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Vážení a milí,

vážím si toho, že mám opět příležitost 
ohlédnout se za uplynulým rokem v České 
asociaci paraplegiků – CZEPA. Ačkoli 
období pandemie v průběhu roku trvalo 
a opakovalo se, na novou situaci jsme se 
postupně adaptovali a dokázali využít jak in‑
ternetový prostor pro rozvoj online edukace 
prostřednictvím webinářů na široké spektrum 
témat, tak jsme intenzivně využili období, kdy 
byla možnost osobního kontaktu s uživateli 
služeb i odbornou veřejností.

V průběhu roku jsme uskutečnili opakovaná 
tematická setkání uzavřených skupin žen 
a mužů s poškozením míchy a dále také 
žen, které jsou partnerkami mužů, kteří se 
pohybují na vozíku. Účastníci všech skupin 
dali najevo spokojenost s možností osobního 
rozvoje a vzájemného sdílení, které hodnotili 
jako velmi obohacující.

Program BanalFatal! odvysílal preventivní 
spot v České televizi zaměřený na úrazy 
při parkouru. Natočili jsme edukativní spot 
o první pomoci při pádech z výšky, což je 
nejčastější příčinou úrazů míchy.

Půjčovnu pomůcek jsme rozšířili o nové 
pomůcky – elektropohon Triride k mecha‑
nickému vozíku a schodolez k překonávání 
bariér, takže máme našim klientům opět co 
nového nabídnout.

Podzimní období jsme využili k rekonstrukci 
a přestěhování do nového prostoru první 
z obchodů Hvězdného bazaru, který je 
tréninkovým pracovištěm pro vozíčkáře. 
Ve stejné ulici jsme upravili jiný obchod, který 
svými dispozicemi poskytuje větší prostor pro 
nabídku zboží a s tím i větší komfort pro zá‑
kazníky. Proto jsme prodejnu v Jungmannově 
ulici kompletně přestěhovali.

Současně jsme s velkým nasazením připravili 
v pořadí již šestou odbornou konferenci, 
která přinesla příležitost k setkání zástupců 
odborné veřejnosti – tedy lékařů, terapeutů 
různých profesí i spinálních pacientů/klientů. 
Mnozí si po dlouhé pauze užili i navazující 
společenské setkání FenkJuFest.

Zde v úvodu zmiňuji spíše zajímavosti roku 
2021, ale i navzdory oslabeným finančním 
podmínkám dotační podpory po celý rok 
pracovníci asociace zajišťovali standard‑
ní nabídku služeb, ať již poradenských, 
informačních, podporu peer to peer, služby 
v oblasti bydlení, mobility, podporovaného 
zaměstnávání a jiné. Děkuji všem partnerům 
a podporovatelům, že můžeme tak širokou 
síť služeb poskytovat, celému týmu CZEPA 
za kvalitní služby a klientům za přízeň.

ÚVODNÍ
SLOVO

Alena Jančíková, ředitelka CZEPA
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1. ČINNOST
V SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNÍ
OBLASTI
1.1. Odborné sociální 
poradenství
celkem využilo 1 643 osob

celkem poskytnuto 2 598 intervencí

100% respondentů dotazníku 
spokojenosti se službou by službu 
doporučilo dalším lidem

Službu odborného sociálního poradenství po‑
skytují dvě sociální pracovnice s mnohaletou 
praxí Bc. Hana Sixtová a Monika Kupková, DiS., 
renomovaná specialistka na spinální problematiku 
Zdeňka Faltýnková a externí psycholog Mgr. Jan 
Pičman. Témata podpory, žádaná od osob se 
zdravotním postižením i jejich blízkých, se týkala 
nejen základní orientace v sociální podpoře pro 
osoby se zdravotním postižením (např. průkazy ZTP, 
příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku 
pro financování bezbariérových úprav či zajištění 
automobilu s ručním řízením, invalidních důchodů, 
financování pomůcek, zajištění potřebných soci‑
álních a zdravotních služeb), ale i témat zajištění 

základními kompenzačními pomůckami 
(zejména vozíky, sedáky), konzultacemi 
způsobů bezbariérových úprav bydlení či 
prevencí zdravotních komplikací a jejich 
řešení, včetně mezioborové spolupráce.

V rámci externí spolupráce psycholog 
poskytl 9 potřebným lidem bezplatně 
individuální terapii. Prostřednictvím sociál‑
ních pracovnic byla klientům odborného 
sociálního poradenství k dispozici externí 
právnička se specializací na sociální 
právo Mgr. Radka Pešlová.

Citace z anonymního 
dotazníku spokojenosti:

 „Oslovila jsem před 
konzultací s CZEPA něko‑
lik sociálních pracovníků, 
včetně toho na naší obci 
a nikdo mi nebyl schopen 
pomoci a poradit. Nikde 
jsem necítila takovou opo‑
ru, profesionalitu a ochotu 
jako u CZEPA.“

 „Informace byly užiteč‑
né k mé naprosté spokoje‑
nosti“

 „S pomocí Zdeňky 
Faltýnkové jsem opakova‑
ně řešil a vyřešil podsedák 
a sezení na vozíku. Velká 
spokojenost!“
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1.2. Expertní skupina 
sociálních pracovníků
Asociace CZEPA je iniciátorem vzniku 
a pravidelných setkání členů expertní 
skupiny sociálních pracovníků ze spi‑
nálních jednotek nemocnic, spinálních 
rehabilitačních jednotek rehabilitačních 
ústavů a neziskových organizací, které 
poskytují podporu lidem s poškozením mí‑
chy a jejich blízkým. Navzdory nepříznivé 
pandemické situaci se sociální pracovníci 
sešli dvakrát online. Při jednáních sdíleli 
aktuality, novinky, příklady dobré praxe 
a diskutovali aktuální legislativní témata 
(např. novela zákona o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením, novela 
zákona o sociálních službách aj.).

