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Při ohlédnutí na rok 2020 nechci psát jen o vlivu 
pandemie, i když život asociace CZEPA výrazně ovlivnila, 
jako každého. V této nelehké době jsme bojovali o udržení 
všech služeb i vysokého standardu jejich kvality.

Podařilo se nám rozšířit úspěšný projekt tréninkového 
zaměstnávání pro lidi s poškozením míchy. V květnu 2020 
jsme po pečlivých přípravách otevřeli druhý charitativní 
obchod Hvězdný bazar , v Sokolovské ulici , Praha 8 - 
Karlín. Dalších 5 vozíčkářů a 1 osoba s lehčím zdravotním 
postižením tak našli zaměstnání a čerpají naši odbornou 
podporu nejen v oblasti pracovního uplatnění.

Současně nadále provozujeme již osmým rokem první 
pobočku Hvězdného bazaru v Jungmannově ulici , kde mají 
práci 3 vozíčkáři s poraněním míchy a 1 osoba s lehčím 
zdravotním postižením. Koronavirus nám oba obchody uza-
vřel, stejně jako ovlivnil všechny projekty CZEPA, ale našli 
jsme cesty, jak se nové situaci přizpůsobit . Rozvinuli jsme 
online prodej, hledali další par tnery pro budoucí spolupráci.

Klienti odborného poradenství tradičně čerpali služby 
převážně vzdáleným přístupem (telefonicky, emailem); 
specialistka na spinální problematiku jim své služby 
nabízela a více poskytovala v bezpečném prostředí jejich 
domova. Bohužel, v rámci akutní transformace běžných 
zdravotnických oddělení na covidové jednotky, jsme jen 
obtížně řešili těžké zdravotní komplikace našich klientů, 
pro něž adekvátní pomoc nebyla dostupná.

V rámci služby Peer mentoring , podpory zkušených 
vozíčkářů, jsme nabídli nový koncept podpory formou 
svépomocných skupin. V průběhu roku 2020 se začala 

setkávat skupina žen s poškozením míchy, k teré provázejí 
dvě psychoterapeutky ( jedna z nich sama po poranění mí-
chy na vozíku). Ohlas byl velmi pozitivní, proto jsme začali 
podnikat přípravné kroky pro možnost budoucího setkávání 
svépomocných skupin mužů s poraněním míchy (vozíčkářů) 
a žen, k teré jsou par tnerkami ochrnutých mužů.

Kvůli omezenému osobnímu kontaktu s klienty jsme v zá-
věru roku zavedli novou službu - edukační webináře , vy-
sílané online. Tato nová služba nám dala možnost spojit se 
s našimi klienty, ale i pacienty rehabilitačních ústavů (toho 
času covidově uzavřených) a nabídnout jim informace. 
Z důvodu obtížného řešení život ohrožujících zdravotních 
komplikací osob s poškozením míchy, jsme začali webináře 
dvěma tématy prevence dekubitů a dále nabídkou podpory 
zkušených osob s poraněním míchy v rámci projektu peer 
mentoring. Víme, že můžeme nabídnout celou řadu aktu-
álních témat , k terá se týkají života lidí s poraněním míchy, 
proto ve webinářích úspěšně pokračujeme.

Můžeme si tedy přát , aby celosvětová zdravotní krize brzy 
pominula a mohli jsme se nadále věnovat bohaté činnosti 
organizace. Všem přeji pevné zdraví a hodně sil , věřím, že 
opět nastanou „normální“ dny. Děkujeme za přízeň všem 
podporovatelům.
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1. 1. Odborné sociální 
poradenství

• celkem využilo 1245 osob
• celkem poskytnuto 2293 intervencí
• 98,7% respondentů dotazníku 

spokojenosti se službou by službu 
doporučilo dalším lidem

Odborné sociální poradenství a poradenství specialistky 
na spinální problematiku se jako obvykle týkalo zejména 
témat přiznávání průkazů ZTP/P, příspěvků na péči, 
příspěvků na zvláštní pomůcky (např. bezbariérové úpravy 
domácností , automobil a jeho úpravy), výběr a nasta-
vení vhodných kompenzačních pomůcek , předcházení 
druhotným zdravotním komplikacím. Sociální pracovnice 
potřebným klientům také zprostředkovaly odborné konzul-
tace specialistky na sociální právo Mgr. Radky Pešlové.

Stav pandemie Covid-19 přinesl potřebu zvýšené klientské 
podpory - např. pomoc s repatriací vozíčkáře ze zahraničí 
v době uzavření státních hranic; podpora sociálního 
poradenství v době, kdy sociální pracovníci Úřadů práce 
nedocházeli na sociální šetření do domácností či zajištění 
nezbytné odborné zdravotní péče v době, kdy zdravotnic-
ká zařízení z důvodu pandemie běžnou péči omezovala.

Klienti služby omezili své konzultace osobní formou, o to 
více využívali sociální poradenství telefonicky/elektronic-
ky a specialistka na spinální problematiku jim ve zvýšené 
míře poskytla podporu v místě jejich bydliště.

1. 2. Expertní skupina sociálních 
pracovníků
Na podzim proběhlo online jednání zdravotně -sociálních 
a sociálních pracovníků pracovišť spinálních jednotek ne-
mocnic a rehabilitačních ústavů a neziskových organizací, 
k teré poskytují služby a podporu klientům s poraněním 
míchy. Mimo jiné se usnesli na sepsání písemného podání 
k tématu nedostatečné kapacity sociálních služeb, k teré 
bylo s pracovníky MPSV ČR konzultováno a písemně 
odesláno počátkem roku 2021. Iniciátorem zřízení a pravi-
delných jednání exper tní skupiny je asociace CZEPA.

1. 3. Podpora legislativních změn 
v oblasti sociální i zdravotní
• Jednání spinální specialistky Z . Faltýnkové o potřebě 

zřízení nového zdravotnického zařízení pro léčbu 
dekubitů s tehdejším ministrem a náměstkem MZ ČR. 
Z důvodu pandemie byla návazná jednání přerušena.

• Spinální specialistka jako členka Pacientské rady 
MZ ČR se aktivně podílela na sestavení Doporučení 
pro prevenci a vlastní onemocnění Covid - 19 , 
identifikovala dopady nedostupnosti zdravotní péče 
a prosazovala zlepšení situace.

• Z . Faltýnková jako členka Komise pro kategorizaci 
a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR, 
opakovaně jednala se zástupci zdravotních pojišťoven 

a odborných lékařských společností s cílem zařazení 
přístrojů pro pohybovou terapii (MOTOmed) do úhrad ze 
zdravotního pojištění . Byly podniknuty přípravné kroky pro 
budoucí jednání o zařazení přístroje Peristeen pro vybavení 
stolice při neurogenním střevu. Průběžně probíhá také při-
pomínkování problémů spojených s úhradou zdravotnických 
prostředků, zejména invalidních vozíků.

