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Vážení partneři, podporovatelé a přátelé, milí klienti,
závěr roku patří bilancování a stejně
tak je tomu také na konci roku 2017.
V tomto roce jsme učinili obrovský
krok. Stali jsme se členy pacientské
rady Ministerstva zdravotnictví ČR.
Rada vznikla na základě rozhodnutí
ministra zdravotnictví, jako stálý
poradní orgán, za účelem zvýšení
ochrany práv pacientů. Pacientskou
radu tvoří 24 zástupců pacientských
organizací, mezi které patří i CZEPA.
Otevíráme tak dveře k předání
podnětů a připomínek našich
členů k projednání v pacientské
radě a zároveň nejvyššímu
zdravotnickému orgánu ČR.
Velkým úspěchem byl v roce 2017
také přínos nejnovějších technologií
na spinální jednotky v českých
nemocnicích. CZEPA vybavila sedm
spinálních a spinálně rehabilitačních
jednotek po celé ČR inteligentními
kompenzačními pomůckami, které
umožňují pacientům ochrnutým po
poranění míchy ovládat hlasem nebo
jiným způsobem např. počítač nebo
telefon, v domácím prostředí
ovládat spotřebiče.

Díky novým pomůckám mohou
pacienti během dlouhé hospitalizace
komunikovat s rodinou a přáteli,
neztratit tak cenné sociální kontakty,
nebýt na základě nehybnosti
odříznuti od svého světa.
Náš přístup k posunu možností vpřed
v roce 2017 opět skvěle reprezentoval
ultramaratonec René Kujan, který
uběhl 360 km jen s tím, co pobral
s sebou nebo si k jídlu a pití ulovil po
cestě. Výstředním během vyvrcholila
kampaň, kterou v crowdfundingové
sbírce na startovací a podporované
bydlení pro vozíčkáře s poraněním
míchy podpořilo částkou 314 204 Kč
na 250 dárců. Tu navíc do výše
300 000 Kč zdvojnásobila skupina
ČSOB, která byla generálním
partnerem projektu.
S koncem roku 2017 se nám otevřely
nové cesty, jak i nadále zlepšovat
životní podmínky stávajících členů,
ale také členů nových nebo krátce
po úraze a my tak věříme, že bude –
CZEPA i nadále platným partnerem
v životě spinálních pacientů.
Alena Jančíková, ředitelka
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K řádnému bilancování nepochybně
patří také upřímné poděkování všem
našim členům, podporovatelům
a dárcům. Právě díky nim se
nám daří postupovat v naší práci
efektivně a rozšiřovat možnosti
k uspokojivému životu spinálních
pacientů, vracet je co nejrychleji
zpět do života.
Díky Vaší podpoře a důvěře
pracujeme s nadějí, že naše projekty
mají smysl. V roce 2018 nás čeká
další a doslova vysněný projekt –
peer mentoring. Mentorem, „Peerem“,
je vozíčkář, který je delší dobu po
poškození míchy a je na postižení
dobře adaptován. Pomáhá jako
průvodce v nové životní situaci
vozíčkáři, který je krátce po vzniku
zdravotního postižení. Ve světě
je „peer“ velmi důležitým prvkem
v době, kdy se spinální pacient vrací
po rehabilitaci domů a v různých
ohledech se cítí v nepříznivé
a opuštěné situaci.
Držte nám palce,
bude to jízda!

/1/ INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ PROGRAM

1.1 Sociálně právní
poradenství
Od ledna 2017 poskytuje Česká asociace paraplegiků CZEPA pouze jednu sociální službu, a to „odborné sociální
poradenství“. CZEPA tak v průběhu roku 2016 reagovala
na změnu potřeb klientů a původně registrovanou
službu, „sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením“, zrušila.
V rámci odborného sociálního poradenství poskytly sociální
pracovnice a specialistka na spinální problematiku asociace
CZEPA poradenství celkem 1331 osobám. Klienti nejčastěji
žádali o podporu v tématech poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením, příspěvku na péči, invalidního
důchodu, zaměstnávání, výběru kompenzačních pomůcek
a jejich financování.

1. 1. 1 Intervence
ve prospěch klienta
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. poskytuje
krátkodobé poradenství a eviduje také případy, kdy obhajoba
práv našich klientů přesáhla více jak kalendářní rok. Již
ke konci roku 2016 jednala sociální pracovnice ve věci
opakovaného neadekvátního ustanovení stupně příspěvku
na péči. I přes podání nové žádosti a odvolání, které bylo
v roce 2017 podpořeno písemným stanoviskem asociace,
nedošlo ke zvýšení příspěvku na péči na III. stupeň. Protože
klient i asociace jsou přesvědčeni, že došlo k pochybení
a odvolací orgán nevypořádal rozpory v podkladech, podala
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. na konci roku 2017
žádost o mimořádný opravný prostředek – přezkumné řízení,
o kterém nebylo do konce roku 2017 rozhodnuto.
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1.2 Interaktivní poradny
Specialistka na spinální problematiku pravidelně poskytuje poradenství klientům
na pracovištích spinálního programu. Během roku poskytla poradenství 30 klientům
Spinálních jednotek FN Motol a KN Liberec. Proběhlo také dvacet návštěv Rehabilitačního
ústavu Kladruby, kde poskytla poradenství 65 klientům. V rámci poradenství uspořádala také
tři tematická setkání (na téma dekubity, správné sezení, bezbariérové úpravy bydlení).