1.3. Podpora 
legislativních změn 
v oblasti sociální 
i zdravotní

• Spinální specialistka Zdeňka Faltýnková 
uzavřela první čtyřleté období členství 
v Pacientské radě – poradním orgánu Mi‑
nisterstva zdravotnictví. V roce 2021 byla 
zvolena do druhého volebního období. 
Nadále aktivně usilovala o zvýšení úhrad 
potřebných zdravotnických prostředků 
(např. příslušenství k elektrickým invalidním 
vozíkům, zachování úhrady vzduchového 
sedacího polštáře ROHO) a zvýšení 
kvality péče (zejména rozšíření kompe‑
tencí zdravotních sester a dále v oblasti 

Foto: Štěpán Lohr
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prevence a včasné a odborné 
léčení dekubitů).

• Odborní pracovníci CZEPA 
aktivně vystupovali proti novele 
zákona o sociálních službách, 
které navrhovalo zvýšení limitu 
maximálních cen za sociální 
služby bez kompenzace zvýše‑
ním příspěvku na péči. Před‑
ložený legislativní návrh hrozil 
zvýšením cen za péči osobní 
asistence (a dalších služeb), 
což by osoby se zdravotním 
postižením v domácí péči 
vedlo do péče ústavní.

• Na základě dotazníkového šetření mezi členskou 
základnou asociace CZEPA, úředníky, zástupci poli‑
cie a poslanci se podařilo prosadit legislativní návrh 
(od 1. ledna 2022) na bodový postih za neoprávně‑
né parkování na vyhrazených místech pro vozíčkáře 
a neoprávněné použití parkovacího průkazu pro 
osoby se zdravotním postižením při stání nebo jízdě.

• Zástupci asociace CZEPA, Centra Paraple, o. p. s. 
a ParaCENTRA Fenix, z.s. zahájili jednání na téma 
Terciární péče – organizací, které navazují na 
zdravotnická pracoviště spinálního programu a po‑
skytují lidem s poškozením míchy návaznou podporu, 
pomoc a služby. Cílem je formální uznání návazných 
zdravotně ‑sociálních služeb jako nezbytné součásti 
celoživotní péče o spinální pacienty/klienty.
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1.4. Laboratoř 
zdravého sezení
200 klientů

311 poskytnutých intervencí

Z důvodu pokračující covidové pan‑
demie i laboratoř správného sezení 
v asociaci CZEPA v průběhu roku fungo‑
vala, avšak dle platných opatření. Na 
začátku a na konci roku 2021 nebyla 
možná aktivní spolupráce s Rehabilitač‑
ním ústavem Kladruby, kam terapeutka 
za běžných okolností dvakrát měsíčně 
dojíždí. V rámci adaptace služby na vý‑
voj pandemie terapeutka klientům kromě 
kontaktu v provozovně nabízí i možnost 
individuálního poradenství v jejich 
domácím prostředí. Mnozí tuto nabídku 
využili. I přes pandemická omezení vní‑
máme vysoký zájem o službu i o konkrét‑
ní, efektivní terapeutické zásahy, které 
ovlivnily preventivní opatření či přímo 
zdravotní stav klientů, čerpajících službu.

V roce 2021 byl nový sedák Libella Va‑
ria Seat zařazen do úhradového katalo‑
gu zdravotní pojišťovny. K vývoji tohoto 
sedáku přispěla spolupráce asociace 
CZEPA s Klinickou zájmovou skupinou 
fyzioterapeutů, SpinalErgo – zájmovou 
skupinou ergoterapeutů a samotnými 
uživateli/klienty.

1.5. Ocenění 
profesních kvalit 
spinální specialistky 
Z. Faltýnkové
Zdeňka Faltýnková, fyzioterapeutka, ergote‑
rapeutka, pracovnice v sociálních službách 
a spinální specialistka asociace CZEPA 
obdržela prestižní ocenění Rady ergoterapeutů 
evropských zemí za mimořádný přínos oboru 
ergoterapie v rámci evropského regionu. Profesní 
kvality odborné pracovnice asociace CZEPA tak 
byly uznány na evropské úrovni. Je nám ctí, že 
asociace CZEPA prostřednictvím Zdeňky Faltýn‑
kové poskytuje služby na tak vysoké úrovni.

Foto: Česká asociace ergoterapeutů
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2. EDUKAČNÍ
ČINNOST
2.1. Webináře
20 odvysílaných webinářů na 
zdravotní a sociální témata

395 osob – diváků

V pandemické situaci asociace CZEPA dále 
rozvíjela relativně novou službu edukačních 
webinářů. Odborní pracovníci asociace 
CZEPA a spolupracující odborníci společ‑
ně odvysílali 20 webinářů. Uvedena byla 
témata např.: Vyprazdňování neurogenního 
močového měchýře; Vyprazdňování neuro‑
genního střeva; Výběr vozíku; Co je dobré 
vědět, když chceš zdravě sedět; Dekubity; 
Ano, můžeme! (sexualita osob s poraněním 
míchy); Sociální dávky pro osoby se zdra‑
votním postižením; Příspěvek na péči; Peer 
mentoring a jiné.

2.2. Den poranění 
míchy – SCI Day
5. září je stanovený Mezinárodní den pora‑
nění míchy. Při této příležitosti 
CZEPA spolupracuje s dalšími neziskovými 
organizacemi na odborném programu pro 
veřejnost. Ročník 2021 byl na téma „Tele‑
medicína, služby terciární péče“. Pracovníci 

CZEPA se aktivně zúčastnili s příspěvky: 
Webináře a jejich přínos; Peer mentoring 
v online prostředí; Co nabízí komunitní 
portál Vozejkov; Jak cestovat s aplikací 
VozejkMap a Sociální poradenství – 
úspěšná žaloba. Účastníci setkání v rámci 
programu navštívili tréninkové pracoviště 
CZEPA Hvězdný bazar.