• Neoprávněné užívání parkovacích průkazů řeší 
asociace CZEPA dlouhodobě. Asociace zveřejnila výsledky do-
tazníkového šetření mezi motoristy se zdravotním postižením, 
k teré potvrdilo tento závažný problém. Ředitelka A. Jančíková 
následně opakovaně jednala se zástupci Magistrátu hl. m. 
Prahy, Městské policie i médii.

• O tématu krácené podpůrčí doby nemocenské 

pro příjemce invalidního důchodu ve stupni III. 

jednali zástupci CZEPA na půdě Senátu ČR. Další 

jednání o tématu přerušila pandemie koronaviru.

• Průběžně předkládané návrhy novely zákona 

o sociálních službách připomínkovaly sociální 

pracovnice asociace CZEPA.

• Asociace CZEPA se připojila ke sdružení organizací 

Aliance pro individualizovanou podporu , 

v rámci k teré jsou odborně konzultovány kroky 

k systémovým změnám legislativy v sociální oblasti.

[1]Činnost v sociální

a zdravotní oblasti
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2. 1. Webináře

• nová služba
• 3 vysílání
• celkem 90 účastníků

Koronavirová pandemie fakticky omezila přímý sociální 
kontakt , včetně osobního kontaktu odborných pracovníků aso-
ciace CZEPA s klienty. Nově jsme proto nabídli možnost online 
kontaktu a edukace formou webinářů na různá témata. O tuto 
novou službu je velký zájem jak ze strany klientů (i těch, k teří 
jsou dosud hospitalizováni), rodinných příslušníků, studentů 
i profesionálů.

V listopadu a prosinci 2020 odborní pracovníci asociace 
odvysílali tři témata: Dekubity a Covid - 19, Správné/zdravé 
sezení vs. prosezeniny a další zdravotní komplikace a Co pro 
vás může udělat peer mentor, zkušený vozíčkář. Celkem se 
připojilo 90 účastníků webinářů.

Tato forma podpory je plánována i v následujícím roce, 
připravena jsou témata např.: vyprazdňování neurogenního 
močového měchýře, vyprazdňování neurogenního střeva, téma 
sexuality a rodičovství, úpravy bydlení, výběr vozíku, správné 
sezení, cestování, příspěvek na péči, sociální dávky pro osoby 
se zdravotním postižením aj.

2. 2. Den poranění míchy - 
SCI Day
Při příležitosti mezinárodního dne poranění mí-
chy se ředitelka, spinální specialistka a sociální 
pracovnice CZEPA třemi aktivními příspěvky 
zúčastnily dvoudenního odborného setkání. 
Přednesly své příspěvky k tématům zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením, nezastupitelné 
roli pacientských organizací při prosazování 
legislativních změn a prevenci sociálního vylou-
čení. Účastníci setkání využili možnost návštěvy 
obchodu Hvězdný bazar.

2. 3. Publikace o sexualitě 
po poranění míchy
Spinální specialistka CZEPA Zdeňka Faltýnková 
se zařadila mezi spoluautory publikace „Ano, 
můžeme! Kámasústra pro vozíčkáře“ na podporu 
edukace témat par tnerských vz tahů a sexuality 
po poranění míchy, včetně praktických rad a ná-
vodů, za doprovodu názorných ilustrací. Publikaci, 
k terá volně navazuje na edukační DVD „Par tner-
ské vz tahy, sex a rodičovství“ autorky Zdeňky 
Faltýnkové, vydalo Centrum Paraple, o. p. s.

[2]Edukační

činnost
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V průběhu roku 2020 jsme v rámci výběrového 
řízení vybrali a proškolili dalších 5 vozíčkářů, 
k teří rozšířili stávající tým na 11 peer mentorů. 
Další spolupracovníci nám umožňují pokrý t 
větší část území České republiky a nabízet 
službu více klientům. Tým jsme posílili také 
o ženu a muže ve věku 50+. Díky tomu máme 
větší možnost cílit i na starší věkovou skupinu.

Nepříznivé ovlivnění koronavirovou situací 
pokračovalo během celého roku. Přesto se nám 
i v tomto roce podařilo pokračovat v podpoře 
vozíčkářů včetně rodinných příslušníků. Celkem 
bylo v roce 2020 podpořeno prostřednictvím 
peer mentorů kolem 120 klientů.

V listopadu došlo ke změně na pozici koordiná-
tora projektu. Dosavadní koordinátorku Petru 
Černou nahradil Marek Jonczy, k terý na pozici 
začal pracovat na plný úvazek od prosince 2020.

3.1. Činnost v průběhu roku
• Byla rozvinuta spolupráce s instruktory soběstačnosti , odbornou 

lékařskou společností , zdravotnickými zařízeními pro léčbu 
a rehabilitaci pacientů s poraněním míchy. Cílem spolupráce 
je začlenění peer mentoringu do systému spinální péče 
v ČR. Podařilo se dojednat pravidelné návštěvy peer mentorů na 
Spinální rehabilitační jednotce v RÚ Hrabyně, realizaci odložila 
pandemie Covid-19.

• V prosinci se peer mentoři prezentovali také na prvním 
realizovaném on -line webináři , kde společně s koordinátorem 
a odbornými garanty (sociální pracovník , spinální specialista) 
představili zájemcům i potencionálním klientům projekt peer 
mentoring. Webinář se podařilo vysílat také v RÚ Kladruby. 
Celkem se zúčastnilo přes 30 diváků. Ihned po odvysílání jsme 
zaznamenali zvýšený zájem o službu a mohli jsme realizovat 
prvokontakt s novým klientem.

• Dle poptávky peer mentorů a ve spolupráci s nimi zpracoval 
náš sociální garant tzv. mapu pomoci - edukační materiál 
textový i grafický o možnosti čerpání potřebného zajištění služeb, 
péče, dávek a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením. 
Materiál je k dispozici v tištěné i elektronické formě pro využití 
peerů i jejich klientů.

• Ve spolupráci s peer mentory byla řešena i klientka, 
k terá ochrnula z důvodu prodělané encefalitidy, 
ve zdravotnických zařízeních strávila 1,5 roku. 
Naši peeři včetně odborných poradců s klientkou 
navázali profesionální vz tah, pomohli zmapovat 
zdroje místní odborné podpory, poskytli odborné 
poradenství, poskytli vstupní informace a kontakty 
k podání žádosti o invalidní důchod s mezinárodním 
prvkem a k zajištění potřebných kompenzačních 
pomůcek společně s klientkou oslovili konkrétní 
nadace a pomohli podat žádosti. Intenzivní podpora 
pokračuje i nadále.

• Dalším neméně významným klientem se stal muž , 
k terý si při práci na dráze způsobil těžký pracovní 
úraz s ochrnutím dolních končetin. V souvislosti 
s následky úrazu byla nutná nadkolenní amputace 
obou dolních končetin. Naši odborní garanti opět 
poskytli ve spolupráci s peer mentory odbornou 
podporu. Z důvodu nevhodné bytové situace 
poskytla CZEPA star tovací bydlení na dobu 1 roku 
a pomohla zprostředkovat kontakty na asistenční 
služby. Peer mentor pomáhá s radami ohledně 
pohybu na vozíku, využití kompenzačních pomůcek 
a motivuje k aktivnímu životu i soběstačnosti.