1.3 Domácí návštěvy
a podpora regionu
Odborné poradenství specialistky na spinální
problematiku poskytujeme také v přirozeném prostředí
žadatelů. V roce 2017 uskutečnila odborná pracovnice
23 návštěv a konzultací v domácím prostředí.
V rámci veletrhu Rehaprotex proběhlo regionální
setkání vozíčkářů z Brna a okolí.

1.4 Laboratoř
zdravého sezení
a semináře
Pro sociální zapojení osob se
zdravotním postižením je nutná
prevence zdravotních komplikací.
Nejčastější závažné, až život ohrožující,
komplikace jsou dekubity (proleženiny,
prosezeniny). Specialistka na spinální
problematiku s přístrojem pressure
mapping umí vyhodnotit rozložení
tlaku na sedacích partiích. Přístrojové
měření je součástí odborného
poradenství výběru a nastavení
kompenzačních pomůcek (vozíků
a sedacích polštářů). Tuto službu
využilo 41 klientů, celkem bylo
vyhodnoceno 82 měření.
V roce 2017 jsme organizovali semináře
„Principy správného sezení, výběr
a nastavení vozíku“ ve spolupráci
se společností Medicco, s. r. o. –
celkem 6 seminářů s účastí 162 osob
(94 vozíčkářů, jejich blízcí,
fyzioterapeuté, ergoterapeuté, asistenti,
sociální pracovníci). Semináře
proběhly v Centru Filipovka v Praze,
Kosatec Pardubice, 2x v ParaCENTRUM
Fenix Brno a v rámci regionálního
setkání na výstavišti v Brně.
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/2/ EDUKACE
2.1 Semináře a kurzy

4) Vinohradské odpoledne věnované míšním lézím –
aktivní účast s přednáškou o šlachových transferech

2.2 Blokové výuky a praxe

5) Přednášky a workshop na konferenci v rámci celosvětového Dne poranění míchy 5. 9. 2017 na témata:

Zaměřené na fyzioterapeuty, ergoterapeuty a pracovníky
v sociálních službách – tématicky zaměřené na přesuny,
polohování, výběr vozíku, sex a partnerské vztahy.

a) zaměstnávání

1) Seminář pro fyzioterapeuty v Kladrubech – možnosti
řešení patologie sedu
2) Seminář Sexualita lidí se zdravotním handicapem –
cesta k naplnění potřeb (26 účastníků)
3) Kongres spinálních jednotek v Mikulově – přednášky
s názvem „ Antidekubitní sedáky versus dekubity“
a „Expertní skupina v sociální oblasti pro osoby
s poškozením míchy“

b) dekubity, správný sed, prevence
a možnosti korekce patologií
c) přednáška v Centru Paraple „Kožní defekty – příčiny
známé a neznámé“ pro klienty a terapeuty
d) v sídle České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. „Poranění míchy ve všech souvislostech“

Česká asociace paraplegiků – CZEPA umožnila
dlouhodobé praxe studentům Vyšší odborné školy
sociálně – právní, Jasmínová, Praha 10.

2.3 Spolupráce
s Asociací studentů
fyzioterapie
Na jaře a na podzim 2017 jsme organizovali dvě akce pro
studenty Asociace studentů fyzioterapie - Den na vozíku
v Praze, akcí se zúčastnilo celkem 54 studentů.

/3/ INFORMAČNÍ
MATERIÁLY
3.1 Newsletter
Elektronický zpravodaj obsahující důležité
a zajímavé informace pro členy CZEPA (aktivity
asociace, změny v legislativě, nabídky práce
a vzdělávání, nabídky jiných organizací, kultura,
sport, inzerce apod.). V roce 2017 bylo rozesláno
celkem 9 zpravodajů.

3.2 Publikační
činnost
Ve čtyřech vydáních bulletinů Unie fyzioterapeutů
byly vydány články prezentující činnost České
asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. a Klinické zájmové
skupiny Fyzioterapie míšních lézí, jejichž aktivity
pomáhají pacientům v jednotlivých regionech.
CZEPA pravidelně informuje o činnosti asociace
osoby se zdravotním postižením v časopisech
spolupracujících organizací, např. magazín Paraple
či časopis Helios, pro pacienty s poruchami
vyprazdňování močového měchýře. Cílem je rozšíření
povědomí o činnosti, projektech a nabídce pomoci
asociace potřebným osobám a jejich blízkým.
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/4/ OVLIVŇOVÁNÍ
LEGISLATIVY KE
ZKVALITNĚNÍ
SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNÍ PÉČE

témata patřila novela zákona o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením
(č. 329/2011 Sb.), související vyhláška s výčtem
zvláštních pomůcek, na které je poskytován
příspěvek (č. 388/2011 Sb.), a novela zákona
o sociálních službách - zejména zvýšení
příspěvku na péči ve IV. stupni (č. 108/2006
Sb.). Asociace aktivně participovala na
řešení situace s převedením kompenzačních
pomůcek v souvislosti se zrušenou „dohodou
o narovnání“ zdravotních pojišťoven. Mezi
další témata patřila krácená podpůrčí doba
nemocenské pro poživatele invalidního důchodu
ve III. stupni a starobního důchodu podle
zákona o nemocenském pojištění (č. 187/2006
Sb.). CZEPA na nerovnost podmínek v oblasti
nemocenské upozornila mj. úřad veřejného
ochránce práv, který shledal toto zákonné
ustanovení za problematické a následně zahájil
jednání s MPSV ČR.

