací, SeznamZprávy, 30. 9.
• pacientské příběhy na soc. sítích

Cannafest: měl by proběhnout 5.–7. listopadu 2021 



Informace o aktuální členské základně 
Celkem 83 platících členů, z toho: 62 pacientů + 21 podporovatelů. Trend mírně klesá, letos 12 nových pacientů 
a 1  podporovatel. 

Hospodaření

Účetnictví vede ředitelka, uzávěrku dělá fi rma ECOVIS FACTA a.s., publikováno na webu a portálu justice.cz. 

Hospodaření KOPAC 2020 v CZK

stav účtu 1. 1. 2020 24 778

stav EUR účet 584

stav pokladny 3 415

náklady telefon + internet −6 000

poštovné + kancelářské potřeby −1 804

cestovné −329

účetní −7 000

registr −1 000

právní služby −11 798

prezentace –15 000

celkem −42 931

příjmy čl. příspěvky 17 563

dary nepeněžité 26 798

celkem 44 361

Hosp. výsledek 1 430

stav účtu 31. 12. 2020 27 027

stav EUR účet 761

stav pokladny 1 532

Financování činnosti spolku v roce 2020 proběhlo z vybraných členských příspěvků a nepeněžitých darů.V letošním roce 
je situace obdobná, příjmy z členských příspěvků zřejmě klesnou – výzva k úhradě, vzrostou náklady na sídlo spolku.

STRATEGIE ČINNOSTI v roce 2022:
Bude záležet na výsledcích voleb 2021 a novelizaci zákonů: co ještě může KOPAC ovlivnit, jaký smysl a cíle má naše 
další činnost…? Praktické návody a rady pacientům…?
Zvýšit mediální tlak na dostupnost konopné léčby a osvětu. Informační a vzdělávací kampaně pro odbornou i laickou 
veřejnost. Další konkrétní návrhy vítány.

V Praze dne 12. 10. 2021
Vypracovala: Hana Vágnerová