3.2. Svépomocné podpůrné skupiny
V průběhu roku jsme v rámci služby peer mentoring zavedli 
novou službu - svépomocné podpůrné skupiny. Skupina deseti 
žen s poraněním míchy se za podpory 2 psychoterapeutek 
(z nichž jedna je sama po spinálním poškození) sešla na 
2 víkendových setkáních. Program vzájemné podpory žen 
s poraněním míchy bude pokračovat v roce 2021, kdy také 
plánujeme zahájit nové svépomocné skupiny pro muže s pora-
něním míchy a pro ženy -par tnerky mužů s poraněním míchy.

3.3. Příběhy z praxe
V průběhu roku peer mentoři individuálně podporovali celou 
řadu klientů. Pokračovala také intenzivní podpora ze strany 
odborných poradců. Spinální specialistka společně se sociální 
pracovnicí řešily ve spolupráci s peer mentory několik 
složitých případů.

• U dvou klientů se vyskytly vážné zdravotní komplikace, 
ohrožující zdraví a život . U jednoho z klientů hrozila 
amputace dolní končetiny a u druhého dokonce hemikorpo-
rektomie (chirurgické odstranění celé dolní poloviny těla). 
Souběžně s hledáním odpovídající péče (komplikované 
probíhající pandemií) probíhala se strany odborných 
garantů také podpora pečujících rodin.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

[3]Podpora zkušených

vozíčkářů - Peer Mentoring

• do týmu zařazeno 
5 nových peer mentorů

• tým peer mentorů 
v celkovém počtu 11 osob

• podpora poskytnuta 120 klientům

Výroční zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z . s. 2020 / 9
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4. 1. Startovací bydlení
V rámci projektu star tovací bydlení a podpoře Městské 
části Praha 10, nabízíme lidem, krátce po poranění 
míchy, možnost pronájmu bezbariérového bytu 
za zvýhodněné ceny. By ty se nacházejí v By tovém 
domě Malešice a CZEPA jich má k dispozici 5. Délka 
podnájmu je maximálně na 1 rok . V roce 2020 využilo 
naši nabídky 10 členů CZEPA.

4. 2. Tréninkové bydlení pro 
tetraplegiky
V rámci tréninkového bydlení měla CZEPA do konce 
roku 2020 k dispozici by t 3+kk , pronajatý od Magist-
rátu hlavního města Prahy. Jednalo se o spolubydlení. 
Délka podnájmu je maximálně na 2 roky. Této nabídky 
v roce 2020 využili dva tetraplegici s doprovodem. 
Z důvodu nižšího zájmu o spolubydlení započala 
CZEPA jednání s MHMP o výměně bytu za menší, pro 
jednotlivce.

4. 3. Podpora v průběhu bydlení
Klientům, k teří využívají programy na podporu řešení 
by tové situace (Star tovací bydlení, Tréninkové bydlení pro 
tetraplegiky), je poskytováno i odborné sociální poraden-
ství asociace CZEPA. V průběhu pobytu klienti rekonstruují 
vlastní bydlení, podávají žádosti o bezbariérové byty, řeší 
výstavbu vlastního bydlení, hledají podnájem či svou 
bytovou situaci řeší jinak podle vlastní volby.

[4]Podpora bydlení

• 2 projekty na podporu bydlení
• 6 bytů
• 12 podpořených vozíčkářů

B E Z B A R I É R O V É  B Y D L E N Í
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• 2 osobní automobily s ručním řízením
• využití vozů 377 dní
• během zápůjček najeto 20 151 km

5. 1. Půjčování automobilů 
s ručním řízením
Půjčujeme dva automobily značky ŠKODA Octavia 
s ručním řízením, včetně unikátního vozu s ručním 
řízením pro tetraplegiky. Služba tak může sloužit 
například vozíčkářům, jejichž vůz je aktuálně nepo-
jízdný, v přestavbě, nebo těm, k teří si brzy po úraze 
chtějí vyzkoušet , že pro ně ruční řízení bude zvlád-
nutelné a komfor tní. V průběhu roku jsme umožnili 
16 zápůjček , vozy najely více než 20 tisíc km.

5. 2. Spolupráce na edukačním 
videu a publikaci
Sociální pracovnice asociace CZEPA se podílela na dílu ze 
série edukačních videí k tématu zajištění mobility osob se 
zdravotním postižením. Edukace se týkala tématů příspěvku na 
zvláštní pomůcku - motorové vozidlo, speciální úpravy automo-
bilu, možnosti vrácení DPH, problematiky „vratek“ příspěvků aj. 
Na základě série videí bude v roce 2021 za podpory společnosti 
ŠKODA AUTO vydána publikace „Průvodce světem bezbariérové 
mobility “, na jejíž přípravě se CZEPA také podílela.

[5]Podpora mobility -

automobily s ručním řízením
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6. 1. Nová pobočka
V květnu 2020 jsme otevřeli novou pobočku Hvězdného 
bazaru v Karlíně. V této designové prodejně získalo práci 
5 vozíčkářů. Zároveň jsme v tomto roce zaměstnali další 2 
osoby znevýhodněné na trhu práce. Kvůli vládním nařízením 
spojeným s pandemií jsme přesunuli prodej zboží do online 
prostředí, na sociální sítě a na e -shop Hvězdného bazaru. 
Zaměřili jsme se na správu sociálních sítí a za podpory 
influencerů jsme hojně rozšířili základnu podporovatelů 
projektu.

6. 2. Akce v Hvězdném bazaru
I přes značné omezení z důvodu pandemie jsme uspořádali 
10 akcí pro veřejnost . Za zmínku stojí , mimo běžných akcí 
na podporu prodeje a setkávání komunity, např. workshop 
na téma upcyklace oblečení nebo přednáška o oděvních 
materiálech. Zároveň jsme se zúčastnili 4 veřejných akcí, 
mezi k teré patřily např. Mint Market nebo Zažít město jinak . 
Podpořila nás také řada známých osobností , jmenovitě 
např. Monika Absolonová nebo Anička Polívková a také celá 
řada známých spor tovců.

6. 3. Sortiment
V tomto roce jsme významně rozšířili nabídku merche a navá-
zali spolupráci s dalšími 7 lokálními výrobci. Nově tak u nás 
můžete zakoupit ručně vyráběné tašky od Jitky Chmelíkové, 
výrobky od České síťovky nebo autorské šperky od Katyba. 
Sor timent merche nově obsahuje např. plátěné tašky, piny 
nebo trika s logem Hvězdného bazaru. Zároveň máme novou 
sekci designových trik , na které tiskneme návrhy umělců. 
V aktuální nabídce máme trika s návrhy od Michaela Rittsteina, 
Jany Babincové nebo Františka Skály.