4.1 Pacientská rada
Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví
vznikla Pacientská rada, jako stálý poradní
orgán Ministerstva zdravotnictví České republiky,
za účelem zvýšení ochrany práv pacientů.
Pacientskou radu tvoří 24 zástupců pacientských
organizací, mezi které patří i Česká asociace
paraplegiků – CZEPA, z.s.

4.3 Expertní skupina

Asociace tak aktivně připomínkuje legislativu
a spolupracuje na úpravách zákona o veřejném
zdravotním pojištění ve prospěch cílové skupiny.

Expertní skupina dvaceti zejména zdravotně
‑sociálních a sociálních pracovníků nemocnic,
rehabilitačních ústavů a neziskových organizací,
které se zabývají péčí a poradenstvím osobám
ochrnutých po poškození míchy (a jejich
blízkým), se v roce 2017 sešla na dvou
pracovních jednáních (v Brně a v Liberci).
Diskutovány byly mimo jiné okolnosti a překážky
samostatného bydlení klientů, kteří jsou
plně závislí na péči druhé osoby, ale ani

4.2 Připomínkování
legislativy
v sociální oblasti
I v roce 2017 se CZEPA aktivně věnovala
připomínkování legislativy. Mezi projednávaná
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v kombinaci služeb osobní asistence a domácí
zdravotní péče se jim nedostává služeb, které
pro svůj samostatný život potřebují. Téma
zajištění zdravotních služeb v sociálním
prostředí klienta následně zástupce asociace
CZEPA předložil i v rámci Pacientské rady
Ministerstva zdravotnictví ČR. Významným
tématem expertních setkání byla novela zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a související vyhlášky, které byly
v průběhu roku 2017 novelizovány
(s platností od 2018).

/5/ SPOLUPRÁCE
S FIRMAMI
A PREZENTACE NA
VELETRZÍCH
5.1 Spolupráce
s firmami

Meyra ČR, s. r. o. – klinické hodnocení
opěrky Tarta k podpoře zařazení do číselníku
pomůcek VZP
AMOENA, spol. s r. o. a antidekubitní sedáky
Amovida - provedeno klinické hodnocení
nových sedáků ve spolupráci se spinálními
terapeuty v Kladrubech a podpora k zařazení
do číselníku VZP, firmou poskytnuty 2 sedáky
k zapůjčování
PSP izoterm, s. r. o., Ing. Schejbal –
spolupráce na vývoji antidekubitního
sedáku z paměťové pěny
Zdravý design, s. r. o. – vývoj nové zádové
opěrky k vozíkům

5.2 Prezentace
na veletrzích
Činnost asociace byla v průběhu roku 2017
prezentována na veletrhu Rehaprotex v Brně
a na výstavě Život bez bariér v Ostravě, kde
návštěvníci získali informace o aktivitách
a projektech CZEPA, mohli využít odborného
poradenství nebo si odnést
edukační publikace a DVD.

MEDICCO, s. r. o. - společné semináře „Principy
správného sezení, nastavení a výběr vozíku“
Kury, s. r. o. – spolupráce na vývoji nové
ergonomické opěrky vozíku
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Osobní vozy si v roce 2017
zapůjčilo 17 vozíčkářů celkem na
300 dní. Velkoprostorový vůz Fiat
Ducato byl zapůjčen, vozíčkářům
a organizacím, 16x na 109 dní.

6.2 Swiss Trac
Již čtvrtým rokem jsme rodičům
na vozíku zapůjčovali Swiss Trac,
přídavné zařízení k mechanickému
vozíku s elektrickým pohonem
a dětskou sedačkou.
Swiss Trac byl v únoru 2017
zapůjčen další mamince.

/6/
PŮJČOVÁNÍ
AUTOMOBILŮ
A POMŮCEK

6.1 Automobily
na ruční řízení
Automobily Škoda Octavia Combi, které
nám poskytla společnost ŠKODA AUTO, a. s.,
půjčujeme vozíčkářům, kteří nemají k dispozici
vlastní vůz. Díky této službě mohou zvládat své
každodenní povinnosti nebo zájmy, na které by,
bez automobilu, museli rezignovat. Pro klienty
máme k dispozici 2 vozy.
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6.3
Kompenzační
a zdravotní
pomůcky
Klienti České asociace
paraplegiků – CZEPA, z.s. si mohli
také v roce 2017 zapůjčit řadu
pomůcek – antidekubitní sedáky,
zádové opěrky, vozíky nebo swing
křesílko. V průběhu minulého
roku využilo zápůjčky celkem
49 klientů.

/7/ BYDLENÍ
7.1 Startovací byty
Od ledna 2016 poskytujeme, díky podpoře
Městské části Praha 10, startovací
bydlení vozíčkářům krátce po úraze,
mohou tak žít aktivně a samostatně,
přestože ještě nemají zajištěné vlastní
bezbariérové bydlení. K dispozici jim je
pět bezbariérových bytů v pražských
Malešicích, které České asociaci
paraplegiků – CZEPA, z.s. pronajala městská
část Praha 10. Během roku 2017 se ve
startovacích bytech vystřídalo 10 vozíčkářů.