2.3. Konference 
CZEPA
Dne 5. listopadu 2021 CZEPA uspo‑
řádala již 8. multioborovou odbornou 
konferenci na téma „Léčba a rehabili‑
tace spinálních pacientů před 30 lety 
a dnes“. V moderním bezbariérovém 
prostotu Chvalské stodoly proběhlo 
celkem 18 přednášek od předních lékařů, 
fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zdravot‑
ních sester, právníků, sociálních pracovníků 
a zástupců neziskových organizací, kteří 
se profesně věnují podpoře lidí s poraně‑
ním míchy. Konference byla zaštítěna Unií 
fyzioterapeutů, Českou asociací ergotera‑
peutů a Českou asociací sester. Navštívilo 
ji 113 účastníků.
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Foto: Tomáš Lisý
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3. PODPORA
ZKUŠENÝCH
VOZÍČKÁŘŮ
- PEER
MENTORING
tým peer mentorů 
v celkovém počtu 11 osob

podpora poskytnuta 133 klientům

21 601 najetých kilometrů 
peerů za svými klienty

3 realizované svépomocné skupiny

V roce 2021 se podařilo ustálil tým peer 
mentorů na počtu 11. Díky rovnoměrnému 
rozložení pracovníků dnes pokrýváme 
celou část území České republiky a služba 
je dostupná více klientům. I přes pokračující 
nepřízeň koronavirových opatření byla 
poskytnuta podpora celkem 133 klientům.

Od září doplnila tým sociální pracovnice 
Lucie Marková, která pro službu peer men‑
toring začala pracovat na poloviční úva‑
zek. Společně s koordinátorem projektu tak 
tvoří celkem 13členný tým peer programu.

Byly vytvořeny webové stránky 
www.peermentor.cz, které obsahují 
základní informace o službě, medailonky 
jednotlivých peer mentorů, vč. možnosti vy‑
braného peera ihned kontaktovat. Nechybí 
ani osobní zkušenosti podpořených klientů.

3.1. Činnost 
v průběhu roku

• V březnu 2021 jsme úspěšně registro‑
vali projekt peer mentoring do soustavy 
sociálních služeb v ČR. Od října jsme 
zahájili poskytování služby jako sociální 
rehabilitace dle vypracovaných meto‑
dik služby.

• Po zrušení zákazu vstupu do zdravot‑
nických zařízení, jsme opět nastartovali 
intenzivní spolupráci s Rehabilitačním 
ústavem Hrabyně. V rámci péče o nové 
pacienty se dva naši peer mentoři stali 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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 „Díky mužské skupině 
jsem získal nové zkušenosti, 
poznal nové lidi, vyzkoušel 
si věci, které jsem předpo‑
kládal, že nepůjdou a zažil 
mnoho dalších nevšedních 
zážitků.“ (Jiří)

 „Do mužské skupiny 
jsem se přihlásil proto, 
abych se potkal s jinými vo‑
zíčkáři a sdílel s nimi různá 
životní témata. Od skupiny 
jsem očekával otevřenost 
a upřímnost. A to přesně 
tato skupina splnila.“ 
(Štefan)

 „Skupina partnerek 
předčila mé očekávání. 
Už jen samotné sdílení 
s ostatními ženami, které 
jsou na tom stejně jako já, 
bylo úžasné… Dovolte mi 
poděkovat také za projekt 

„mužská skupina“, kde byl 
můj manžel. Manželova 
účast ve skupině přinesla 
z mého pohledu do naší 
rodiny změny. Manžel 
má větší chuť se zapojit do 
rodinného života, nemá 
problém říct si o pomoc 
i cizím lidem a více vnímá 
mé potřeby.“ (Jana)

součástí zdravotnického týmu péče o spinální pa‑

cienty. Jako instruktoři soběstačnosti poskytují od 

října v RÚ okamžitou podporu novým pacientům, 

kterou rozvíjí v následné péči v peer programu.

• V rámci spolupráce peerů a zdravotnických zaří‑

zení se podařilo navázat také počáteční kontakt 

s RÚ Kladruby a RÚ Luže – Košumberk, kde se 

nám také úspěšně začalo dařit oslovovat nové 

klienty. V následujícím roce bychom rádi tuto spo‑

lupráci ještě více rozvinuli.

• Peer mentoři zkvalitňovali své vzdělávání v oblas‑

ti podpory a motivace klienta formou 3 akredito‑

vaných kurzů.

• Zdařilá byla také realizace veřejné sbírky, jejíž 

výtěžek 214 000 korun, je určen na pokrytí cest 

peer mentorů za klienty v následujícím roce.

3.2. Svépomocné 
podpůrné skupiny
Program vzájemné podpory lidí s poraněním míchy 

formou svépomocných skupin pokračoval také 

v roce 2021. Dvě setkání na začátku roku zakončily 

celkem 4 víkendová setkání skupiny 10 žen. Na 

skupinu žen navázala aktivizační skupina mužů. Tří 

víkendových setkání pod vedením dvou psycho‑

terapeutů se zúčastnilo celkem 8 mužů. Poslední 

realizovaná svépomocná skupina byla určena 

partnerkám mužů po poranění míchy. Do skupiny 

bylo vybráno celkem 11 zájemkyň. Ze všech skupin 

jsme zaznamenaly převážně kladná hodnocení. 

Uvádíme alespoň tři z nich:
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4. PODPORA
BYDLENÍ

4.1. Startovací bydlení
V pěti bytech Bytového domu Malešice, které asociaci 
CZEPA poskytuje úřad MČ Praha 10, bylo v průběhu 
roku poskytnuto bydlení celkem 8 podnájemcům 

– vozíčkářům.

4.2. Tréninkové 
bydlení pro tetraplegiky
V průběhu roku 2020 CZEPA požádala Magistrát hl. 
m. Prahy o výměnu velkého sdíleného bezbariérového 
bytu za menší, vhodný pro jednotlivce/jednu rodinu. 
Výměna bytu se uskutečnila od začátku roku 2021 
a v průběhu roku jsme postupně podpořili 2 vozíčkáře.

4.3. Podpora 
v průběhu bydlení
Sociální pracovnice CZEPA individuálně podporují kli‑
enty bytových projektů tak, aby byli zajištěni adekvátní 
sociální podporou (příspěvky, dávky, služby) a v prů‑
běhu podnájemní smlouvy zvládli vyřešit svou stabilní 
bytovou situaci.