6. 4. Ekologický dopad
Sbírkami ve firmách a darovanými oděvy od 
našich zákazníků jsme vybrali cca 3,8 tuny 
oblečení. Těmto oděvům jsme jejich prodejem 
vdechli druhý život a část jsme darovali 
do dalších organizací, jako je např. orga-
nizace NADĚJE nebo Srdcem pro kočky, z .s. 
Zapracovali jsme také na celkovém provozu 
prodejen tak , abychom byli co nejvíce šetrní 
k životnímu prostředí.

[6]
• otevřena nová pobočka
• 2 charitativní prodejny
• zaměstnáno 11 osob se zdravotním postižením
• vybráno 3,8 tuny oblečení

Tréninkové zaměstnávání -

Hvězdný bazar

Výroční zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z . s. 2020 / 15
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Komunitní por tál Vozejkov patří mezi stálé projekty České 
asociace paraplegiků – CZEPA. V roce 2020 se pozitivně projevila 
technologická inovace celého webu a jeho responzivita. Více jak 
polovina přístupů byla realizována prostřednictvím mobilních 
telefonů.

7. 1. Statistiky
Průměrně komunitní por tál navštívilo 7000 uživatelů ( jedinečných 
URL adres) měsíčně. Každý z nich si mohl přečíst přes 300 zve-
řejněných příspěvků. Redakční tým por tálu Vozejkov nadále kladl 
důraz na pestrost témat; v souvislosti s aktuálním tématem roku 

„pandemie covid“ navíc zavedl a aktualizoval rubriku s informace-
mi a odbornými doporučeními pro cílovou skupinu.

Výrazně se nám podařilo navýšit i uživatelskou základnu na 
sociálních sítích. Ke konci roku 2020 měla stránka 3022 fanoušků 
a obdobný počet sledujících.

7. 2. Poradna
Zcela zdarma je k dispozici poradna Vozej-
kova, k terou s velkou pečlivostí spravuje 
náš tým odborníků. Kvalifikovaná a odborná 
vyjádření jsou pro náš tým samozřejmostí. 
Zodpověděli jsme přes 30 dotazů.

7. 3. Podpora inzerce
Rozšířili jsme i nabídku pro společnosti , 
k teré mají zájem o propagaci na komunitním 
por tálu Vozejkov. Za velice výhodných 
podmínek nabízíme nový bannerový pruh, 
k terý se zobrazuje na úvodní stránce a pod 
každým publikovaným příspěvkem. Velikost 
banneru si může inzerent určit sám, na výběr 
má z několika možností.

[7]Podpora informovanosti - 

Vozejkov

• 300 příspěvků/rok
• 7000 uživatelů/měsíc
• 3022 sledujících sociální síť

cmyk 75, 11, 8, 0
rgb 0/169/211
#00A9D3

cmyk 35, 0, 100, 0
rgb 189/206/0
#BDCE00

cmyk 15, 7, 0, 80
rgb 87/92/96 
#575C60
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Rok 2020 byl z hlediska cestování ovlivněn protiepide-
mickým opatřením. To se celkově promítlo i na zájmu lidí 
o turismus a vyhledávání bezbariérových objektů v aplikaci 
VozejkMap. I z tohoto důvodu jsme se snažili více zaměřit na 
uživatelské prostředí aplikace a snadnější ovládání.

8. 1. Inovace
• Přihlášení/Registrace - Zjednodušili jsme proces 

získání přístupu do aplikace. Ke stavajícímu (klasickému) 
způsobu přihlášení jsme přiali i možnost přihlášení pomo-
cí vy tvořených účtů. Nyní se mohou uživatelé přihlásit/
registrovat s účty Facebooku, Googlu nebo Apple ID.

• Snazší komunikace s administrátorem - Díky inte-
grovanému systému komunikace s administrátorem, jsme 
zrychlili a zefektivnili proces doplňování informací k již 
vloženým objektům a k objektům čekajícím na schválení. 
Zkrátili jsme tak čas potřebný k přesnému definování 
informací ohledně vkládaných míst mezi uživatelem 
a administrátorem.

• Komentáře ke konkrétním místům - Další 
novinkou je hodnocení již vložených míst pomocí škály 
hvězdiček (1-5), nebo pomocí komentářů. Hodno-
cení slouží pro filtrování přístupných objektů a pro 
efektivní doplňování informací týkajících se změn 
nebo upozornění.

• Mapující Peer mentoři - Do procesu mapování se 
nám podařilo zapojit Peer mentory, k teří v asociaci 
CZEPA fungují jako rádci méně zkušeným vozíčkářům. 
Díky tomuto prolnutí dvou projektů je možné objevovat 
daleko více přístupných míst .

• VozejkMap na facebooku - Rozhodli jsme se být 
vidět i na facebooku. Oživili jsme tak zrušenou stránku 
VozejkMap na sociálních sítích. Na naší stránce se mů-
žete dozvědět o zajímavých místech a cestovatelských 
tipech. Rovněž zde zveřejňujeme užitečné návody jak 
pracovat s aplikací.

8. 2. Spolupráce s CzechTourism
Díky uzavření Memoranda o spolupráci s agenturou 
CzechTourism jsme získali silného par tnera na poli 
cestovního ruchu. Věříme, že toto par tnerství pomůže 
VozejkMap být vidět a začít tak sloužit ještě početnější 
komunitě, na které je proces sdílení bezbariérových 
objektů založen.

[8]Mapa bezbariérových 

míst - VozejkMap

• 192 nových míst
• 546 nových stažení aplikace
• 793 průměrná návštěvnost webu 

(80% android, 20% iOS)
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První a druhá vlna pandemie koronaviru nám bohužel neu-
možnila navštěvovat domluvené školy. V říjnu 2020 se zaplnily 
termíny seminářů až do června 2021. Bohužel opět přišlo 
omezení a zavření škol. Nabízeli jsme školám možnost online 
semináře, ale žádná z nich neměla zájem a upřednostnila 
přesunutí termínu na vhodnější dobu.

9. 1. Video s hercem Hynkem 
Čermákem
V reakci na pandemickou situaci a omezení osobního kontaktu 
se školami jsme ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa 
vy tvořili video s Hynkem Čermákem, kde se v 10 minutách 
lidé dozví základní informace z našeho semináře. Do 
konce roku video zhlédlo 3214 diváků a má přes 1000 lajků - 
https://www.youtube.com/watch?v=rl5i05Skzek&t=4 s

K videu je trailer, k terý se promítal 14 dní v ki-
nech Cinestar a po celé léto v letním kině ve 
Žlutých lázních. Na Youtube má 19393 zhlédnutí. 
https://www.youtube.com/watch?v=rhw -zPb0YRk

Video se také rozeslalo do škol po celé ČR.

[9]Program prevence - 

BANALFATAL!

• 7 navštívených škol, 10 tříd
• 8 navštívených letních táborů
• besed se zúčastnilo 824 dětí

9. 2. Záštita MŠMT
Program BanalFatal! získal na rok 2020/2021 záštitu 
Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy.

9. 3. Edukativní spot 
– parkour

Natočili jsme další edukativní spot , a to na téma 
parkour s hercem Hynkem Čermákem a parkouristou 
Tomášem Zonygou. Podařilo se vyjednat jeho vysílání 
v České televizi od 5. 4. 2021. Poté bude k dispozici na 
našem Youtube.