7.2 Podporované
bydlení pro
tetraplegiky
Vozíčkáři s vysokou míšní lézí
a postižením horních končetin
se od roku 2012 díky podpoře
Magistrátu hl. m. Prahy v bezbariérovém
bytě učí žít samostatně a bez závislosti
na rodině a zařízeních pobytových služeb.
Zázemí v podporovaném bytě našel
v roce 2017 osmý klient.
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/8/ TRÉNINKOVÉ PRACOVIŠTĚ
PRO VOZÍČKÁŘE HVĚZDNÝ BAZAR
V roce 2017 pracovalo ve Hvězdném bazaru
9 vozíčkářů. Pod vedením pracovního terapeuta
získají zkušenosti, které pak mohou uplatnit při
svém dalším zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Zaměstnanci, které jsme podpořili, následně našli
uplatnění na otevřeném trhu práce.
Hvězdný bazar stále plní své poslání a zaměstnává lidi po poranění
míchy, kteří chtějí získat mnohdy svou první pracovní zkušenost.
Hlavním sortimentem stále zůstává stylové oblečení z druhé ruky, ale
i skvělá vína, lahodné marmelády, čokolády a medy s logem Hvězdného
bazaru. Sortiment se rozšířil i o ručně šité tkaničky, pastelkovník,
žehlící desku a další výrobky z dílny Jehlanu.
Od května 2017 je Hvězdný bazar podporován grantem Evropského
sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Díky zmíněnému programu podpoříme do roku 2019
osm vozíčkářů na pozici prodejce
ve Hvězdném bazaru.
V roce 2017 proběhlo několik velkých sbírek oblečení. Děkujeme
za podporu především firmě Skanska, ČSOB leasing, ČSOB,
Metrostav a dalším. Děkujeme také individuálním dárcům,
kteří nám nosí oblečení přímo do obchodu.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

14
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/9/ VOZEJKOV.CZ
Komunitní fórum, kde vozíčkáři, jejich příbuzní, přátelé
nebo asistenti naleznou témata spjatá s aktivním
životem na vozíku. Po registraci mohou sami
uživatelé rozvíjet obsah Vozejkova, který
je také propojen s Facebookem.
Od ledna do prosince 2017 se na Vozejkov přihlásilo průměrně 125 uživatelů
(unikátních IP adres) denně. Vozejkov za tu dobu přinesl 398 příspěvků.
Pravidelně také portál přináší informace z legislativy a sociální oblasti.
Nejčtenější byl příspěvek „Senát schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb.,
o dávkách pro osoby se zdravotním postižením“,
který za jeden den shlédlo 463 návštěvníků
(unikátních adres).
V akcích bylo uveřejněno 130 upozornění na události konané v celé ČR,
s bezbariérovým přístupem. Nejrůznější koncerty, festivaly,
divadelní představení a další.

17

Probíhala zde také hojná diskuze samotných uživatelů, kteří vzájemně sdílí
získané informace např. o bezbariérovém cestování, o pomůckách,
nejrůznější rady a vychytávky. V bazaru uživatelé nabízeli
nebo poptávali automobily, vozíky, plošiny, motomedy,
handbiky a další potřebné pomůcky.
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Na Vozejkově je četně využívána poradna, kde odborníci na danou tématiku
zodpovídají dotazy z legislativy, ze sociální oblasti, rehabilitace,
fyzioterapie, o pomůckách apod. V roce 2017
bylo zodpovězeno 35 dotazů.

16

výroční zpráva 2017 CZEPA

/10/ VOZEJKMAP 2017
Mobilní a webová aplikace, která již pátým
rokem pomáhá vozíčkářům hledat objekty
s bezbariérovým přístupem.
Obě verze jsou navrženy tak, aby uživateli poskytly
dostatečné množství informací o přístupnosti městské
hromadné dopravy, WC, parkování, restaurací, hotelů,
institucí (nemocnic, lékařů, úřadů), sportovišť a dalších.
Samotní uživatelé pak mohou prostřednictvím
aplikace přidávat objekty, které se po schválení
zařadí do databáze a slouží ostatním
vozíčkářům jako cenný
zdroj informací.
Ke konci roku 2017 čítala databáze VozejkMap 9 649
bezbariérových míst. Za rok 2017 bylo přidáno 675 míst.
Za loňské období využívalo webovou aplikaci průměrně
26 lidí denně. Celková návštěvnost se zvedla
o 30% oproti roku 2016.
V roce 2017 se také připravovala Inovace Vozejkmapu,
která bude realizována v roce 2018.
O Vozejkmapu vyšlo v roce 2017 30 mediálních výstupů.
Aplikace jsou propojeny s facebookovým profilem
a nabízí tak užitečné, tipy kam vyrazit.

18
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/11/ BANALFATAL!
INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘE PRO DĚTI,
MLÁDEŽ A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

20
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Cílem interaktivních seminářů
je prevence úrazů páteře
s následkem poškození míchy u dětí
a mladistvých. Interaktivní setkání
na II. stupni ZŠ a na SŠ vede herec
a bývalý kaskadér Hynek Čermák
spolu s profesionálními hasiči nebo
kaskadéry a vozíčkáři, kteří jsou
po úrazu s poraněním míchy.

