
ZPRÁVA O ČINNOSTI 
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KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za r. 2022 a plán na r. 2023

AKTIVITY KOPAC v roce 2022

Sociální sítě
• provoz webových stránek www.kopac.cz – stabilní zdroj ověřených informací, novinky z domova i ze světa, odborné 
lékařské studie
• 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 184 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, spolupráce s Konotékou

Zahraniční spolupráce
• jsme členy Patient Council IACM
• report pro Prohibition Partners
• odborný článek v Physiological Research o vlivu THC na schopnost řídit vozidlo

Tuzemská spolupráce, osvěta a vzdělávání
• pracovní setkání aktérů v oblasti konopí 9. 11. v Praze s cílem sdílet informace o aktivitách a jejich možný ch společný ch 
bodech (P. Kubů)
• překlad zprávy RIA k návrhu zákona do angličtiny (M. Sweney pro Piráty)
• aktivní účast v pracovní skupině pro telemedicínu při Pacientské radě Mzd (P. Kubů)
• přednáška o LK pro předepisující lékaře, Neuraxpharm 23. 11. v Praze (P. Kubů)
• bariéry dostupnosti LK pro nár. protidrogového koordinátora J. Vobořila
• připomínkování vyhlášek Mzd
• získání stanoviska VZP k úhradě konopných extraktů 
• konference NAPO o zapojování pac. org do rozhodování ve zdravotnictví
• 7. konference Konopí a věda 24. 5. v Brně https://konopi-a-veda.webnode.cz/
• on-line přednášky „Teorie a praxe léčby konopím“ pro spolek Celesta – Centrum pro rodinné pečující (D. Navrátil)
• seminář Léčebné konopí, teorie a praxe. 19.–20. 11. Valtice (J. Budařová)
• přednáška o léčivém konopí na konferenci Umění být ženou v Bratislavě (J. Budařová)

Medializace KOPAC
• stanovisko ke kauze soudu s časopisem Legalizace
• rozhovor pro Radio Prague International
• rozhovor pro HOSPITALin
• článek pro Týden.cz o extraktech
• tisková zpráva: odstranění bariér dostupnosti LK 
• tisková zpráva: podpora regulované dostupnosti konopí pro dospělé
• databáze kontaktů na Medializuj.cz



Cannafest proběhl 4.–6. listopadu 2022 v Expo Praha-Letňany
• spolupráce a konzultace na stánku magazínu Konopí 
• panelovou diskuzi pacientů vedl P. Kubů
• na odborné konferenci přednášel prof. L. Hanuš

Informace o aktuální členské základně 

Celkem 77 platících členů, z toho: 64 pacientů + 13 podporovatelů. Trend počtu členů stále mírně klesá, letos zvýšení 
o 16 nových pacientů, ale ubylo podporovatelů.

Hospodaření

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

Hospodaření KOPAC 2021 v CZK

stav účtu 1. 1. 2021 27 027

stav EUR účet 761

stav pokladny 1 532

náklady telefon + internet −6 000

poštovné + kancelář −636

nájem na 5 let –10 967

účetní −7 000

konference −1 250

právní služby –23 595

roll-up –3 751

celkem −53 199

příjmy čl. příspěvky 12 200

dary peněžité 0

dary nepeněžité 23 595

celkem 35 795

Hosp. výsledek –17 404

stav účtu 31. 12. 2021 9 959

stav EUR účet 761

stav pokladny 1 196

Financování činnosti spolku v roce 2022 probíhá z vybraných členských příspěvků a nepeněžitých darů. Příjmy z člen-
ských příspěvků klesají – výzva k úhradě funguje, ale ubývá členů. V příštích letech nebudou náklady na sídlo spolku 
(uhrazeno 2021 na 5 let). Náklady spojené s informačním servisem o dostupnosti budeme chtít refundovat od dotčených 
subjektů.



STRATEGIE ČINNOSTI v roce 2023:

Rozběh informačního servisu o dostupnosti konkrétních produktů LK v lékárnách na našem webu – dle stanoviska SUKL 
lze pouze pro odborníky, aby to nebyla reklama.
Podpora a připomínkování návrhu Pirátské strany na regulovanou dostupnost konopí pro dospělé.  
Zvýšení mediálního tlaku na dostupnost všech forem konopné léčby a osvěta. Informační a vzdělávací kampaně pro od-
bornou i laickou veřejnost. 
Další konkrétní návrhy vítány.

V Praze dne 25. 11. 2022
Vypracovala: Hana Vágnerová