Reference klientky 
Dominiky H.:

 „Startovací bydlení 
od organizace CZEPA 
je skvělý projekt, který 
mi zjednodušil a vlast‑
ně i umožnil „návrat do 
funkčního života“. Bydlení 
ve startovacím bytě, který 
je plně bezbariérový, je 
pro mě příležitostí a mož‑
ností naučit se fungovat 
samostatně. V Maleši‑
cích, kde se byt nachází, 
je výborná dostupnost 
MHD, nenáročný terén 
pro samostatný pohyb 
na vozíku a dostatečná 
občanská vybavenost. 
Pro začínajícího vozíčká‑
ře prostě ideální. Děkuji 
organizaci CZEPA za 
vstřícnost, ochotu a veške‑
rou pomoc, se kterou se 
o své klienty starají.“

B E Z B A R I É R O V É  B Y D L E N Í
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5. PŮJČOVÁNÍ
AUTOMOBILŮ
A POMŮCEK

5.1. Podpora mobility
Dva automobily ŠKODA Octavia Combi, které 
půjčujeme našim členům za zvýhodněných 
podmínek, mají naistalováno ruční řízení pro 
paraplegiky a tetraplegiky.

Při zápůjčce kontrolujeme zápis harmonizačních 
kódů v řidičském průkazu a klient si automobil 
může zapůjčit až na neomezenou dobu.

Partner programu

Zápůjčky v roce 2021

Počet zápůjček: 12 

Počet dní, kdy byly 
automobily využity: 172

Počet najetých kilometrů: 12 597
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5.2. Speciální 
kompenzační 
pomůcky
Švýcarský elektropohon Swiss Trac na 
podporu rodičovství žen, které se pohybují 
na vozíku, jsme zapůjčili další mamince. Tak 
jako její předchůdkyně si i paní Monika tuto 
pomůcku velice chválila:

 „I přesto, že se mohu pohy‑
bovat pouze na invalidním vozíku, 
tak se snažím být aktivní mamin‑
kou. SWISS ‑TRAC mi pomohl být 
nejen aktivní, ale hlavně samo‑
statnou. Tento přídavný pohon 
jsem měla půjčený od doby, kdy 
dcera začala sama sedět do 
doby, kdy už doslova běhala 

a jízda na SWISS ‑TRACU se jí 
vždy líbila. S dcerou jsem díky 
SWISS ‑TRACU mohla chodit i za 
ruku, což pouze s mechanickým 
vozíkem nelze. Bydlím na vesnici 
v kopcovitém terénu a díky tomuto 
pohonu jsme se dostaly na místa, 
kam jsem se za svůj „vozíčkářský“ 
život nedostala. 
Ze svých zkušeností bych 
SWISS ‑TRAC určitě doporučila 
každé mamince na vozíku, jelikož 
je to velké plus nejen pro maminku, 
ale také pro dítě, které se s ma‑
minkou může pohybovat nejen 
po cestách, ale i v terénu, nebo 
v zimě ve sněhu. 
 
Děkuji za možnost zapůjčení!!!“

Foto: Monika Valachová
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6.TRÉNINKOVÉ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ -
HVĚZDNÝ BAZAR
2 charitativní prodejny

zaměstnáno 12 osob se zdravotním postižením

vybráno 4,5 tuny oblečení

28 sbírek ve spřátelených firmách

6.1. Rekonstrukce 
a stěhovaní pobočky
V listopadu 2021 jsme přestěhovali po‑
bočku Hvězdného bazaru v Jungmannově 
ulici. Stěhování se uskutečnilo z důvodu 
rozšíření prodejny a zmodernizování 
interiéru, aby lépe odpovídal našim 
potřebám a současným trendům. V této 
designové prodejně momentálně pracuje 
jeden vozíčkář a 4 osoby znevýhodněné 
na trhu práce. Po ukončení vládních naří‑
zení spojených s pandemií jsme obnovili 
prodej zboží na pobočkách, ale i nadále 
využíváme prodej v online prostředí, na 
sociálních sítích a na eshopu Hvězdného 
bazaru. Zaměřili jsme se na správu soci‑
álních sítí a za podpory influencerů jsme 
hojně rozšířili základnu podporovatelů 
projektu.

6.2. Akce 
v Hvězdném bazaru
I přes značné omezení z důvodu doznívající 
pandemie jsme uspořádali 7 akcí pro ve‑
řejnost. Za zmínku stojí předvánoční setkání, 
a mimo běžných akcí na podporu prodeje 
a setkávání komunity také např. workshop 
na téma upcyklace oblečení, přednáška 
o oděvních materiálech, nebo hudeb‑
ně prodejní akce zaměřené na zvýšení 
povědomí o našem projektu. V roce 2021 
jsme se účastnili 5 veřejných akcí mezi které 
patřily např. Mint Market, Zažít město jinak, 
Slou days, Zootdays, LeMarket.

Navázali jsme také řadu dlouhodobých 
spoluprací. Mezi významnější patří 
spolupráce se společností ZOOT v rámci 
jejich projektu DOBRO, nebo spolupráce 
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s Tetovacím studiem JTK, kde se tvoří návrhy 
potisku našeho merchového zboží. Dále pak 
dlouhodobé sbírky oblečeni od zaměst‑
nanců spřátelených firem a mnoho jiného. 
Podpořila nás také řada známých osobností, 
jmenovitě např. František Skála, Anička 
Polívková, Michael Rittstein a také celá řada 
známých sportovců.

6.3. Sortiment
v roce 2021 jsme se zaměřili na zkvalitnění 
nabídky našeho merche a doplňkového sor‑
timentu, a zároveň tak navázali spolupráci 
s dalšími lokálními výrobci. Na základě dat 
jsme dokázali vyselektovat sortiment, který 
má na našich pobočkách prodejní potenci‑
ál, a neúspěšné spolupráce jsme nahradili 
novým zbožím.