Na semináři se pracuje s amatérskými
video záznamy, na kterých jsou
zachyceny různé rizikové aktivity.
Některá videa přímo zachycují
situace, kdy k poranění páteře
a míchy skutečně došlo. Lektoři
u jednotlivých videí vysvětlují, jak
a proč k úrazu páteře došlo a jak
přistoupit k prevenci. Vozíčkáři se

21
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následně podělí o svůj osobní příběh.
Otevřeně vypráví o životě na vozíku
a všech komplikacích, o kterých lidé
většinou ani netuší. Cílem seminářů
není mladé lidi odradit od zábavy
nebo adrenalinových aktivit, ale je
potřeba přiblížit, jak minimalizovat
riziko úrazu. BanalFatal! absolvovalo
za rok 2017 celkem 3 977 účastníků.

/12/ ZAMĚSTNÁVÁNÍ VOZÍČKÁŘŮ
Pro vozíčkáře systematicky vytváříme
pracovní místa. V roce 2017 bylo na vozíku
12 z našich 20 zaměstnanců. Jsme pyšní
na to, že se nám daří zaměstnávat
hendikepované, a že jsme všichni
rovnocennými kolegy.

/13/ FENKJUFEST
Také v roce 2017 jsme měli možnost
poděkovat všem, kteří pomáhají
vozíčkářům s poraněním míchy.
FenkJuFest proběhl 24. listopadu
a v prostoru La Fabrika,
Slévárna se ho zúčastnilo
více jak 250 vozíčkářů.

/14/ KONGRES
EVROPSKÉ
FEDERACE PRO
MÍŠNÍ LÉZE
Zástupci České asociace paraplegiků – CZEPA se
zúčastnili kongresu ESCIF, který proběhl v termínu
10.–12. 5. 2017 ve slovinském Piranu. Kongresu se
zúčastnila ředitelka CZEPA s doprovodem. Mezi
tématy kongresu bylo představení systému péče
o spinální pacienty ve Slovinsku či Velké Británii
a představení systému rehabilitační péče ve
Finsku. V průběhu roku probíhá komunikace se
členy ESCIF - konzultovali jsme, jakým způsobem
ve členských zemích realizují projekt založený na
podpoře peer to peer (zkušený vozíčkář poskytuje
podporu vozíčkáři krátce po úrazu páteře).

/15/ CZEPA
V MÉDIÍCH
Media v roce 2017 zaujala především témata
půjčování vozů, charitativního obchodu Hvezdný
bazar a komentáře našich pracovníků na téma
sociální a zdravotní oblasti. Celkem jsme
zaznamenali 10 mediálních výstupů.

22
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/16/ STRUKTURA
ORGANIZACE

/17/ FINANČNÍ ANALÝZA

Eliška Vostřáková – grantový fundraiser
Mgr. Petra Černá
firemní a individuální fundraiser, PR
Jiří Kadeřávek
administrátor komunitního portálu Vozejkov

Pro asociace pracují profesionální
pracovníci, kteří mají dlouholetou
zkušenost a odbornou praxi s lidmi
s poškozením míchy.

V roce 2017 jsme získali celkem 30 dotací, grantů a velkých firemních darů v celkové výši 2.722.630 Kč
(státní instituce, kraje, nadace, nadační fondy, firemní nadace).

%

Jaroslav Filsák
administrátor mobilní aplikace VozejkMap
(do června 2017)
Marek Váša
administrátor mobilní aplikace VozejkMap
(od července 2017)

Jednatel:
Mgr. David Lukeš
Předsednictvo:
MUDr. Karolína Bílková, Zdeňka Faltýnková,
Mgr. David Lukeš, Mgr. Lenka Honzátková,
Mgr. Ladislav Loebe, Lucie Marková, DiS.,
Mgr. Ivana Cabrnochová

Václav Háse
koordinátor projektu Startovací bydlení

Stát, kraje
Nadace a NF
Firemní fundraising
Drobní dárci
Veřejná sbírka
Vlastní činnost

27
16
31
1
1
24

Veronika Hadravová – office manager
Eva Vavřínová
pracovní terapeut, Hvězdný bazar (do května 2017)

Revizní komise:
Bc. Pavel Šťastný, MBA.
(předseda revizní komise),
Mgr. Barbora Hrdličková,
PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.

Bc. Eliška Drbohlavová, DiS.
pracovní terapeut, Hvězdný bazar (od září 2017)
Jana Pitelková (do května 2017), Petr Očenášek
(do května 2017), David Macera (do ledna 2017),
Valter Rönisch (do června 2017), Štefan Kováč
(do prosince 2017), Veronika Kovářová,
Jiří Seman, Adéla Krauzová.

Ředitelka:
Alena Jančíková
Zdeňka Faltýnková – spinální specialistka,
fyzioterapeutka, ergoterapeutka, pracovnice
v sociálních službách

Andrea Hutková
koordinátor projektu BanalFatal!

Mgr. Dominika Horáková, DiS.
sociální pracovnice

Hynek Čermák, Ondřej Počta, Jaroslav Filsák,
Jan Janeček – lektoři BanalFatal!