9. 4. Kapa desky
Pojišťovna Kooperativa nechala vyrobit pro školy 
a žáky informační kapa desky se symboly preventiv-
ního programu. O kapa desky je velký zájem, jejich 
distribuce však bude možná po uvolnění epidemické 
situace. Věříme, že symbolické obrazové z tvárnění 
rizikových situací bude dětem připomínat zásady 
preventivního chování.
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Struktura přijatých finančních prostředků CZEPA za rok 2020:

38,3 %
Státní správa

26,53 %
Evropská unie

16,26 %
Vlastní činnost

10,7 %
Firemní fundraising

3,33 %
Samospráva

2,64 %
Nadace a nadační fondy

1,51 %
Individuální dárci

0,51 %
Členské příspěvky

0,23 %
Veřejná sbírka

11. 1. Rozvaha ve zkráceném rozsahu

ozn. AKTIVA
Stav k prvnímu dni 
účetního období 1

Stav k poslednímu dni 
účetního období 2

A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) 479 853

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 180 180

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 465 1 527

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem -1 166 -854

B. Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 7 804 7 925

B. I. Zásoby celkem 0 112

B. II. Pohledávky celkem 1 002 436

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 6 745 6 247

B. IV. Jiná aktiva celkem 57 1 130

AKTIVA CELKEM (A. + B.) 8 283 8 778

ozn. PASIVA
Stav k prvnímu dni 
účetního období 1

Stav k poslednímu dni 
účetního období 2

A. Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.) 7 183 7 210

A. I. Jmění celkem 4 289 4 080

A. II. Výsledek hospodaření celkem 2 894 3 130

B. Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 1 100 1 568

B. I. Rezervy celkem 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

B. III. Krátkodobé závazky celkem 1 100 1 559

B. IV. Jiná pasiva celkem 0 9

PASIVA CELKEM (A. + B.) 8 283 8 778

[10]Finanční

analýza [11]Účetní

uzávěrka

ke dni 31. 12 . 2020 (v celých tis. Kč)
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účtech dlouhodobého majetku 
a vykazuje ho v rozvaze. Hmotný 
majetek v pořizovací ceně nižší 
než 40.000 Kč účtuje organizace 
do nákladů. Hmotný majetek v po-
řizovací ceně vyšší než 1.000 Kč, 
ale nižší než 40.000 Kč s dobou 
použitelnosti delší než 1 rok 
eviduje organizace v operativní 
evidenci.

Organizace eviduje v dlouhodobém 
nehmotném majetku nehmotný 
majetek s dobou použitelnosti vyš-
ší než 1 rok a s pořizovací cenou 
vyšší než 60.000 Kč. Nehmotný 
majetek v pořizovací ceně nižší 
než 60 tis. Kč účtuje organizace 
do nákladů. Software s dobou po-
užitelnosti delší než 1 rok eviduje 
organizace v operativní evidenci.

Stavby organizace odepisuje 
15-30 let dle předpokládané 
životnosti.

Ostatní samostatné hmotné movité 
věci organizace odepisuje 3-10 let 
dle předpokládané životnosti.

II.2. Zásoby

Organizace eviduje v zásobách 
zboží, k teré prodává na pobočkách 
Hvězdného bazaru. O zásobách 
účtuje způsobem B.

II.3. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku 
jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
netvoří opravné položky. O případné 
tvorbě opravné položky může rozhod-
nout ředitel spolku.

II.4. Cizoměnové transakce

Majetek a závazky pořízené v cizí měně 
se oceňují v českých korunách v kurzu 
platném ke dni jejich vzniku, vyhláše-
ným ČNB k předchozímu pracovnímu 
dni.

II.5. Časové rozlišení

Organizace účtuje o nákladech příštích 
období. Prostřednictvím nákladů příš-
tích období časově rozlišuje náklady, 
k teré souvisí s dalšími obdobími. 
Organizace nerozlišuje náklady, k teré 
se každoročně opakují a náklady, k teré 
jsou svou částkou nevýznamné, tj. do 
výše 1.000 Kč.

Organizace účtuje o výnosech příštích 
období, a to v případě členských pří-
spěvků, k teré souvisí s dalším období.

Organizace také účtuje o příjmech příš-
tích období, a to v případě příspěvků na 
podporu zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením na chráněném trhu 
práce, spadajících do běžného období, 
na základě rozhodnutí Úřadu práce.

Hlavní činnost: 
Hájení práv a zájmů vozíčkářů 
s poraněním míchy

Vedlejší (hospodářská) činnost:

• Pronájem star tovacích bytů

• Půjčování speciálně 
upravených automobilů

• Půjčování kompenzačních 
a technických pomůcek

• Prodej skluzných desek 
a ostatního zboží

• Prodej v rámci poboček 
Hvězdného bazaru

• Reklamní činnost

Kategorie účetní jednotky: 
Mikro účetní jednotka

II. Obecné účetní 
zásady

II.1. Dlouhodobý majetek

Organizace eviduje v dlouhodobém 
majetku všechny stavby a jejich 
technické zhodnocení bez ohledu na 
výši pořizovací ceny.

Organizace eviduje v dlouhodobém 
hmotném majetku hmotný majetek 
s dobou použitelnosti vyšší než 
1 rok a s pořizovací cenou vyšší 
než 40.000 Kč, účtuje o něm na 

11. 2. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

ozn. Název ukazatele
Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 839 1 793 3 632

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0

A.III. Osobní náklady 5 519 2 171 7 690

A.IV. Daně a poplatky 2 3 5

A.V. Ostatní náklady 120 42 162

A.VI. Odpisy, prodaný majetek , tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

17 64 81

A.VII. Poskytnuté příspěvky 11 11

A.VIII. Daň z příjmů 0 0

NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.) 7 508 4 073 11 581

B.I. Provozní dotace 5 737 2 227 7 964

B.II. Přijaté příspěvky 1 614 239 1 853

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 41 1 868 1 909

B.IV. Ostatní výnosy 61 30 91

B.V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.) 7 453 4 364 11 817

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -55 291 236

D. Výsledek hospodaření po zdanění -55 291 236

11. 3. Příloha v účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2020

Datum vzniku: 16. 5. 1990, L 279 vedená u Městského soudu v Praze

Účel (poslání): Posláním CZEPA je uchování a zlepšování zdravot-
ního stavu a sociálního postavení lidí po poranění míchy, dosažení 
jejich kvalitního, nezávislého, aktivního života, rovnosti práv, 
možností a příležitostí ve společnosti. Odstraňování nepříznivých 
důsledků ochrnutí v osobním i společenském životě, integrace imo-
bilních občanů do společnosti ve všech oblastech života – zejména 
práce, vzdělávání, rodiny, kultury, tělovýchovy a spor tu.

I. Základní údaje
Účetní období: 1. 1. 2020 – 31. 12 . 2020 

Název: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z .s. 