Velkou změnou prošla právě sekce desig‑
nových triček. Zaměřili jsme se hlavně na 
kvalitnější zpracování námětů ve spolupráci 

s ilustrátory. Motivy více odpovídají sou‑
časným trendům. Dále jsme se vice zaměřili 
na kvalitu tisknutého textilu a společenskou 
odpovědnost, která úzce kooperuje s naším 
konceptem udržitelné módy. Tímto postupem 
se nám podařilo zvýšit prodej triček o 70 
procent.

6.4. Ekologický dopad
V roce 2021 bylo uskutečněno 28 sbírek 
oblečení. Sbírkami ve firmách a darováním 
oděvů od našich zákazníků jsme vybrali 
cca 4,5 tuny oblečení, což značí vzestupní 
trend oproti minulému roku. Nevyužitý textil 
jsme roztřídili a přeposlali do spřátelených 
organizací, např. organizace NADĚJE nebo 
Srdcem pro kočky, z.s. a jiné. Ve většině 
těchto případů jsme navázali dlouhodobou 
spolupráci, abychom tak co nejvíce zefek‑
tivnili recyklaci vysbíraného textilu a byli co 
nejvíce šetrní k životnímu prostředí.
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7. PODPORA
INFORMOVANOSTI –
VOZEJKOV
742 příspěvků za rok

průměrně 1 528 čtenářů denně zhlédlo portál

8 426 je nejvyšší měsíční počet unikátních návštěvníků

3 391 sledujících sociální síť

7.1. Statistiky
Na Vozejkov bylo v průběhu roku přidá‑
no celkem 742 příspěvků, obsah tvořil náš 
redakční tým, ale také spolupracující organi‑
zace a samotní uživatelé komunitního portálu. 
Průměrně navštívilo komunitní portál 7 500 
(jedinečných URL adres) uživatelů za měsíc. 
Redakční tým kladl důraz na rozmanitá a aktu‑
ální témata v oblasti právních změn, zdravot‑
nictví, ale také kultury a sportu. Na Vozejkov 
bylo přidáno celkem 193 inzerátů, které se 
týkaly nabídek nového zaměstnání, bydlení 
a v neposlední řadě také prodeje kompen‑
začních pomůcek.

Stále se nám daří navyšovat základnu uživate‑
lů, ale také sledujících na sociálních sítích.

7.2. Poradna 
Vozejkov
V roce 2021 zodpověděl náš tým odborní‑
ků celkem 29 dotazů v anonymní poradně. 
Poradna je k dispozici každému a zcela 
zdarma. Dotazům se věnuje kvalifikovaný 
a odborný tým.

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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8. VOZEJKMAP - MAPA
BEZBARIÉROVÝCH MÍST

• Rok 2021 byl stále ovlivněn přítomností 
viru COVID 19 a z toho plynoucími pro‑
tiepidemickými opatřeními. To se celkově 
promítlo i na zájmu lidí o cestování a s tím 
souvisí i intenzita využívání naší aplikace 
VozejkMap. I přesto jsme neusnuli na 
vavřínech a snažili jsme se pro uživatele 
aplikaci vylepšovat.

8.1. Statistiky
V uplynulém roce náš web navštívilo průměr‑
ně 829 uživatelů, kdy se převážně jednalo 
o uživatele mobilních telefonů s operačním 
systémem Android. Během celého roku jsme 
se snažili neustále přidávat nová bezbarié‑
rová místa, abychom rozšířili možnosti zajet 
na výlet, za kulturou, sportem či vycestovat 
za hranice. Celkově bylo do aplikace přidá‑
no 498 nových unikátních bezbariérových 
objektů. Dále jsme také usilovně pracovali 

na revizi míst již dříve přidaných. V roce 
2021 byla kompletně zrevidována kate‑
gorie Ubytování, takže nyní můžete vyrazit 
například na jižní Moravu za vínem. Veškerá 
bezbariérová ubytování v blízkosti vaší cí‑
lové destinace, která v naší aplikaci najdete, 
mají nejaktuálnější foto a popis.

8.2. Inovace
Odkaz z příchozí notifikace – Nej‑
větším vylepšením aplikace VozejkMap je 
jednoznačně implementace funkce, která 
Vás po kliknutí na notifikaci s bezbariérovým 
objektem přepojí přímo na konkrétní objekt. 
Věříme, že tato inovace bude velmi prospěš‑
ná pro stávající i nově příchozí uživatele 
aplikace VozejkMap.

Úprava vyhledávání bezbariéro-
vých objektů – Proběhla také úprava 
algoritmu, který seřadí jednotlivá bezbarié‑
rová místa podle vzdálenosti od vaší aktuální 
polohy.

498 nových míst

510 míst prošlo revizí

340 nových stažení 
aplikace (82% android 18% iOS)

827 průměrná návštěvnost webu
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9. BANALFATAL!
- PROGRAM
PREVENCE
ÚRAZOVOSTI
59 přednášek

1820 žáků se zúčastnilo přednášek

natočili jsme 1 edukační video

účast na 3 veřejných akcích

Projekt „BanalFatal!“ řeší primární prevenci 
rizikového chování zaměřené na možné úrazy 
páteře a míchy. Je koncipován pro věkovou 
skupinu žáků II. stupně základní školy. Na‑
vštěvujeme však i děti na dětských táborech 
a v rámci volnočasových aktivit.

Natočili jsme instruktážní video o první 
pomoci při podezření na úraz páteře při 
pádu z výšky. Našim záměrem bylo natočit 
zajímavé video o poskytnutí první pomoci se 
specifickým přehledem k situaci, kde je potře‑
ba pomýšlet na úraz páteře a míchy. Zahájili 
jsme vysílaní spotů a edukačního videa v če‑
kárnách 6 nemocníc ČR, a to: FN Olomouc, 
VFN v Praze, FN Motol, FN na Homolce, FN 
Plzeň, FN Ostrava Poruba.

10.
ČLENSKÁ
DATABÁZE
Koncem roku 2021 bylo v databázi 
začleněno celkem 957 členů, z toho bylo 
v průběhu roku zřízeno 24 nových členství. 
Celkem 10 členství bylo z důvodů úmrtí 
ukončeno.
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11.
FINANČNÍ
ANALÝZA

38,14 %
Státní správa

18,89 %
Vlastní činnost

8,79 %
Firemní fundraising

1,26 %
Veřejná sbírka

6,27 %
Nadace a nadační fondy

1,02 %
Samospráva 0,65 %

Individuální dárci

0,42 %
Členské příspěvky

24,57 %
Evropská unie
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12. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
12.1. Rozvaha ke dni 31. 12. 2021 (v celých tis. Kč)

ozn. AKTIVA
Stav k prvnímu dni 
účetního období 1

Stav k poslední‑
mu dni účetního 

období 2

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

853 657

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 180 180

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 527 1 087

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem ‑854 ‑610

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

7 925 9 677

B. I. Zásoby celkem 112 120

B. II. Pohledávky celkem 436 555

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 6 247 7 401

B. IV. Jiná aktiva celkem 1 130 1 601

AKTIVA CELKEM (A. + B.) 8 778 10 334

ozn. PASIVA
Stav k prvnímu dni 
účetního období 1

Stav k poslední‑
mu dni účetního 

období 2

A. Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.) 7 209 8 444

A. I. Jmění celkem 4 080 4 555

A. II. Výsledek hospodaření celkem 3 129 3 889

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

1 569 1 890

B. I. Rezervy celkem 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

B. III. Krátkodobé závazky celkem 1 560 1 865

B. IV. Jiná pasiva celkem 9 25

PASIVA CELKEM (A. + B.) 8 778 10 334
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12.2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2021 (v celých tis. Kč)

ozn. Název ukazatele
     Činnost

Hlavní           Hospodářská         Celkem

NÁKLADY

A.I. Spotřebované nákupy celkem 2 497 2 402 4 899

A.II. Změna stavu zásob vlastní činností 
a aktivizace celkem

0 0 0

A.III. Osobní náklady celkem 7 065 3 471 10 536

A.IV. Daně a poplatky celkem 6 0 6

A.V. Ostatní náklady celkem 94 23 117

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

17 339 356

A.
VII.

Poskytnuté příspěvky celkem
11 0 11

A.
VIII.

Daň z příjmů celkem
0 0 0

NÁKLADY CELKEM (součet A I. - VIII.) 9 690 6 235 15 925

VÝNOSY

B.I. Provozní dotace 8 199 2 848 11 047

B.II. Přijaté příspěvky 1 405 925 2 330

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 26 3 188 3 214

B.IV. Ostatní výnosy 54 39 93

B.V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

VÝNOSY CELKEM (součet B I. - V.) 9 684 7 000 16 684

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ‑6 765 759

D. Výsledek hospodaření po zdanění -6 765 759
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12.3. Příloha k účetní závěrce

I. Základní údaje

Účetní období: 
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

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

Datum vzniku: 16. 5. 1990, 

L 279 vedená u Městského 

soudu v Praze

Účel (poslání):

Posláním CZEPA je uchování a zlep‑
šování zdravotního stavu a sociální‑
ho postavení lidí po poranění míchy, 
dosažení jejich kvalitního, nezávis‑
lého, 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 – zejména práce, vzdělávání, 
rodiny, kultury, tělovýchovy a sportu.

Hlavní činnost:

Hájení práv a zájmů vozíčkářů s poraněním míchy

Vedlejší (hospodářská) činnost:

• Pronájem startovacích bytů

• Půjčování speciálně upravených automobilů

• Půjčování kompenzačních a technických 

pomůcek

• 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 

80 000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodo‑

bého majetku a vykazuje ho v rozvaze. Hmotný 

majetek v pořizovací ceně nižší než 80 000 Kč 

účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek 

v pořizovací ceně vyšší než 1 000 Kč, ale nižší 

než 80 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 

1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
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Organizace eviduje v dlouhodobém 

nehmotném majetku nehmotný majetek s do‑

bou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizo‑

vací cenou vyšší než 60 000 Kč. Nehmotný 

majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. 

Kč účtuje organizace do nákladů. Software 

s dobou použitelnosti 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 předpo‑

kládané životnosti.

II.2. Zásoby

Organizace eviduje v zásobách zboží, 

které 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 rozhodnout 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, vyhlášeným ČNB 

k předchozímu pracovnímu dni.

II.5. Časové rozlišení

Organizace účtuje o nákladech příštích 
období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které 
souvisí s dalšími obdobími. Organizace 
nerozlišuje náklady, které se každo‑
ročně opakují a náklady, které jsou 
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 
1 000 Kč.

Organizace účtuje o výnosech příštích 
období, a to v případě členských pří‑
spěvků, které souvisí s dalším období.

Organizace také účtuje o příjmech 
příštích období, a to v případě příspěv‑
ků na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na chráněném 
trhu práce, spadajících do běžného 
období, na základě rozhodnutí Úřadu 
práce.

II.6. Bezúplatně nabytý 
dlouhodobý majetek, investiční 
dotace a dary

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – 
Vlastní jmění organizace účtuje o zdro‑
jích pořízení bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku, stejně tak, jako 
o investičních dotacích nebo účelových 
investičních darech. Tato částka je 
současně s účtováním odpisů rozpouš‑
těna na účet skupiny 649 – Jiné ostatní 
výnosy současně s účtováním odpisů.
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II.7. Veřejná sbírka

Ve fondech na účtech 911 – Fond veřejné 
sbírky organizace účtuje o zdrojích získa‑
ných z veřejné sbírky. Průběžně organizace 
účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky pod‑
vojným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky 
ve prospěch účtu 648 – Čerpání fondu VS. 
Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky od‑
povídá neutracené částce z veřejné sbírky 
určené pro další použití, tj. stavu sbírkového 
bankovního účtu k rozvahovému dni.

II.8. Přijaté dary

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

Pokud je dar/nadační příspěvek použit na 
pořízení investice, je při přijetí účtován na 
analytický 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 zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samo‑
správných celků, ze zdrojů státních rozpočtů 
cizích států apod. O těchto prostředcích 
účtuje organizace při dni přijetí ve pro‑
spěch 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, které jsou podle ZDP 
vždy předmětem daně, tzn. příjmy z reklamy, 
půjčovného, pronájmu startovacích bytů 
a prodeje zboží v rámci Hvězdného ba‑
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zaru a ostatního zboží (tj. hospodářská 
činnost). Náklady a výnosy ze ztrátové 
hlavní činnosti jsou ze základu daně 
vyloučeny.

III. Doplňující údaje 
k výkazům

III.1. Dlouhodobý majetek

Přehled dlouhodobého majetku je uve‑
den v příloze č. 1.

V roce 2021 došlo k přestěhování po‑
bočky Hvězdného bazaru Jungmannova, 
jehož rekonstrukce byla v majetku or‑
ganizace. Po opuštění prostoru nedošlo 
k žádnému vyrovnání mezi nájemníkem 
a nájemcem, zůstatkové hodnoty majetku 
byly v roce 2021 odepsány.

III.2. Dluhy po splatnosti z titulu 
daní, sociálního či zdravotního 
pojištění
Organizace žádné takové 
dluhy neeviduje.

III.3. Dlouhodobé závazky

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé 
závazky se splatností delší než 5 let od rozva‑
hového dne.

III.4. Majetek neuvedený v rozvaze

Organizace neeviduje žádný majetek neuvede‑
ný v rozvaze.

III.5. Závazky nevykázané v rozvaze

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

III.6. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců:
v roce 2021 v roce 2020

17,44 15,48

z toho členů řídících orgánů

0 0

2021 v tis. Kč 2020 v tis. Kč

Osobní náklady na 
zaměstnance

Osobní náklady 
na členy řídících 

orgánů

Osobní 
náklady na 

zaměstnance

Osobní nákla‑
dy na členy 

řídících orgánů

Mzdové náklady 8 263 0 5 930 0

Zákonné sociální pojištění 2 270 0 1 752 0

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0

Zákonné sociální náklady 4 0 8 0

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0

Osobní náklady na zaměstnance 
a na členy řídících orgánů
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Členům orgánů v roce 2021 nebyly 
poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky či 
jiná plnění. Členové orgánů nemají žádnou 
účast v osobách, s nimiž organizace v roce 
2021 uzavřela smluvní vztahy.

III.7. Odměna přijatá statutárním 
auditorem

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky 
nepodléhá. Audit účetní závěrky za rok 2021 
bude proveden dobrovolně na základě 
rozhodnutí spolku.

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

V roce 2021 nevykazuje organizace žádné 
náklady nebo výnosy, které by byly mimo‑
řádné svým původem nebo objemem.

III.9. Zástavy a ručení

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

III.10. Přijaté dotace a dary

V roce 2021 byla činnost spolku podpořena těmito dotacemi:

Z uvedených dotací organizace 
v roce 2021 využila dotace ve výši 
5 913 740,93 Kč.

Současně organizace v roce 2021 
využila dotace z předchozích let ve 
výši 2 371 590,54 Kč.

Příspěvek Úřadu práce ČR na 
zaměstnávání OZP – V roce 2021 
obdržela organizace příspěvky ve 
výši celkem 2 691 835 Kč. Z toho je 
na účtu příjmy příštích období částka 
1 552 600 Kč jako očekávaný příspě‑
vek za 3. a 4. čtvrtletí 2021. Příspěvek 
je účtován do výnosů na základě 
doručení Rozhodnutí Úřadu práce ČR 
o přiznání příspěvku. V roce 2021 do‑
stala organizace příspěvek z progra‑
mu Antivirus B ve výši 179 879 Kč.

Poskytovatel Částka v Kč

Magistrát hl.m. Prahy 152 800,00

Městská část Praha 14 21 000,00

Ministerstvo zdravotnictví ČR 894 292,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 724 754,00

EU – Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 181 218,96

Celkem 7 974 064,96
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V roce 2021 byly přijaty finanční dary:

III.11. Členské příspěvky

V roce 2021 přijal spolek od svých členů 
členské příspěvky v celkové výši 70 694 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 peněži‑
tých příspěvků na provozní, administrativní 
a organizační náklady k zajištění činnosti 
a projektů CZEPA. Veřejná sbírka byla 
v roce 2021 konána příspěvky na sbírkový 
účet č. 50475047/0300 vedený u Česko‑
slovenské obchodní banky, a. s. a sbírkový‑
mi pokladničkami.

Z výše uvedených darů organizace v roce 
2021 využila dary ve výši 1 534 896,64 Kč. 
Současně organizace v roce 2021 využila 
dary z předchozího roku 2020, a to v cel‑
kové výši 880 388,78 Kč. Součástí přijatých 
darů v roce 2021 byly i dary na pořízení 

Věcné dary:

dlouhodobého majetku, které jsou každo‑
ročně čerpány ve výši odpisů příslušného 
majetku až do jejich vyčerpání. Nadační pří‑
spěvek od Nadace Jedličkova ústavu nebyl 
čerpán a byl vrácen ve výši 253 742,42 Kč.

Dárce Částka v Kč

Dary od právnických osob 1 495 904,07

Dary od nadací a nadačních fondů 1 067 319,00

Dary od fyzických osob 149 610,81

Celkem 2 712 833,88

Dárce Věcný dar Částka v Kč

MASTER SPORT s.r.o. Sportovní náčiní 5 476,00

Hynek Čermák Obraz 15 300,00

Alza.cz a.s. Pračka, sušička, kávovar 31 389,00

NanoSPACE, s.r.o. Nano šátky 58 080,00

Celkem 110 245,00
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Celkový hrubý příjem veřejné sbírky za rok 
2021 činil 214 tis. Kč. V roce 2021 byla 
sbírka čerpána ve výši 17 tis. Kč na energie 
kanceláře Dygrýnova a na náklady spojené 
s pořádáním sbírky. Do roku 2022 se pře‑
vádí nevyčerpaný zůstatek veřejné sbírky ve 
výši 197 tis. Kč.

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

III.13. Výsledek hospodaření a daň 
z příjmu

Výsledek hospodaření za rok 2020 byl 
zaúčtován na účet nerozděleného zisku 
minulých let.

Za rok 2021 organizace vykazuje zisk ve 
výši 759 tis. Kč. Z toho ztráta z hlavní čin‑
nosti činí  6 tis. Kč a zisk z vedlejší hospo‑
dářské činnosti 765 tis. Kč. Výnosy hospo‑
dářské činnosti jsou tvořené příjmy z reklamy, 
půjčovného, pronájmu startovacích bytů a 
prodeje zboží v rámci Hvězdných bazarů a 
ostatního zboží.

Zisky Hvězdných bazarů byly za rok 2021 
vyčísleny následovně: pobočka Jungmanno‑
va – 182 tis. Kč, pobočka Sokolovská – 157 
tis. Kč. Minimálně 51 % zisku obou poboček 
sociálních podniků spolek v budoucnu 
využije na jejich další rozvoj ‑ na nezbytné 
úpravy obchodních míst pro pohyb osob 
na vozíku, pořízení potřebného vybavení, 

vzdělávání zaměstnanců a propagaci jeho 

činnosti široké veřejnosti.

Výše uvedené použití zisku je v souladu se 

stanovami spolku, zisky sociálních podni‑

ků budou použity na jejich další rozvoj a 

zbytek slouží k financování hlavní činnosti 

CZEPA.

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, které jsou podle ZDP 

vždy předmětem daně, tzn. příjmy z reklamy, 

půjčovného, pronájmu startovacích bytů 

a prodeje zboží v rámci Hvězdného bazaru 

a ostatního zboží. Z hospodářského výsled‑

ku jednotlivých hlavních činností, které měly 

kladný hospodářský výsledek, jsou vylouče‑

ny nedaňové náklady, náklady vynaložené 

na nedaňové a osvobozené příjmy.

Do daňového základu vstoupily pouze 

ziskové činnosti včetně zisku z hospodářské 

činnosti. Na celý takto stanovený daňový 

základ byla uplatněna daňová úleva ve 

smyslu § 20, odst. 7) Zákona o daních 

z příjmů. Na vypočtenou daň byla uplatně‑

na sleva na dani dle § 35 odst. 1). Vzniklá 

daňová úspora bude využita v následujících 

letech k financování ztrátové hlavní činnosti.
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13.
SLOŽENÍ
PŘEDSEDNICTVA
CZEPA

III.14. Významné události mezi 
rozvahovým dnem a okamži-
kem sestavení účetní závěrky

Vedení spolku zvážilo potenciální do-
pady válečného konfliktu na Ukrajině 
na své aktivity a dospělo k závěru, že 
nemají významný vliv na předpoklad 
nepřetržitého trvání. Vzhledem k tomu 
byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 
zpracována za předpokladu, že spo-
lek bude nadále schopen pokračovat 
ve své činnosti.

Jednatel: 
Mgr. David Lukeš

Předsednictvo: 
Mgr. Ivana Cabrnochová 
Zdeňka Faltýnková 
Mgr. Lenka Honzátková 
Mgr. Ladislav Loebe 
MUDr. Lucie Dostálová 
Lucie Marková, DiS.

Revizní komise 
Bc. Pavel Šťastný 
Lenka Zdražilová 
PhDr. Rostislav Čichoň Ph.D.

Příloha č. 1                    Pořizovací cena Snížení hodnoty
Čistá (zůstatková) 

hodnota

Dlouhodobý 
majetek 2021

Počáteční 
zůstatek

Přírůstky Úb  ytky
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 1 084 966 160 345 1 245 311 313 873 339 080 652 953 0 771 093 592 358

Stroje a zařízení 0 0 0 0 0

Dopravní 
prostředky

0 0 0 0 0

Inventář 0 0 0 0 0

Ostatní věci 
movité

442 479 442 479 360 216 16 695 376 911 0 82 263 65 568

Poskytnuté zálohy 
na hmotný 
majetek

0 0 0 0 0

Nedokončený 
hmotný majetek

0 0 0 0 0

Dlouhodobý 
hmotný majetek 
celkem

1 527 445 160 345 0 1 687 790 674 089 0 355 775 0 1 029 864 0 853 356 657 926

DLOUHODOBÝ 
MAJETEK 
CELKEM

1 707 793 160 345 0 1 868 138 854 437 0 355 775 0 1 210 212 0 853 356 657 926

Příloha č. 1 – Rozpis 
dlouhodobého majetku



Děkujeme, že při nás stojíte
HLAVNÍ PARTNEŘI:

VÝZNAMNÁ PODPORA:

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

NADACE

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Dagmar Gabrielová, Jiří Paleček , Radimír Beseda, Jiří Siegel, Zdeněk Šikula, Vladimír Vlček , Lucie Šimíková, Veronika Ostrá, 
Vladimír Markovič, Marcel Mráz , Vladimír Nedvěd, Jan Richter, Zdeněk Sekanina, František a Iva Boušovi, Miroslav Šrejl, 

Václav Špaček , Jakub Nechoďdomů, Petra Kubíšková, Pavel Kašpar, Viktor Šimeček , Petr Kašpar, Petr Rypka, Marcel Syrůček

Díky Vašemu finančnímu daru se nám i přes pandemickou situaci stále daří, jsme úspěšní 
a realizujeme řadu aktivit ve prospěch vozíčkářů po poranění míchy.

Budeme vděčni, když při nás budete stále stát a podporovat nás. Děkujeme!

B.Braun Medical s.r.o.  /  Metrostav Infrastructure, a.s.  /  COLOPLAST a.s. 
 PasserInvest Group, a.s.  /  EsthetX Dental Clinic s.r.o.  /  Alza.cz, a.s.  /  Rohlik.cz 

 Lush, GmbH  /  MASTER SPORT, s.r.o.  /  ZOOT a.s.  /  Globus ČR, v.o.s.  /  Nadace Duha
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