Bc. Hana Sixtová – sociální pracovnice

24
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PODPORA A SPOLUPRÁCE S DÁRCI
V průběhu srpna a září jsme
ve spolupráci s ultramaratoncem
René Kujanem a společností ČSOB
realizovali crowdfundingovou
kampaň To dáááš. Přinesla
dechberoucí výkon a obrovskou
vlnu solidarity. Ultramaratonec
René Kujan uběhl 360 km
jen s tím, co pobral s sebou

nebo si k jídlu a pití ulovil po
cestě. Sbírka na startovací
a podporované bydlení pro
vozíčkáře s poraněním míchy,
kterou svým výkonem podpořil,
vynesla celkem 614 204 Kč. Na 250
dárců podpořilo sbírku částkou
314 204 Kč. Tu do výše 300 000 Kč
zdvojnásobila skupina ČSOB.

25
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Kampaň uspěla také v soutěži
Ceny Fóra dárců. Získala
první místo v kategorii
Crowdfundingová akce.
Na první příčce v kategorii
Veřejně prospěšný spot se
umístily také spoty ke kampani
To dáááš, které pro CZEPA
vytvořil Robert Sklenář.

PŘÍLOHA
K ÚČETNÍ
ZÁVĚRCE

prodej přesouvacích prken a ostatní
zboží, prodej zboží v rámci Hvězdného
bazaru, reklamní činnost

Rozvahový den: 31. 12. 2017

Poslání: Hlavním posláním účetní
jednotky je zdravotní, právní a sociální pomoc imobilním občanům po
poranění míchy, dosažení jejich kvalitního, nezávislého a aktivního života,
rovnosti práv, možností a příležitostí
ve společnosti. Odstraňování nepříznivých důsledků ochrnutí v osobním
i společenském životě, integrace
imobilních občanů do společnosti
ve všech oblastech života.

Statutární orgán:
jednatel – Mgr. David Lukeš
Organizační složky: nejsou

A. Název účetní jednotky:
Česká asociace paraplegiků
– CZEPA, z. s.
Sídlo: Dygrýnova 816/8
198 00, Praha 9
IČO: 00473146
Právní forma: zapsaný spolek
Předmět činnosti: Hájení práv
a zájmů vozíčkářů s poraněním míchy
Vedlejší hospodářská činnost:
půjčování speciálně upravených
automobilů, půjčování kompenzačních a technických pomůcek,

B. Je zapsána ve spolkovém rejstříku
pod spisovou značkou L 279 vedenou
u Městského soudu v Praze. Vklady
zakladatelů nejsou evidovány
a nebyly provedeny.

C. Účetním obdobím je kalendářní rok.
D. Účetní zásady a metody byly
použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Dlouhodobý majetek a zásoby
jsou oceňovány pořizovací cenou.
Dlouhodobý majetek je odepisován
rovnoměrně, důvody k nutnosti
použít opravné položky nenastaly.
Zůstatky v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočteny devizovým kurzem
ČNB platným k rozvahovému dni.
E. Účetní jednotka nevlastní majetek
a neeviduje závazky, u kterých by jí
vznikala povinnost ocenění reálnou
hodnotou.
F. Účetní jednotka nerealizovala
ve sledovaném období žádné
mimořádné výnosy a náklady.
G. Účetní jednotka není společníkem
s neomezeným ručením v žádné
účetní jednotce.

H. Účetní jednotka je vlastníkem tohoto dlouhodobého majetku:
Položka
Pozemky
Stavby
Dlouhodobý hmotný
Dlouhodobý nehmotný
Drobný dlouhodobý
Dlouhodobý finanční

Zůstatek na
počátku účetního období
0
599 966,-Kč
982 029,-Kč
180 348,- Kč
382 069,- Kč
5 000,- Kč

Zůstatek na
konci účetního
období
0
599 966,- Kč
1 631 148,- Kč
180 348,- Kč
382 069,- Kč
5 000,- Kč

Přírůstky
Úbytky během
během účetníúčetního
ho období
období
0
0
0
0
649 119,-Kč
0
0
0
0
0
0
0

Výše
oprávek
0
170 000,- Kč
921 736,- Kč
180 348,-Kč
382 069,- Kč
0

Zůstatková cena prodaného
nebo vyřazovaného
dlouhodobého majetku
0
0
0
0
0
0

I. Audit účetní závěrky provádí spo- Hospodářský výsledek z vedlejší hospolečnost GROHOVÁ AUDIT, s.r.o, číslo dářské činnosti činí 472 181,65- Kč.
oprávnění auditorské společnosti:
Vedlejší hospodářská činnost byla ve
499. Odměny za udit byly stanoveny
sledovaném období realizována.
ve standardní výši.
J. Účetní jednotka nedrží sama ani
prostřednictvím jiné osoby podíl
ani akcie jiné společnosti.
K. Účetní jednotka eviduje k rozvahovému dni splatné dluhy na sociálním zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
ve výši 86 176 Kč, dluhy na veřejném zdravotním pojištění ve výši
30 055 Kč, daň z příjmů ze závislé
činnosti a srážkovou daň v celkové
výši 21 430 Kč.
L. Účetní jednotka nevlastní akcie
ani majetkové podíly, vyměnitelné
nebo prioritní dluhopisy nebo
podobné cenné papíry či práva.
M. Účetní jednotce nevznikly
v účetním období žádné dluhy se
zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let. Neposkytla žádné
záruky za dluhy jiných osob.
N. V rozvaze jsou zaznamenány
veškeré dluhy účetní jednotky.
O. Hospodářský výsledek z hlavní
činnosti činí - 442 690,34 - Kč.

P. Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty. Všichni
zaměstnanci byli zařazeni v 1. kategotrii.
Jejich evidenční přepočtený počet činil
ve sledovaném období: 9,24.
Ve sledovaném období nebyl nikdo
ze členů řídících, kontrolních ani
jiných orgánů účetní jednotky jejím
zaměstnancem.

Základ daně je tvořen hospodářským
výsledkem dílčích částí hlavní činnosti, u kterých jsou výnosy vyšší než
související náklady a dále hospodářským výsledkem vážícím se k příjmům,
které jsou vždy předmětem daně z příjmu a vedlejší hospodářské činnosti.

Veškeré osobní náklady jsou uvedeny
ve výkazu zisku a ztráty.

Použité účetní odpisy jsou rovny
daňovým.

Q. Statutárnímu orgánu ani členům
výkonného orgánu účetní jednotky
ani jiným osobám nebyla vyplacena
ani smluvně sjednána žádná odměna
(finanční či nefinanční) za výkon
jejich funkce.

Účetní jednotka nevyužila ve sledovaném období žádnou daňovou úlevu.

R. Účetní jednotka neuzavřela v účetním období žádné smlouvy s osobami,
v nichž by měl účast statutární orgán
účetní jednotky, člen vedení účetní
jednotky nebo jejich rodinný příslušník.
S. Členům orgánů nebyly poskytnuty
zálohy, závdavky ani úvěry s výjimkou
běžných provozních záloh na činnost
účetní jednotky.

K dlouhodobému majetku nebyly účtovány opravné položky, součástí ocenění majetku nejsou úroky.
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T. V rámci realizované hlavní činnosti
byly posuzovány výnosy a náklady
jednotlivých dílčích činností účetní
jednotky. Do základu daně jsou v souladu s platnými daňovými předpisy
zahrnovány pouze ty dílčí činnosti,
jejichž náklady jsou nižší než výnosy.
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U. Účetní jednotka si není vědoma
skutečností, které by významným
způsobem ovlivňovaly hodnocení její
majetkové a finanční situace a které
by nevyplývaly ze sestavené rozvahy
a výkazu zisku a ztráty.
Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé úvěry poskytnuté či přijaté ve
sledovaných účetních obdobích ani
v předchozích.

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 (v celých tis. Kč)

Účetní jednotka přijala tyto dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů:
Název ukazatele

Přímo:
Poskytovatel

Účel

Částka v Kč

MPSV ČR

Sociální služby

978 498,- Kč

MHMP

Odborné sociální poradenství

176 000,- Kč

MHMP

Semináře správného sezení

50 000,- Kč

Úřad vlády ČR

Projekt CZEPA pomáhá

145 640,- Kč

MZČR

Laboratoř pro správné sezení

56 000,- Kč

MČ Praha 10

Startovací bydlení

150 000,- Kč

MZČR

Administrativní servis

130 000,- Kč

MČ Praha 14

Odborné sociální poradenství

20 000,- Kč

MPSV – Evropská unie

Operační program Zaměstnanost

987 570,- Kč

V. Účetní jednotka přijala v účetním období tyto dary:
Dárce
Nadace ČEZ

W. Účetní jednotka pořádala veřejnou sbírku osvědčenou
MHMP pod. č. j. S-MHMP/264881/2016 ze dne 28. 3. 2014.
Účel: provozní, administrativní a organizační náklady
k zajištění činnosti a projektů spolku. Vybraná částka
v roce 2017 – 92 552,88 Kč.

Částka
47 992,- Kč

Nadace Jedličkova ústavu

300 000,- Kč

Škoda AUTO, a.s.

300 000,- Kč

Nadace Vodafone

346 000,-Kč

AVAST

100 000,- Kč

ČSOB

500 000,- Kč

ALBION CARDS

50 000,- Kč

Drobní dárci

99 595,- Kč

X. Výsledek hospodaření z předchozího účetního období
byl na základě rozhodnutí rady účetní jednotky vypořádán
takto: Výsledek hospodaření byl převeden na účet
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.
Y. Účetní jednotka nevyvíjí svoji činnost v oborech,
kde by bylo relevantní zpracovávat údaje vážící se
k individuálním produkčním kvótám, limitům produkčních
práv nebo o jiných obdobných kvótách a limitech.

Účetní jednotka neposkytla v účetním období žádné dary.

V Praze dne 31. 3. 2018
Odpovědná osoba: Alena Jančíková, ředitelka

Hlavní
6 356
1 729
541
51
80
4
1 053
4 183
3 227
939
16
8
8
84
6
6
71
343
343
9
9
6 356

491

Celkem
6 847
2 220
541
76
51
80
4
1 468
4 183
3 227
939
16
8
8
84
6
6
71
343
343
9
9
6 847

B. Výnosy

5 913

963

6 876

I. Provozní dotace

3 032

1. Provozní dotace

3 032

3 032

II. Přijaté příspěvky

2 010

2 010

3. Přijaté příspěvky (dary)

1 978

1 978

32

32

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklad. dodávek
2. Prodané zboží
3. Opravy a udržování
4. Cestovné
5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby
III. Osobní náklady
10. Mzdové náklady
11. Zákonné sociální pojištění
13. Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
15. Daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
19. Kursové ztráty
22. Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prod. majetku, tvorba rezerv a opr. položek celkem
23. Odpisy dlouhodobého majetku
VII. Poskytnuté příspěvky
28. Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