Sídlo organizace: Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 9 

Právní forma: zapsaný spolek 

Statutární orgán: Ředitel 

Ředitelka: Alena Jančíková 

ke dni 31. 12 . 2020 (v celých tis. Kč)
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II.6. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční 
dotace a dary

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní 
jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně 
nabytého dlouhodobého majetku, stejně tak , jako o in-
vestičních dotacích nebo účelových investičních darech. 
Tato částka je současně s účtováním odpisů rozpouštěna 
na účet skupiny 649 – Jiné ostatní výnosy současně 
s účtováním odpisů.

II.7. Veřejná sbírka

Ve fondech na účtech 911 – Fond veřejné sbírky 
organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. 
Průběžně organizace účtuje o použití vý těžku veřejné 
sbírky podvojným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky 
ve prospěch účtu 648 – Čerpání fondu VS. Vykazovaný 
stav fondu veřejné sbírky odpovídá neutracené částce 
z veřejné sbírky určené pro další použití , tj. stavu sbírko-
vého bankovního účtu k rozvahovému dni.

II.8. Přijaté dary

Přijaté dary/nadační příspěvky účtuje organizace ke dni 
přijetí ve prospěch fondu 911 – Fondy a na vrub účtu 
211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet . Průběžně, 
popř. nejpozději k rozvahovému dni, organizace účtuje 
o použití darů z fondu podvojným zápisem na vrub 
fondu a ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace 
pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet 
skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího 
zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a z tráty (použití 
individuálních darů z fondu má charakter přijatých 
příspěvků – darů). Vykazovaný stav fondu darů odpovídá 
výši doposud neutracených darů.

III. Doplňující údaje 
k výkazům

III.1. Dlouhodobý majetek

Přehled dlouhodobého majetku 
je uveden v příloze č . 1.

V roce 2020 bylo provedeno odúčto-
vání zůstatkových hodnot drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ve 
výši 348.099,80 Kč. V souladu s vyhláš-
kou č . 504/2002 Sb. může organizace 
v rozvaze vykazovat pouze takový 
drobný dlouhodobý hmotný a nehmot-

ný majetek , k terý byl pořízen 
nejpozději do 31. 12 . 2002. 
Evidence drobného dlouho-
dobého majetku, k terá byla 
organizací poskytnuta, žádný 
takový majetek neuvádí. 
Operace neměla dopad na 
nákladové účty.

III.2. Dluhy po splatnosti 
z titulu daní, sociálního či 
zdravotního pojištění

Organizace žádné takové 
dluhy neeviduje.

III.3. Dlouhodobé závazky

Organizace neeviduje žádné dlouho-
dobé závazky se splatností delší než 
5 let od rozvahového dne.

III.4. Majetek neuvedený v rozvaze

Organizace neeviduje žádný majetek 
neuvedený v rozvaze.

III.5. Závazky nevykázané v rozvaze

Organizace neeviduje žádné závazky, 
k teré by k rozvahovému dni nebyly 
vykázány v rozvaze.

Pokud je dar/nadační příspěvek použit na pořízení investi-
ce, je při přijetí účtován na analy tický účet vlastního jmění. 
V případě, že se jedná o dar určený k dalšímu darování je 
účtován na fond na účet 911.

II.9. Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdro-
jů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů 
územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů 
cizích států apod. O těchto prostředcích účtuje organizace 
při dni přijetí ve prospěch fondu 911 – Fondy a na vrub 
účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet . Průběžně, 
popř. Nejpozději k rozvahovému dni, organizace účtuje 
o použití dotace z fondu podvojným zápisem na vrub fondu 
a ve prospěch účtu 691 – Přijaté dotace. Vykazovaný stav 
fondu dotací odpovídá výši doposud neutracených dotací.

II.10. Daň z příjmů

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu 
s § 17a zákona č . 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZDP).

Organizace uplatňuje osvobození darů podle § 19 b 
odst . 2 b) ZDP vždy když je to možné.

Základ daně z příjmů se stanovuje tak , že aktivity účetní 
jednotky za celý rok jsou rozděleny do dílčích činností 
podle své věcné náplně. Jako samostatná činnost jsou 
vymezeny aktivity, k teré jsou podle ZDP vždy předmě-
tem daně, t zn. příjmy z reklamy, půjčovného, pronájmu 
star tovacích bytů a prodeje zboží v rámci Hvězdného 
bazaru a ostatního zboží (tj. hospodářská činnost). Náklady 
a výnosy ze z trátové hlavní činnosti jsou ze základu daně 
vyloučeny.

Průměrný počet zaměstnanců:
v roce 2020 v roce 2019

17, 75 19,64

z toho členů řídících orgánů

0 0

2020 v tis. Kč 2019 v tis. Kč

Osobní náklady na 
zaměstnance

Osobní náklady na členy 
řídících orgánů

Osobní náklady na 
zaměstnance

Osobní náklady na členy 
řídících orgánů

Mzdové náklady 5.930 0 4.924 0

Zákonné sociální pojištění 1.752 0 1.541 0

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0

Zákonné sociální náklady 8 0 48 0

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0

Osobní náklady na zaměstnance a na členy řídících orgánů

III.6. Osobní náklady

Členům orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné 
půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. Členové orgánů 
nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace 
v roce 2020 uzavřela smluvní vz tahy.



28  / Výroční zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z . s. 2020 Výroční zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z . s. 2020 / 29

III.7. Odměna přijatá statutárním auditorem

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá. 
Audit účetní závěrky za rok 2020 bude proveden dobrovol-
ně na základě rozhodnutí spolku.

III.8. Náklady a výnosy mimořádné 
svým objemem nebo původem

Došlo k rozpuštění aktivních dohadů na nájmy, k teré 
byly chybně odhadnuty a vy tvořeny v roce 2019 ve větší 
výši než bylo potřeba. Výnosy z nájmů byly poníženy 
o 145.947 Kč. Dále byly narovnány rozdíly v počátečních 
stavech na účtě poskytnutých záloh na pronajímané byty 
ve výši 21.069 Kč.

V roce 2020 také došlo ke změně způsobu účtování 
příspěvků od Úřadu práce. V předchozích letech byl 
příspěvek účtován do výnosů v roce, kdy dorazily peníze 
na bankovní účet , nikoliv v roce za k terý byly příspěvky 
skutečně poskytnuty. V tomto způsobu účtování jsme 
nechtěli pokračovat z důvodu věrného a poctivého 
obrazu účetnictví, vzhledem k tomu, že v roce 2020 došlo 
k výraznému navýšení příspěvků z důvodu otevření nové 
pobočky Hvězdného bazaru. V roce 2020 výnosy obsahují 
jak příspěvky za 3. a 4. čtvr tletí roku 2019, 1. a 2 . čtvr tletí 
roku 2020, tak jsou také za pomoci časového rozlišení 
zaúčtovány příspěvky za 3. a 4. čtvr tletí roku 2020.

III.9. Zástavy a ručení

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním 
právem. Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

čtvr tletí 2020. Příspěvek je účtován do výnosů na základě 
doručení Rozhodnutí Úřadu práce ČR o přiznání příspěvku.

V roce 2020 byly přijaty finanční dary:

Z výše uvedených darů organizace v roce 2020 využila dary ve 
výši 643.261,88 Kč. Současně organizace v roce 2020 využila 
dary z předchozího roku 2019, a to v celkové výši 995.306,69 Kč. 
Součástí přijatých darů v roce 2020 byly i dary na pořízení 
dlouhodobého majetku, k teré jsou každoročně čerpány ve výši 
odpisů příslušného majetku až do jejich vyčerpání. Nadační 
příspěvek od Nadace Jedličkova ústavu nebyl čerpán a byl ve 
výši 91. 796,06 vrácen poskytovateli.

V roce 2020 byla provedena oprava na účtě 901 – Vlastní jmění. 
V předchozích letech nedocházelo k rozpouštění vlastního jmě-
ní do výnosů proti výši odpisů majetku, k terý byl pořízen z darů. 
Vlastní jmění bylo o 383.006,4 Kč vyšší než mělo ve skutečnosti 
ke konci roku 2019 být a oprava byla v souladu s věrným a po-
ctivým obrazem účetnictví provedena proti výsledku minulých 
let . Tato oprava byla zohledněna ve výkazech za rok 2020.

III.10. Přijaté dotace a dary

V roce 2020 byla činnost spolku podpořena těmito 
dotacemi:

Z výše uvedených dotací organizace v roce 2020 využila 
dotace ve výši 4.594.270,52 Kč. Dotace od Ministerstva 
zdravotnictví na projekt Laboratoř pro správné sezení 
nebyla v roce 2020 plně čerpána a část dotace ve výši 
10.900,66 Kč bude vrácena poskytovateli. Taktéž dotace od 
Ministerstva práce a sociálních věcí nebyla plně čerpána 
a část dotace ve výši 16.478 Kč bude vrácena poskyto-
vateli. Dotace od Magistrátu hl. m. Prahy na projekty 
Fenk JuFest a Odbornou konferenci nebyly čerpány vůbec 
a v plné výši, tj. 78.900 Kč, budou vráceny poskytovateli.

Součástí přijatých dotací v roce 2020 byly i dotace na 
pořízení dlouhodobého majetku, k teré jsou každoročně 
čerpány ve výši odpisů příslušného majetku až do jejich 
vyčerpání.

Současně organizace v roce 2020 využila dotace z před-
chozích let ve výši 1.275.589,14 Kč.

Příspěvek Úřadu práce ČR na zaměstnávání OZP – 
V roce 2020 obdržela organizace příspěvky ve výši celkem 
2.332.986 Kč. Z toho je na účtu příjmy příštích období 
částka 1.107.995 Kč jako očekávaný příspěvek za 3. a 4. 

Součástí přijatých věcných darů bylo i 5 kusů 
počítačů, k teré jsou pro členy spolku nevyhovující 
a spolek je v roce 2020 nevyužil. Budou použity pro 
další darování v následujícím roce.

III.11. Členské příspěvky

V roce 2020 přijal spolek od svých členů členské 
příspěvky v celkové výši 59. 700 Kč.

III.12. Veřejná sbírka

Účetní jednotka má zřízenou veřejnou 
sbírku na dobu neurčitou - osvědčení č . j. 
SMHMP/264881/2014-281348/2014 od 28. 3. 2014. 
Datum zahájení sbírky bylo 1. 4. 2014. Účelem sbírky 
je získání peněžitých příspěvků na provozní, admi-
nistrativní a organizační náklady k zajištění činnosti 
a projektů CZEPA. Veřejná sbírka byla v roce 2020 
konána příspěvky na sbírkový účet č . 50475047/0300 
vedený u Československé obchodní banky, a. s. 
a sbírkovými pokladničkami.

Celkový hrubý příjem veřejné sbírky za rok 2020 
činil 27 tis. Kč. V roce 2020 byla sbírka čerpána ve 
výši 29 tis. Kč na energie kanceláře Dygrýnova a na 
náklady spojené s pořádáním sbírky. Do roku 2021 

Dárce Věcný dar Částka v Kč

Klára Vohrnová Fotoaparát Canon EOS 500 5.000

Alza Elektronika 44.694

Alza Respirátory 49.800

ČSOB Elektronika 21.992

Panasonic Elektronika 36.880

Celkem 158.366

Dárce Částka v Kč

Dary od právnických osob 1.257.447, 73

Dary od nadací a nadačních fondů 310.000

Dary od fyzických osob 177.172

Celkem 1.744.619, 73

Poskytovatel Částka v Kč

Magistrát hl.m. Prahy 290.900

Městská část Praha 10 100.000

Ministerstvo zdravotnictví ČR 270.750

Ministerstvo práce a sociálních věcí 2.296.686

EU – Ministerstvo práce a sociálních věcí 3.116.577,16

Úřad vlády ČR 706.961

Celkem 6.781.874,16

Věcné dary:
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Příloha č. 1 Pořizovací cena Snížení hodnoty Čistá (zůstatková) hodnota

Dlouhodobý majetek 2020 Počáteční 
zůstatek Přírůstky Úbytky Konečný 

zůstatek
Oprávky 

k 1. 1.

Opravné 
položky 

k 1. 1.
Odpisy

Tvorba 
a čerpání 

opravných 
položek

Oprávky 
k 31. 12.

Opravné 
položky 
k 31. 12.

Počáteční 
zůstatek

Konečný 
zůstatek

Software 180 348 180 348 180 348 0 180 348 0 0 0

Ostatní nehmotný 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek 0 0 0 0 0

Nedokončený nehmotný majetek 0 0 0 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 180 348 0 0 180 348 180 348 0 0 0 180 348 0 0 0

Pozemky 0 0 0 0 0

Stavby 599 966 485 000 1 084 966 255 000 58 873 313 873 0 344 966 771 093

Stroje a zařízení 0 0 0 0 0

Dopravní prostředky 0 0 0 0 0

Inventář 0 0 0 0 0

Ostatní věci movité 442 479 442 479 343 512 16 704 360 216 0 98 967 82 263

Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 0 0 0 0 0

Nedokončený hmotný majetek 0 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 042 445 485 000 0 1 527 445 598 512 0 75 577 0 674 089 0 443 933 853 356

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 1 222 793 485 000 0 1 707 793 778 860 0 75 577 0 854 437 0 443 933 853 356

se převádí nevyčerpaný zůstatek veřejné sbírky ve výši 
127 tis. Kč.

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu 
a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních zdrojích 
organizace.

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Výsledek hospodaření za rok 2019 byl zaúčtován na účet 
nerozděleného zisku minulých let .

Za rok 2020 organizace vykazuje zisk ve výši 236 tis. 
Kč. Z toho z tráta z hlavní činnosti činí 55 tis. Kč a zisk 
z vedlejší hospodářské činnosti 291 tis. Kč. Výnosy 
hospodářské činnosti jsou tvořené příjmy z reklamy, 

Do daňového základu vstoupily pouze 
ziskové činnosti včetně zisku z hospodářské 
činnosti. Na celý takto stanovený daňový 
základ byla uplatněna daňová úleva ve smy-
slu § 20, odst . 7) Zákona o daních z příjmů. 
Na vypočtenou daň byla uplatněna sleva 
na dani dle § 35 odst . 1). Vzniklá daňová 
úspora bude využita v následujících letech 
k financování z trátové hlavní činnosti.

III.14. Významné události mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky

V roce 2020 byla organizace ovlivněna 
situací způsobenou nemocí COVID-19. Roz-
sah pandemie ovlivnil dění téměř ve všech 
činnostech organizace. Administrativní 
pracovníci přešli do režimu home -office 
a celá komunikace v rámci CZEPA byla 
přenesena do online prostředí. Byly zrušené 
akce Odborná konference, Fenk JuFest 
a za obě akce musely být vráceny dotace 
poskytovateli , přestože náklady na přípravu 

byly realizovány. Na bazarech došlo ke 
snížení tržeb vzhledem k omezení provozu 
a organizace se začala orientovat na prodej 
přes e -shop a sociální sítě.

V rámci sociální služby byla pozastavena 
ambulantní forma péče a sociální pracov-
nice byly klientům k dispozici po telefonu 
nebo e -mailu. Osobní návštěvy peer men-
torů u klientů v rehabilitačních ústavech 
a v domácím prostředí byly realizovány jen 
v nejnutnějších případech.

Naplánované přednášky ve školách v rámci 
BanalFatal! byly v souvislosti s uzavřením 
škol zrušeny.

Vedení spolku zvážilo potenciální dopady 
nemoci COVID-19 na své aktivity a dospělo 
k závěru, že nemají významný vliv na 
předpoklad nepřetržitého trvání. Vzhledem 
k tomu byla účetní závěrka k 31. 12 . 2020 
zpracována za předpokladu, že spolek bude 
nadále schopen pokračovat ve své činnosti.

půjčovného, pronájmu star tovacích bytů a prodeje zboží 
v rámci Hvězdného bazaru a ostatního zboží. Zisk z této 
činnosti slouží pouze k financování hlavní činnosti spolku 
ve smyslu schválených stanov.

Základ daně z příjmu byl zjištěn následovně:

Aktivity účetní jednotky za celý rok byly rozděleny do 
dílčích činností podle své věcné náplně. Jako samostatná 
činnost byly vymezeny aktivity, k teré jsou podle ZDP 
vždy předmětem daně, t zn. příjmy z reklamy, půjčovného, 
pronájmu star tovacích bytů a prodeje zboží v rámci 
Hvězdného bazaru a ostatního zboží. Z hospodářského 
výsledku jednotlivých hlavních činností , k teré měly kladný 
hospodářský výsledek , jsou vyloučeny nedaňové náklady, 
náklady vynaložené na nedaňové a osvobozené příjmy. V říjnu 2020 proběhly řádné elektronické volby předsednictva CZEPA.

Noví členové předsednictva jsou: 

Zdeňka Faltýnková (107 hlasů), 

Mgr. Lenka Honzátková (88 hlasů), 

Mgr. David Lukeš (84 hlasů), 

Mgr. Ladislav Loebe (50 hlasů).

Noví členové revizní komise jsou: 

Lenka Zdražilová (104 hlasů), 

Bc. Pavel Šťastný (99 hlasů), 

Ph.Dr. Rostislav Čichoň, Ph.D. (87 hlasů).

[12]Nové

předsednictvo

CZEPA
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HLAVNÍ PARTNEŘI:

VÝZNAMNÁ PODPORA:

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

NADACE

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PRAVIDELNÍ DÁRCI

Jiří Siegel, Zdeněk Šikula, Pavel Kašpar, Lucie Šimíková, Vladimír Vlček , Veronika Ostrá, Vladimír Markovič, 
Marcel Mráz , Vladimír Nedvěd, Jan Richter, Zdeněk Sekanina

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA

Lubomír Krejčí, Hana Šebestová, Petra Zdobibinská, Helena Hladíková, Václav Špaček , Dagmar Kahounová, Lenka Lichterová, Lucie Vimrová, 
Vojtěch Macák , Pavla Klimešová, Jiří Dostálík , Jitka Ryndová, Alena Linhartová, David Sláma, Jakub Machačka, Zdeněk Čtvrtníček , Gabriela Babišová

Železářství KUTIL s.r.o. / CHAOS CZECH a.s. / Velká pecka s.r.o. / Binter s. r.o. / BDO Czech Republic s.r.o. 
Ing. Tomáš Raška / Zdravý design, s.r.o. / Chironax Transport / YEARA s.r.o. / Neit Consulting s.r.o. / Olga Marholová


	1. 1. Odborné sociální poradenství
	1. 2. Expertní skupina sociálních pracovníků
	1. 3. Podpora legislativních změn v oblasti sociální i zdravotní
	2. 2. Den poranění míchy - SCI Day
	2. 1. Webináře
	Podpora zkušených
	vozíčkářů - Peer Mentoring
	3.2. Svépomocné podpůrné skupiny
	3.3. Příběhy z praxe
	4. 1. Startovací bydlení
	4. 2. Tréninkové bydlení pro tetraplegiky
	4. 3. Podpora v průběhu bydlení

	5. 2. Spolupráce na edukačním videu a publikaci
	5. 1. Půjčování automobilů s ručním řízením
	6. 1. Nová pobočka
	7. 3. Podpora inzerce
	7. 2. Poradna
	7. 1. Statistiky
	6. 4. Ekologický dopad
	8. 2. Spolupráce s CzechTourism
	8. 1. Inovace
	9. 3. Edukativní spot - parkour
	9. 2. Záštita MŠMT
	9. 1. Video s hercem Hynkem Čermákem
	Finanční
	analýza
	Účetní
	uzávěrka
	11. 3. Příloha v účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2020
	I. Základní údaje

	III. Doplňující údaje
k výkazům
	III.1. Dlouhodobý majetek
	III.2. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
	III.3. Dlouhodobé závazky
	III.4. Majetek neuvedený v rozvaze
	III.5. Závazky nevykázané v rozvaze
	III.6. Osobní náklady
	III.7. Odměna přijatá statutárním auditorem
	III.8. Náklady a výnosy mimořádné
svým objemem nebo původem
	III.9. Zástavy a ručení
	III.10. Přijaté dotace a dary
	III.11. Členské příspěvky
	III.12. Veřejná sbírka
	III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
	III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

	II.5. Časové rozlišení
	II.6. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
	II.7. Veřejná sbírka
	II.8. Přijaté dary
	II.9. Přijaté dotace
	II.10. Daň z příjmů

	II. Obecné účetní zásady
	II.1. Dlouhodobý majetek
	II.2. Zásoby
	II.3. Pohledávky
	II.4. Cizoměnové transakce


	Nové
	předsednictvo
	CZEPA
	2. 3. Publikace o sexualitě po poranění míchy