76

4. Přijaté členské příspěvky

28

415

3 032

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

568

963

1 531

Tržby za vlastní výkony a za zboží

568

963

1 531

IV. Ostatní výnosy

303

303

1

1

8. Kursové zisky
10. Jiné ostatní výnosy
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Činnost
Hospodářská
491
491

302

302

Výnosy celkem

5 913

963

6 876

C. Hospodářský výsledek před zdaněním

-443

472

29

D. Hospodářský výsledek po zdanění

-443

472

29

29
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)
Pasiva

Aktiva

řádek b

Stav k prvnímu
dni účetního
období 1

Stav k poslednímu
dni účetního
období 2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

001

898

1 204

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

002

180

180

2.

Software

004

180

180

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

010

2 039

2 688

3.

Stavby

013

600

600

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

014

1 057

1 706

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majtek

017

382

382

Dlohodobý finanční majetek celkem

021

5

5

Ostatní dlouhodobé půjčky

026

5

5

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

029

-1 326

-1 669

2.

software

031

-180

-180

6.

stavbám

035

-130

-170

7.

samostatným hmotným movitým věcem s souborů hmotných věcí

036

-633

-937

10.

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

039

-382

-382

B.

Krátkodobý majetek celkem

041

6 009

6 012

B.I.

Zásoby celkem

042

29

42

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

049

29

42

Pohledávky celkem

052

812

564

1.

Odběratelé

053

14

49

4.

Poskytnuté provozní zálohy

056

385

373

12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem

064

275

14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

066

36

17.

Jiné pohledávky

069

-1

A.II.

A.III.
5.
A.IV.

B.II.

18.

Dohadné účty aktivní

070

103

119

072

5 145

5 406

1.

Peněžní prostředky v pokladně

073

8

123

3.

Pěněžní prostředky na účtech

075

5 137

5 283

Jiná aktiva

081

23

1

Náklady příštích období

082

23

1

B.IV.
1.

AKTIVA CELKEM

085

6 907

Stav k prvnímu
dni účetního
období 3

7 216

A.

Vlastní zdroje celkem

086

4 530

4 921

Jmění celkem

087

2 347

2 708

Vlastní jmění

088

2 347

2 708

Výsledek hospodaření celkem

091

2 183

2 213

1.
A.II.
1.

Účet hospodářského výsledku

092

2.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

093

30

29
330

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

094

1 853

2 183

B.

Cizí zdroje

095

2 377

2 296

B.II.
6.
B.III.
1.

Dlouhodobé závazky celkem

098

349

269

Dohadné účty pasivní

104

349

269

Krátkodobé závazky celkem

106

1 987

1 031

Dodavatelé

107

31

3.

Přijaté zálohy

109

191

4.

Ostatní závazky

110

4

5

5.

Zaměstnanci

111

252

251

7.

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

113

108

116

9.

Ostatní přímé daně

115

15

21

298

12.

Závazky ke státnímu rozpočtu

118

17.

Jiné závazky

123

1 416

B.IV.

Jiná pasiva celkem

130

42

996

1.

Výdaje příštích odbobí

131

29

2

2.

308

Výnosy příštích odbobí

132

12

994

PASIVA CELKEM

134

6 907

7 216

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.
Dygrýnova 816/8,
Praha 14 – Černý Most, 198 00
+420 775 980 952 | czepa@czepa.cz
Sbírkový účet: 50475047/ 0300
Bankovní spojení: 238844756/0300
www.czepa.cz
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Stav k poslednímu
dni účetního
období 4

A.I.

23

Krátkodobý finanční majetek celkem

B.III.

řádek b

ZA PODPORU DĚKUJEME VŠEM FIREMNÍM I INDIVIDUÁLNÍM DÁRCŮM. JEJICH PODPORY SI VELMI VÁŽÍME.

Děkujeme:
Partneři:

Nadace a nadační fondy:

Státní správa a samospráva:

Individuální podpora:
Ing. Olga Marholová, JUDr. Zuzana Špitálská, Jiří Siegl, Lucie Šimíková, Pavel Kašpar, Zdeněk Šikula, Vladimír Vlček, Alena Linhartová,
Vladimír Nedvěd, Dagmar Kahounová, Antonín Chodůr, Václav Kočka – Amort, Miroslav Šrejl, Vladimír Markovič

Spolupráce:
TextilEco, a. s., Patron Bohemia, a. s., Kury, spol. s r. o., DMA Praha, s. r. o., Amoena, spol. s r. o., CZ.TECH, a. s., B.Braun Medical, s. r. o.,
Erilens, s. r. o., Meyra ČR, s. r. o., spinální jednotky Fakultní nemocnice v Motole, Krajské nemocnice Liberec, Fakultní nemocnice Ostrava,
Fakultní nemocnice Brno a spinální rehabilitační jednotky Rehabilitačního ústavu Kladruby, Hamzovy léčebny Luže – Košumberk,
Rehabilitačního ústavu Hrabyně, CENTRUM PARAPLE, o. p. s., Para CENTRUM FENIX, z.ú., KŘIŽOVATKA handicap centrum, o. p. s.

Hlavní mediální partner projektu BanalFatal!:

