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K aždodenně 
se setkáváme 
s příběhy lidí, 

kterým poškození míchy 
navždy otočilo životní 
plány naruby. A právě 
pro ně tady CZEPA je.

Ani Robin, dnes usměvavý, 
sebevědomý mladý 
prodavač z tréninkového 
pracoviště Hvězdný 
bazar, netušil až do svých 
šestnácti, co to úraz 
páteře je... Ani ve snu by 
ho nenapadlo, že místo 
oblíbených fotbalových 
zápasů jej čekají 
po automobilové nehodě 
s následkem poškození 
míchy zápasy úplně 
jiné. Nekonečné hodiny 
na nemocničním lůžku, 
na rehabilitacích a později 
i doma z optimistického 
a nadaného sportovce 
Robina dělaly uzavřeného 
člověka bez chuti chodit 
ven mezi své vrstevníky. 
Překonávat fyzické 
bariéry v životě na vozíku 
a zároveň najít znovu 
sebevědomí i radost ze 
života bylo těžké. Závislost 
na pomoci druhých mu 
brala sebevědomí i chuť 
o novou nezávislost 
navzdory handicapu 
bojovat. „Nabídka pracovat 
v Hvězdném bazaru byla 
velkou výzvou, nevěděl 

jsem, jestli to zvládnu“, 
přiznal v rozhovoru dobře 
naladěný Robin, když 
dorazil do své práce 
autem, které sám řídí, 
a bravurně zaparkoval 
v řadě namačkaných aut 
v Jungmannově ulici 
v Praze. Veškerá pomoc 
rodiny a kamarádů v těžké 
době po úrazu měla 
klíčovou úlohu v jeho 
srovnávání se se situací 
ochrnutého člověka v době 
puberty. 

„Pak ale přišla doba, kdy 
jsem potřeboval zrovna 
takové pořádné pozitivní 
nakopnutí do života, 
jako dává možnost začít 
pracovat. Včas vstát, dojet 
do práce a mít svoje úkoly 
i svého šéfa mi pomohlo 
překonat tuny obav, 
které jsem měl. Nejen ze 
setkávání se zdravými 
lidmi. Začalo se měnit snad 

úplně všechno. Začal jsem 
i fyzicky zvládat, co mi 
předtím nešlo. Naučil jsem 
se přesouvat do auta a pak 
ho i řídit, osamostatnil 
jsem se a přestěhoval 
do vlastního bytu, potkal 
jsem přítelkyni“, vypráví 
Robin, který o technice 
kopnutí a vítězné brance 
ví z fotbalu mnoho. 
Po jednom a půl roce práce 
v Hvězdném bazaru, který 
CZEPA provozuje, dostal 
Robin k Vánocům 2014 
také nabídku z úspěšné 
firmy, aby se stal členem 
pracovního týmu v běžném 
pracovním prostředí.

Gratulujeme Robinovi, že 
překonal obavy a dělá další 
kroky, navzdory tomu, že 
jej zrovna nohy tak úplně 
neposlouchají. Přejeme mu 
další dobrý tah na bránu 
v nové práci a hodně radosti 
z osobních i pracovních 
úspěchů, které sice stojí 
nemálo sil, ale o to víc 
to za to stojí.Tréninkové 
pracoviště Hvězdný bazar 
otevírá vozíčkářům dveře 
do práce, na které by si 
dříve netroufli ani zaťukat. 
A my v CZEPA děláme vše 
pro to, abychom takových 
dveří (nejen do práce) 
otevřeli pro všechny naše 
klienty co nejvíc. 
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1//Rozšíření 
a podpora 
aktivního 
členství
V roce 2014 CZEPA nadále rozšiřovala svou člen-
skou základnu, téměř o 20 osob. Koncem roku 
2014 evidovala více jak 820 členů. Nové členy se 
daří kontaktovat prostřednictvím projektů včasné 
péče a pomoci, které CZEPA realizuje. 

Početnost členské základny organizaci umožňuje 
aktivně reagovat na potřeby vozíčkářů s poško-
zením míchy a je důležitou součástí při vytváření 
strategických cílů organizace. 

1.1. Výhody se členstvím 
spojené

Ve spojitosti se členstvím v CZEPA jsou vozíčká-
řům poskytovány tyto výhody: sleva na výrobky 
DMA Praha 10%, sleva na výrobky RGK 5%, sleva 
na výrobky KURY 10%, slevová karta Handy Card, 
zasílání elektronického zpravodaje Newsletter, 
půjčování velkokapacitního automobilu s ručním 
řízením. Od 1.4.2014 Společnost GO ON, s. r. o., ofi-
ciální obchodní zástupce handbiků Schmicking, 
zvýšila poskytnutou slevu na své výrobky na 10%. 
Podmínkou k získání slevových nabídek je řádné 
placení členských příspěvků.

P l n ě n í  s t r a t e g i c k ý c h  c í l ů  z a   r o k  2 0 1 4
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Sociálními a zdravotními záležitostmi se 
zabývají sociální pracovnice, pracovnice 
v sociálních službách a zdravotní speci-
alistka. Aktivně sledují chystané změny 
a připomínkují je s důrazem na realizaci 
legislativy ve prospěch cílové skupiny 
a srozumitelně je předávají členům.

 2.1. Přímá pomoc 
sociální a zdravotní

V roce 2014 byla tato pomoc sou-
středěna na poskytování ambulant-
ní sociální služby kanceláří CZEPA. 
Stále častěji byly poskytovány 
služby, které řeší problémy klientů 
v jejich přirozeném prostředí (bydli-
ště, zaměstnání). Pracovníci CZEPA 
poskytují také terénní sociální 
služby u klientů.

Základní a odborné sociální poradenství 
je poskytováno jako jedna z nejdůležitěj-
ších služeb naší organizace, vzhledem 
k neustále se měnící legislativě a její 
nepřehlednosti. Služby jsou poskytovány 
zdarma.

2.1.1. Individuální konzultace 
a podpora členům asociace

Pracovnice CZEPA poskytly základní 
a odborné sociální poradenství. Na zá-
kladě žádostí klientů poskytly podpůrná 
stanoviska CZEPA vůči státní správě. 
Nejčastěji se i v roce 2014 poradenství 
týkalo dávek pro osoby se zdravotním 
postižením (dále jen OZP), příspěvku 
na péči, vzdělávání a zaměstnání, bydlení, 
dopravy, podpory NNO a další. 

Celkový počet uživatelů (2014) 923

Celkový počet intervencí (2014) 1051

Celkem pracovníci CZEPA poskytli 1051 
intervencí, konzultací a kontaktů. Příjem-
cem služeb bylo celkem 923 uživatelů. 

2.1.2. Odborné poradenství 
zdravotně – sociální

Službu poskytuje ergoterapeutka, fyziote-
rapeutka, zdravotní specialistka na spi-
nální problematiku a pracovnice v soci-

2//Ovlivňování legislativy 
a životních podmínek 
v zájmu vozíčkářů
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álních službách formou terénní služby, 

osobně, telefonicky, emailem, i prostřed-

nictvím internetové poradny. 

CZEPA pořádala interaktivní poradny 

na spinálních jednotkách a v rehabilitač-

ních ústavech – služby tak byly poskyt-

nuty 98 novým klientům.

Klienti asociace mohou využít také 

bezplatnou anonymní poradnu v rámci 

komunitní sítě www.vozejkov.cz. V roce 

2014 bylo v rámci této poradny zodpo-

vězeno celkem 92 dotazů. Nejčastěji se 

dotazy týkaly sociálně-právní oblasti; 

prevence a léčby dekubitů (proleženin) 

a témat týkajících se sexuality. Na otázky 

odpovídali pracovníci České asociace pa-

raplegiků - CZEPA a externí spolupracov-

níci, zejména z právní a zdravotní oblasti. 

„Dominika  Horáková  zjistila, proč mi byl 
vypočítán tak nízký důchod ...  a pomohla 
mi najít cestu, jak to napravit. Stačilo 
doplatit chybějící dobu pojištění a požádat 
si o nový výpočet. I když je řešení vlastně 
snadné, sama jsem se ho nebyla schopná 
dobrat. Nebýt toho, že se do toho vložila 
Dominika a hledala, ptala se, prudila, radi-
la, napsala mi vyjádření  C ZEPA, které jsem 
přikládala k dopisům zasílaným na ČSSZ…
tak bych se změny nikdy nedomohla. 

.. Takže bych chtěla tímto strašně moc 
poděkovat za  její  nezdolnou snahu pronik-
nout do tajů fungování ČSSZ a zarputilé 
pruzení všech, kteří měli a mají nějakou 
možnost s mou situací něco udělat:-).“

22. 4. 2014  Veronika Ostrá

 2.1.3. Semináře Principy 
správného sezení, výběr 
a nastavení vozíku

CZEPA ve spolupráci se společností  
Medicco s.r.o. uspořádala 5 seminá-
řů na téma správné sezení – výběr 
a nastavení vozíku (v Praze, Brně, 
Pardubicích, Plzni a Nové Pace). 
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Semináře mají za cíl snížení výskytu 
dekubitů formou cílené edukace (deku-
bity - prosezeniny/proleženiny bývají 
velmi častou komplikací u spinálních 
pacientů). 

Na seminářích je nabídnuta individu-
ální konzultace, měření tlakové mapy, 
zapůjčení vhodného antidekubitního 
polštáře. Klientům jsou doporučeni spe-
cialisté k pomoci s řešením již vznik-
lých problémů. Při seminářích jsou 
přítomni technici společnosti Medicco 
s.r.o., kteří zajišťují odborný servis po-
můcek. Během workshopu jsou klienti 
informováni také o novinkách na trhu 
s kompenzačními pomůckami a někte-
ré si mají možnost vyzkoušet.

2.1.4. Úspěšnost při podpoře 
příspěvku na péči (odejmutí, 
snížení)

V předchozích letech se na Českou asociaci 
paraplegiků - CZEPA obracela celá řada 
klientů, kteří byli zařazeni do neadekvátní-
ho stupně příspěvku na péči, nebo jim byl 
tento příspěvek z moci úřední snížen. Dlou-
hodobě proto pracovnice asociace těmto 
klientům poskytují odborné konzultace 
a podpůrná písemná stanoviska a v této 
souvislosti klienty průběžně preventivně 
v oblasti příspěvku na péči edukují.

Díky opakované preventivní edukaci jsme 
zaznamenali mírný pokles počtu klientů, 
kteří se na poradenské služby asociace 
obrátili. Úspěšnost takto podpořených 
klientů i nadále dosahuje 80% oprávně-
ných nároků. 

Počet podpor celkem za rok 2014 16

Řízení rozhodnuto 
ve prospěch klienta 14

Řízení rozhodnuto 
v neprospěch klienta 2

Počet dosud neukončených 
řízení 0

„…Moc děkuji všem z CZEPA za pomoc při 
odvolání proti snížení příspěvku na péči. 
S Vaší úžasně rychlou a profesionální 
pomocí mi byla navrácena původní výše 
příspěvku….“ 

S pozdravem Radoslav Fabián, 21. 10. 2014

2.2. Nepřímá pomoc

2.2.1. Newsletter

Elektronický zpravodaj poskytuje aktuál-
ní informace z činnosti asociace, infor-
mace o legislativních změnách, nabídky 
v oblasti vzdělávání a zaměstnávání, po-
zvánky na kulturní, sportovní a jiné akce 
v nejrůznějších regionech ČR. V roce 2014 
jsme rozeslali celkem 22 elektronických 
zpravodajů (obvykle v intervalu každé 
dva týdny), určených členům asociace.
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2.2.2. Připomínkování 
legislativy

2.2.2.1. Sociální oblast

Sociální pracovnice a pracovnice v so-
ciálních službách asociace CZEPA jako 
členské organizace Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR v průbě-
hu celého roku sledovaly projednávané 
legislativní změny. Pracovnice CZEPA 
během roku 2014 průběžně připomínkova-
ly legislativu. 

Za nejvýznamnější úspěch považujeme 
přizvání České asociace paraplegiků 

- CZEPA do pracovní skupiny nezisko-
vých organizací, které se mohou osobně 
aktivně účastnit jednání na Ministerstvu 
práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR). 
V průběhu roku 2014 se CZEPA zúčastnila 
tří jednání na MPSV ČR, týkající se tvorby 

Normativní instrukce pro provádění soci-
álního šetření u příspěvku na péči. Během 
těchto jednání zástupkyně asociace aktiv-
ně upozorňovaly na problematické oblasti 
tohoto příspěvku a předkládaly návrhy 
vlastních řešení.

V souvislosti s jednáními na MPSV ČR 
dostaly pracovnice CZEPA od minister-
stva nabídku podílet se na připomínková-
ní legislativy formou externích expertů. 
Mgr. Dominika Horáková, DiS. na ex-
pertní místo kandidovala a byla vybrána. 
V chystaných legislativních změnách 
tak bude moci uplatnit své dlouholeté 
zkušenosti z poradenských služeb nejen 
klientům s poškozením míchy.

Příkladem aktivní spolupráce s Národní 
radou osob se zdravotním postižením ČR 
(NRZP ČR) je např. připomínkování „Teze 
právní úpravy koordinované rehabilita-
ce osob se zdravotním postižením“, kdy 
NRZP ČR zásadní připomínky vzešlé 
z CZEPA akceptovala a využila ve svém 
formálním stanovisku. Bohužel, Vláda ČR 
přípravu nového zákona o koordinované 
rehabilitaci neschválila. 

2.2.2.2. Kulatý stůl 
sociálních pracovníků

CZEPA si v roce 2014 dala nový cíl - vy-
tvořit prostor pro sdílení odborných ná-
zorů na problematiku sociální legislati-
vy. Asociace proto pozvala v říjnu 2014 
k jednání u kulatého stolu sociální pra-
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covníky a zdravotně sociální pra-
covníky spinálních jednotek (Praha, 
Brno, Liberec, Ostrava), spinálních 
rehabilitačních jednotek (Kladruby, 
Hrabyně, Luže Košumberk) a nezis-
kových organizací, které se věnují 
lidem ochrnutým po poškození 
míchy (CZEPA, Centrum Paraple 
o.p.s., ParaCENTRUM Fenix, Handi-
cap Centrum Křižovatka).

Pracovníci nalezli mnoho spo-
lečných palčivých témat k řešení,  
a proto se rozhodli pro založení 
Expertní skupiny v sociální oblasti 
pro osoby s poškozením míchy. Tato 
expertní skupina má za cíl sdílet 
problematická legislativní téma-
ta, hledat a tvořit návrhy řešení 
a aktivně je předkládat na pověřená 
místa. Jednání této pracovní skupi-
ny budou pokračovat i v roce 2015.

2.2.2.3. Zdravotní oblast

Jedním z důsledků poškození míchy je 
i močová inkontinence, která je velmi 
často řešena vylučováním moči pomocí 
cévek, tzv. čistou intermitentní katetri-
zací (ČIK). V únoru a březnu 2014 CZEPA 
oslovila své členy s dotazníkem na téma 
limity cévek pro intermitentní katetrizaci. 
V rámci tohoto šetření vyplynulo, že 75% 
respondentů zákonem stanovený limit 
(5 cévek na 24 hodin) nestačí. CZEPA proto 
navázala osobní jednání s představiteli 
České urologické společnosti a zahájila 
tak řadu kroků, kterými jsme si stanovili 
cíl zvýšení limitu katetrů. Odborná studie 
České urologické společnosti v průběhu 
roku 2014 nedostatečný limit katetrů 
potvrdila. Obě společnosti proto úzce spo-
lupracují na legislativní nápravě.

Zdravotní specialistka Zdeňka Faltýnková 
navázala spolupráci s Asociací studentů 
fyzioterapie formou účasti na jejich zim-
ním Fyziokempu či přednáškou o spinální 
problematice. Organizovali jsme Fyziocafe 
v Centru Paraple o.p.s. na téma sportování 
vozíčkářů s možností vyzkoušení sportov-
ních pomůcek. 

2.3. Mezinárodní 
kongres ESCIF

Česká asociace paraplegiků - CZEPA je 
členem členem Evropské federace pro 
míšní léze (ESCIF). V srpnu 2014 se zástup-
kyně asociace zúčastnily setkání delegátů 
a konference na téma „Zdravé stárnutí“ 
v nizozemském De Rijp.
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Zástupce České asociace paraplegiků – 
CZEPA, Tomáš Moravik, spolupracuje 
s federací ESCIF na projektu „Úspěšná 
integrace osob se spinálním poškozením“. 
V rámci tohoto projektu navštívil na 
podzim 2014 švýcarské paraplegiologické 
centrum v Nottwilu - Swiss Paraplegic 
Centre (SPC). Byl zvolen vedoucím 
pracovní skupiny zabývající se kvalitou 
života osob s poškozením míchy. 
Projekt bude trvat do ledna 2016.

2.4. Zahraniční stáže 

V rámci evropského setkávání organizací 
lidí s míšním poškozením (ESCIF) se se-
tkáváme se zástupci zahraničních organi-
zací. V roce 2014 jsme uvítali možnost 
krátkodobých zahraničních stáží u part-
nerských organizací v Norsku (23. – 26. 
září 2014) a Slovinsku (3. – 5. října 2014). 
Kolegové z norské asociace LARS Norway 

nám umožnili navštívit místní reha-
bilitační centra, kolegové slovinské 
asociace Zveza paraplegikov Slovenie 
nás seznámili s některými organiza-
cemi místní regionální sítě poboček. 
Pracovní stáže se uskutečnily za pod-
pory Evropské unie v rámci projektu 
Kvalita, vzdělávání a stabilita v České 
asociaci paraplegiků – CZEPA.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme 
do vaší budoucnost
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3.1. Edukační činnost

3.1.1. Edukační DVD materiály

CZEPA se dlouhodobě podílí na natáčení 

řady edukačních DVD, které mají za cíl 

přinést inspiraci na zvládání nejrůzněj-

ších životních situací lidem s poškoze-

ním míchy a jejich blízkým. 

V roce 2014 se uskutečnilo pokračo-

vací natáčení videoprogramu na téma 

úprav bydlení (exteriérové úpravy 

bydlení). Dále také filmové zpracování 

deseti základních témat, o kterých by 

lidé s míšním poškozením měli vědět, 

na podkladě dříve vydané publikace 

„Desatero moudrého vozíčkáře“. Natáče-

ní se uskutečnilo na základě scénářů 

zdravotní specialistky Zdeňky Faltýnko-

vé ve spolupráci s mediální agenturou 

EkoSprint. Vydavatelem edukačních DVD 
je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Tyto pro-
gramy by měly být zájemcům k dispozici 
na jaře 2015.

V roce 2014 CZEPA zajišťovala distribuci vi-
deoprogramů „Jak stvořit domov... k obrazu 
svému 1“ a pokračovací program „Aquatera-
pie... stokrát jinak... 2“, jejichž natáčení se 
uskutečnilo v roce 2013. Tyto DVD progra-
my byly distribuovány na spinální jednot-
ky, spinální rehabilitační jednotky i mezi 
neziskové organizace, které se lidem 
s poškozením míchy věnují, a samozřejmě 
přímo zájemcům z řad vozíčkářů. K dis-
pozici je CZEPA zveřejnila také na webu. 
Děkujeme za spolupráci účinkujícím 
klientům při natáčení edukačních videí 
a pořízení ilustračních fotografií. A děkuje-
me také RÚ Kladruby a Centru Paraple o.p.s. 
za poskytnutí prostor pro natáčení.

3//Informační a poradenská 
činnost pro vozíčkáře



11 // výroční zpráva 2014 CZEPA

3.1.2. Edukační činnost

Zdravotní specialistka Zdeňka Faltýnko-
vá v roce 2014 dokončila pěti dílnou sérii 
článků na téma „Strava a vyměšování 
lidí s poškozenou míchou“, uveřejněnou 
v časopise Vozíčkář (vydavatel Liga 
vozíčkářů, náklad 2900 kusů).

3.2. Zdravotní podpora

3.2.1. Půjčování pomůcek

Klienti asociace CZEPA si mohou 
vyzkoušet či zapůjčit antidekubitní 
polštáře, zádové opěrky, vozíky či komu-
nikační pomůcky pro ovládání počítače. 
Pomůcky máme zapůjčené díky spolu-
práci s firmami Medicco s.r.o, Amonea, 
CZ.TECH, a.s. Tuto službu využilo v roce 
2014 celkem přes 50 klientů. 

3.3. Podíl na vývoji 
kompenzačních 
pomůcek a zkoušení 
nových produktů

3.3.1. Podíl na vývoji nových 
produktů/kompenzačních 
pomůcek

CZEPA podporuje vývoj nových kompen-
začních pomůcek. Specialistka na spinál-
ní problematiku Zdeňka Faltýnková se 
podílí na experimentální studii Ing. Mar-
tina Kopečka, MEng, který vyvíjí možnost 
ovládání polohování lůžka pohyby očí. 

Tato studie hledá nové možnosti řešení 
samostatného ovládání polohování lůžka 
i pro klienty, kteří jsou ve všech denních 
činnostech plně závislí na pomoci dal-
ších osob. Pro lidi s vysokou tetraplegií 
či pentaplegií je i sebemenší nezávislost 
významným zkvalitněním života.

I nadále se Z. Faltýnková podílí na vývoji 
vozíku SEIZA s velkými koly vpředu. 

3.4. Služby vozíčkářům

3.4.1. Půjčování automobilu 
s ručním řízením

Škoda Fabia 

Z důvodu závažné poruchy na auto-
mobilu jsme byli nuceni tuto službu 
členům CZEPA ukončit k 23. 6. 2014. 
Vzhledem k velkému zájmu o tuto 
službu, se CZEPA rozhodla zajistit 
nový osobní automobil, který by 
do budoucna sloužil opět k půjčová-
ním členům asociace. Do konce roku 
2014 se nám však bohužel nepodařilo 
náhradní automobil zajistit.

Od 1. 1. 2014 do 23. 6. 2014 byla Škoda 
Fabia v zápůjčce celkem 174 dní. 
Automobil byl zapůjčen celkem 7x 
(4 osobám s poškozením míchy).

Fiat Ducato

V roce 2014 jsme znamenali zvýšený 
zájem o zapůjčení tohoto automobilu 
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ze strany organizací. Organizacím 
náš automobil posloužil k zajištění 
osmi sportovních kurzů. 8 vozíčká-
řů v průběhu celého roku využilo 
Fiat Ducato na dovolenou, sportov-
ní aktivity či výlety.

Celkem bylo auto půjčeno celkem 
jednadvacetkrát a v provozu bylo 
celkem 141 dní.

3.5. Vozejkmap

Mobilní aplikace s webovým rozhraním 
nabízí mapu a informace o bezbariéro-
vých místech v celé ČR i Evropě. Funk-
ce navigace je velkým pomocníkem při 
vyhledávání konkrétního místa. Data 
zadávají, ověřují a aktualizují samotní 
vozíčkáři. 
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3.7. Mapa odborných 
zdravotnických 
ambulancí

Na základě dotazníkového šetření 
a osobních zkušeností klientů CZEPA 
obsahuje od roku 2014 mapa i ambu-
lantní urologické ordinace s bezbarié-
rovým přístupem.

Mapa je uvedena na www.czepa.cz 
a také v databázi mobilní aplikace 
VozejkMap.

3.6. Komunitní portál 
Vozejkov.cz 

Komunitní portál Vozejkov.cz 
nabízí články, pozvánky na akce, 
diskusní fórum a poradnu pro té-
mata, která se týkají života vozíč-
kářů. Každý registrovaný uživatel 
se může aktivně podílet a sdílet 
své zkušenosti. V roce 2014 byla 
průměrná návštěvnost cca 190 
přístupů denně.

Na konci roku 2014 bylo vloženo více 
jak 7000 bezbariérových míst a bylo 
evidováno více jak 690 stažení pro tele-
fony s různými operačními systémy.
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4.1. Vzdělávací aktivity 
pro odbornou veřej-
nost

 4.1.1. Odborná konference 

V Brně se 11.4.2014 konala konferen-
ce, s názvem „Pomocné prostředky 
usnadňující život spinálním paci-
entům“. Konferenci CZEPA spolu-
pořádala s generálním partnerem 
firmou OttoBock.

Konference se zúčastnilo 120 de-
legátů z řad lékařů, fyzioterapeutů, 
ergoterapeutů, zdravotně-sociálních 
pracovníků, dalších odborníků 
i vozíčkářů. 

Program konference byl jako vždy roz-
dělen do tří bloků, avšak tentokrát měl 
každý z nich jiné tématické zaměření. 
Po prvním a nejdelším dopoledním 
bloku velmi odborných a zajímavých 
sdělení (mezi které patřila témata např.: 
dekubitů, močových katetrů, penta-
plegik v domácím prostředí, nastavení 
vozíků a využití různých terapeutic-
kých pomůcek) patřil více jak hodinový 
blok přednášejícím na vozíku nebo těm, 
kteří nový typ vozíku vyvíjí. Všechny 
přednášející druhého bloku brněnské 
konference spojuje to, že svou prací 
a aktivním přístupem k životu na vozí-
ku pomáhají nejen dalším vozíčkářům, 
ale poskytují i důležitou zpětnou vazbu 
zdravotníkům. V posledním bloku před-
stavily svou činnost neziskové organi-
zace, které pomáhají vozíčkářům s po-
škozením míchy i dalším uživatelům 
vozíku. Do programu konference byly 
zařazeny exkurze na Spinální jednotku 
bohunické nemocnice a do nedalekého 
ParaCENTRA Fenix, kterých se ujala 
MUDr. Lia Vašíčková a Vojtěch Vašíček. 
Zájem z řad účastníků byl veliký.

4//Informování společnosti 
o životě vozíčkářů



15 // výroční zpráva 2014 CZEPA

4.1.2. Přednášková činnost

Pracovníci CZEPA se v průběhu roku 
2014 aktivně účastnili několika konfe-
rencí. Přednášková činnost pro odbornou 
i laickou veřejnost je důležitou aktivitou, 
kterou CZEPA vykonává. 

4.1.3. Další vzdělávání

Pracovníci CZEPA se podíleli na vzdělá-
vání studentů fyzioterapie, ergoterapie, 
vzdělávání fyzioterapeutů – atestantů, 
lékařů s atestací z rehabilitačního lékař-
ství, revizních lékařů, dalších zdravotnic-
kých pracovníků, manažerů komerčních 
společností i pracovníků nestátních 
neziskových organizací. 

4.1.4. Publikace

CZEPA vydala ve spolupráci se 
Spinální jednotkou při Klinice reha-

bilitace a tělovýchovného lékařství 
2. LF UK a FN v Motole na přelomu 
roku další užitečnou publikaci. Je 
zaměřena na problematiku cvičení 
tetraplegiků v domácím prostředí. 
Brožura  je distribuována v kance-
láři CZEPA, nebo na akcích, které 
CZEPA pořádá. Publikace obsahuje 
73 konkrétních tipů na cviky, které 
jsou i pro tetraplegiky proveditelné. 
V příštím roce bude publikace uve-
řejněna také elektronicky na webo-
vých stránkách asociace. 

4.2. Osvětové/PR 
kampaně

Součástí poslání České asociace paraple-
giků je i ovlivňování postojů veřejnosti 
k vozíčkářům. Kampaně, které s tímto 
cílem CZEPA realizuje, přibližují lidem 
bez hendikepu různé aspekty života 
na vozíku. Mluví o tom, co vozíčkáři do-
káží i čeho se bojí. Vysvětlují, jak zásadně 
ovlivňují jejich život zdánlivě banální 
bariéry a překážky. Otevírají témata, 
o kterých se nemluví.
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4.2.1. Edukační semináře 

Název protiúrazového programu 
vznikl ze situací, které Česká aso-
ciace paraplegiků - CZEPA ze své 
dlouholeté praxe velmi dobře zná. 

CZEPA se setkává s úrazy míchy při 
banálních situacích, jako jsou skoky 
po hlavě do vody, uklouznutí, pády 
atd. Bohužel si málokdo před úra-
zem uvědomuje, že jsou následky 
poškození míchy trvalé a neměnné, 
tedy fatální. Na základě neklesa-
jícího počtu úrazů s následkem 
těžkého poškození míchy v ČR, vy-
tvořila CZEPA preventivní program 
zaměřený na jednu z nejčastějších 
příčin úrazů – skoky do vody.

Semináře jsou zaměřeny na lidi, kteří pra-
cují s dětmi a mládeží, samotné děti a do-
spívající ve věku 10 – 20 let a jejich rodiče. 
Tým vede prostřednictvím seminářů deba-
tu s veřejností na téma rizikového chování, 
které může skončit úrazem páteře a míchy. 
Program se opírá o realistická videa lidí, 
kteří se natočili, když právě riskovali.

V roce 2014 se uskutečnilo 7 edukačních 
seminářů v 7 krajích (Praha, Pardubický, 
Zlínský, Jihočeský, Plzeňský, Vysočina, 
Moravskoslezský) s celkovým počtem 200 
účastníků.

„Program je super. Prevence úrazů páteře 
a míchy by měla být zařazena do osnov škol, 
v rámci povinných školení na základních 
a středních školách v ČR, doplnit i BOZP.“

Pedagog volného času DDM Praha 8, 
19. 6. 2014

„Díky za dnešní seminář. Myslím, že se 
dětem i dospělým velmi líbil. Bylo to fajn. 
Hezký den“

Jan Burda, předseda, Rada dětí a mládeže 
Kraj Vysočina – Jihlava, 10. 11. 2014

BA
NAL

FA
TAL

SEMINÁŘ PREVENCE ÚRAZŮ PÁTEŘE A MÍCHY
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4.2.2. Edukační filmový spot

„Nejsi skokan“

Filmový spot z dílny týmu Marka Dziuby, 
pod režií Jana Těšitele, má pomoci v pre-
venci úrazů páteře a míchy. 

Spot poutavě upozorňuje mladé lidi 
na velké nebezpečí při skoku do vody 
po hlavě do neznámých vod a vyzývá, 
aby se k takovému skoku nenechali 
vyprovokovat. 

V soutěži nejlepších veřejně prospěš-
ných kampaní „Žihadlo 2014“ získal spot 
České asociace paraplegiků - CZEPA 
k projektu BanalFatal! v kategorii „Tele-
vizní a kino spot“ s minimálním rozdílem 
hlasů druhé místo. Do soutěže přihlásilo 
68 organizací celkem 112 kampaní. 

Program BanalFatal! vznikl za finanční 
podpory Ministerstva zdravotnictví „Pro-
gram vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením na rok 2014“.

Podpora klientů v jejich regionech je 
dlouhodobě realizovaná aktivita asociace. 

V roce 2014 uspořádala CZEPA regionál-
ní setkání v Janově nad Nisou (červen) 
a v Českých Budějovicích (září). Cílem 
těchto setkání je umožnit vzájemné 
setkání lidí s poškozením míchy v jednot-
livých regionálních oblastech a umožnit 
tak jejich vzájemnou výměnu zkušeností 
(peer program). Součástí těchto setkání je 
doprovodný program - seznámení s míst-
ními poskytovateli služeb, představení re-
habilitačních a kompenzačních pomůcek 
(vozíky, skluzné desky, sportovní pomůc-
ky, úpravy automobilů atd.), distribuce 
publikací a DVD programů a v neposlední 
řadě možnost individuálního poradenství. 

Regionální setkání podpořila firma Bohe-
mia Patron, a.s. a sdružení DMO Pobyty.

5//Regionální podpora
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6//Projekt – 
Bydlení pro 
tetraplegiky

Tréninkové Bydlení pro tetraplegi-
ky, které CZEPA od roku 2012 díky 
podpoře Magistrátu hl. m. Prahy 
provozuje, zaznamenalo v roce 2014 
dva výrazné úspěchy. Magistrát hl. 
m. Prahy naší asociaci prodloužil 
nájemní smlouvu o další dva roky, 
což nám garantuje možnost pokra-
čování projektu. Druhým úspěchem 
je to, že projekt plní svůj cíl: další 
z klientů, účastníků tréninkového 
bydlení, přešel s koncem roku 2014 
do vlastního bezbariérového bytu, 
který nově získal.

7//Hvězdný 
bazar
V roce 2014 se úspěšně dařilo rozvíjet 
projekt charitativního kamenného ob-
chodu s názvem Hvězdný bazar v Jung-
mannově ulici v centru Prahy.

Projekt je unikátní tím, že vytváří 
pracovní místa pro vozíčkáře s poškoze-
ním míchy, kteří jsou krátce po vzniku 
poškození a hledají uplatnění na trhu 
práce. Jde zejména o mladé vozíčkáře, 
kteří mají po úrazu míchy problém najít 
vhodnou práci. 

V roce 2014 byl zcela změněn koncept 
obchodu na second hand, kdy byl prodej 
oděvů rozšířen ze zboží od celebrit 
i na darované pěkné oblečení od koho-
koli. 

Hvězdný bazar nabízí oblečení, doplň-
ky, umělecká díla, sportovní potřeby, 
šperky nebo různé další předměty, které 
věnovali známí herci, divadelníci, filmaři, 
výtvarníci, designéři, sportovci nebo 
módní návrháři. Prodáváno je také kva-



19 // výroční zpráva 2014 CZEPA

litní a značkové oblečení z druhé ruky 
od všech, kdo chtějí pomoci. Obchod 
prodává také věci s vlastním originálním 
designem - trička a tašky a jiné mód-
ní kousky. Spolupracujeme s českými 
firmami.

Úspěchy Hvězdného 
bazaru v roce 2014: 

• Vznik série designových foto-
grafií vozíčkářů. Fotografie byly 
k vidění v galerii DOX v rámci 
prezentace Hvězdného bazaru.

• Vznik limitované série triček 
s vozíčkářskou tématikou. Trika 
měla velký ohlas a byla velmi 
rychle rozprodána (výtěžek byl 
použit zpět do Hvězdného baza-
ru).

• Vznik limitované edice čokolád 
s vozíčkářskou tématikou.

• Vznik rozhlasového spotu a foto-
grafické kampaně s divadelním 
režisérem, herce, dramatikem 
Miroslavem Krobotem. 

• Vznik internetové hry, ve které 
vozíčkáři střílejí na celebrity.

• Spuštěny nové webové stránky 
Hvězdného bazaru, které nabízejí 
větší komfort všem návštěvní-
kům.

V roce 2014 opět Hvězdný bazar pod-
pořilo mnoho známých osobností ať už 
tím, že věnovaly věci ze svého vlastnic-
tví nebo svou osobní účastí na akcích 
Hvězdného bazaru určených pro veřej-
nost. Hvězdný bazar podpořili mimo jiné 
Lucie Vondráčková, Michaela Nosková, 
Ondřej Synek, Vavřinec Hradilek, Michal 
Viewegh, Martha Issová, tým AC Sparta 
Praha, tým FC Viktorka Plzeň, tým HC 
Lev Praha a mnozí další. 

www.hvezdnybazar.cz

Marina

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme 
do vaší budoucnost
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8//Projekty 
financované 
z Evropského 
sociálního 
fondu 
8.1. Název projektu: 
Kapacita, vzdělání 
a stabilita v České 
asociaci paraplegiků 
(CZEPA)

• Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/36300 
• Datum zahájení realizace: 1. 7. 2013
• Datum ukončení realizace: 31. 12. 2014

Základním cílem projektu bylo zvýšení 
finanční stability a profesionalizace 
řízení České asociace paraplegiků 

- CZEPA a zajištění stabilně vysoké 
úrovně odborných služeb. 

V rámci projektu všichni zaměstnanci 
absolvovali vzdělávání dle jejich potřeb-
nosti, dovedností a znalostí a absolvovali 
supervize. Delegáti CZEPA se zúčastnili 
stáže v Norsku, ve Slovinsku, byli účastni 
na ESCIF kongresu a mezinárodním 
fundraisingovém kongresu ICF 2014.

8.2. Název projektu: 
Tréninkové zaměstnání 
s vzdělávacím pro-
gramem pro vozíčkáře 
s poraněním míchy

• Registrační číslo projektu: 
CZ.2.17/2.1.00/37200

• Zahájení projektu: 1.11.2014
• Ukončení projektu: 31.10.2015

Tréninkové pracoviště Hvězdný bazar 
bylo podpořeno z Operačního progra-
mu Praha - Adaptabilita. Díky finanční 
podpoře jsou zaměstnáni 4 vozíčkáři 
se systematickou podporou pracovní-
ho terapeuta. Zaměstnanci absolvují 
vzdělávání zaměřené na získání do-
vedností, které jsou nejčastěji poža-
dovány v pracovních nabídkách pro 
vozíčkáře. Naučené dovednosti ihned 
trénují v obchodě. Prostřednictvím 
doplnění technického vybavení trénin-
kového pracoviště připravíme pracovní 
podmínky tak, aby vozíčkáři mohli 
nacvičovat soběstačnost a trénovat 
samostatnou práci.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme 
do vaší budoucnost
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9//Podpora 
z Fondu pro 
nestátní 
neziskové 
organizace

9.1. Projekt „Prosazování 
práv vozíčkářů 
s poraněním míchy“.

Od září 2014 jsou některé naše služby 
podpořeny grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
Projekt „Prosazování práv vozíčkářů 
s poraněním míchy“ je plánován na 18 
měsíců. Jeho součástí je informační 
servis, poradenství, podpora v situacích, 
kdy vozíčkáři čelí poškození svých práv 
(např. zařazení do neodpovídajícího 
stupně příspěvku na péči) a spolupráce 
s legislativci na zkvalitnění sociální 
a zdravotní péče.

CZEPA 
na Non-Handicap

Ve dnech 22. – 24. října 2014 se 
CZEPA jako vystavovatel zúčastnila 
veletrhu PRAGOMEDICA – NON-

-HANDICAP v areálu pražského 
Výstaviště. Ačkoli veletrh svým 
prostorem i počtem vystavujících 
společností patřil mezi ty men-
ší, stánek CZEPA si našli rodinní 
příslušníci nových klientů, profesio-
nálové, studenti, zástupci spolupra-
cujících společností i kolemjdoucí 
přátelé a příznivci. Na veletrhu jsme 
prezentovali aktivity asociace, dis-
tribuovali edukační publikace a DVD, 
propagovali projekty Vozejkov.cz 
a VozejkMap i prodávali originální 
trička z Hvězdného bazaru.

Podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska

v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz  |  www.eegrants.cz 

Doplňková 
činnost
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Generali 
Survival 2014

I v roce 2014 pořádala CZEPA 
ve spolupráci s AMU a Mapa Survi-
val v červnu tradiční 24 hodinový 
závod v přírodním víceboji dvojic 
Generali Survival. Závodu se zú-
častnilo devět vozíčkářů se svými 
spolusoutěžícími partnery a dal-
ších téměř 60 „zdravých“ sportovců. 

SWISS•TRAC

CZEPA pořídila za podpory firmy 
Průmstav, a.s., Nadace Charty 77 - 
Konto Bariéry a spolku Dobrý skutek 
švýcarskou pomůcku s názvem 
SWISS•TRAC, usnadňující pohyb 
vozíčkářům. 

Jedná se o přídavné zařízení 
k mechanickému vozíku, které jej 
za pomoci elektromotoru pohání. 
Nejvíce snad SWISS•TRAC připomíná 
laikům jakousi “sekačku s pojezdem”, 
připojenou k mechanickému vozíku, 
ovládanou pomocí madla. CZEPA toto 
zařízení zapůjčuje vozíčkářům rodi-
čům, pro které je jinak pohyb spolu 
s malým dítětem velmi obtížný. 

SWISS•TRAC s příslušenstvím - 
sedačkou pro děti - tak pomáhá dvoj-
násob. Je ojedinělým řešením pro 
rodiče na vozíku, kteří při pohánění 
mechanického vozíku jinak těžko 
vezou např. dětský kočárek, či auto-
sedačku s miminkem na klíně. 

Přídavný pohon k mechanickému 
vozíku SWISS•TRAC, s adaptérem 
pro přepravu dětí, je cenným pomoc-
níkem pro rodiče na vozíku. Ti mají 
se svými malými rošťáky o výzvy 
překonávat svůj zdravotní handicap 
každodenně v mnohých dalších 
situacích postaráno.
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“Zdolat malý obrubník, či vyjet 
nedaleký kopeček od domu bylo bez 
SWISS•TRACu samostatně nereálné. 
Nebo vyrazit bez asistence s malým 
dítětem na procházku ven a na ná-
kup? K takové výpravě jsem s sebou 
potřebovala dva asistenty - a to 
není logisticky ani finančně 
jednoduché. A to se mi snad na 
SWISS•TRACu líbí úplně nejvíc, že 
se můžu vypravit ven “kočárkovat” 
s ostatními chodícími maminami 
do parku a nebýt závislá na pomoci 
druhých”.

Maminka Katia na vozíku, 
má dvě děti
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Pro asociaci pracují profesionální 

pracovníci, kteří mají dlouholetou 

zkušenost a odbornou praxi s lidmi 

s poškozením míchy. Jejich práce je 

jim zároveň posláním. Z celkového 

počtu 15 zaměstnanců bylo 10 vozíčkářů 

po poškozením míchy. Jsme pyšní 

na to, že se nám daří zaměstnávat lidi 

s handicapem, jsou našimi 

rovnocennými kolegy.

 

Jednatel: 

Mgr. David Lukeš

Předsednictvo: 

Ing. Luděk Carbol, Miroslav Čiháček, 

Zdeňka Faltýnková, Petr Hubalovský, 

Vojtěch Vašíček, JUDr. Zdeněk Žižka

Předseda revizní komise: 

Ema Rónová

Ředitelka: 

Alena Jančíková

Zaměstnanci:

• Zdeňka Faltýnková – zdravotní specia-

listka, fyzioterapeutka, ergoterapeutka, 

pracovnice v sociálních službách

• Mgr. Dominika Horáková, DiS. 

– sociální pracovnice

• Hana Sixtová – pracovnice 

v sociálních službách

• Mgr. Petra Černá – firemní 

a individuální fundraiserka

Struktura organizace
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• Eliška Vostřáková – grantová 
fundraiserka

• Pavla Habrdová – public relations

• Tomáš Milon – manažer 
Hvězdného bazaru

• Stanislav Kubík – administrátor 
mobilní aplikace VozejkMap

• Tomáš Moravik – administrátor 
komunitního portálu Vozejkov

• Pavel Král (do září 2014) 
– IT vývojář a programátor Vozejkov.cz

• Matěj Čechák (do července 2014), 
Jana Pitelková, Robin Beránek, 
David Holeček – prodejci 
Hvězdného bazaru

Finanční analýza 
V roce 2014 bylo podáno celkem 27 
žádostí o dotace, granty, a dary v cel-
kové výši 4.025.029 Kč (státní instituce, 
nadace, nadační fondy, firemní nadace). 
Podpořeno bylo 15 žádostí. 

Byla podána žádost na Fond pro nestát-
ní neziskové organizace – tzv. Norské 
fondy ve výši 1.754.508 Kč, která byla 
podpořena v částce 1.192.629 Kč. 
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Příloha 
k účetní 
závěrce 
k 31. 12. 2014
(dle zákona 504/2002 Sb.)

a) účetní jednotka: 
Česká asociace paraplegiků - CZEPA

IČO: 00473146

sídlo: Ovčárská 471/18, 108 00 Praha 10

právní forma: Spolek 

 

Poslání 
 
•	 hlavní obecně prospěšná činnost:

Hlavním posláním účetní jednotky je 

zdravotní, právní a sociální pomoc 

imobilním občanům po poranění míchy, 

dosažení jejich kvalitního, nezávislého 

a aktivního života, rovnosti práv, možnos-

tí a příležitostí ve společnosti. Odstra-

ňování nepříznivých důsledků ochrnutí 

v osobním i společenském životě, inte-

grace imobilních občanů do společnosti 

ve všech oblastech života.

•	 doplňková činnost:

Půjčování speciálně upravených automo-

bilů, půjčování kompenzačních a technic-

kých pomůcek.

Prodej přesouvacích prken a ostatního 

zboží. Prodej zboží v rámci Hvězdného 

bazaru. Reklamní činnost.

statutární orgány:

Statutárním orgánem účetní jednotky je 

Předsednictvo, jehož jménem jedná Jed-

natel a Ředitel. 

 

Jednatelem účetní jednotky je David 

Lukeš, ředitelkou účetní jednotky je Alena 

Jančíková. 

 

Spolek eviduje k 31. 12. 2014 celkem 

820 členů.

b) vklady do vlastního jmění: 0

c) účetním období: kalendářní rok 

 

způsob zpracování účetních záznamů: 
účetní software Profesionál 

 

způsob a místo jejich úschovy: provozov-

na Ovčárská 471/18, 108 00 Praha 10 

 

odpisy DHM: rovnoměrné 

 

způsob tvorby a výše vytvořených oprav-
ných položek a rezerv: nejsou 

 

způsobu stanovení oprávek k majetku: 
nejsou

d) významná událost, která se stala mezi 
rozvahovým dnem a okamžikem sesta-
vení účetní závěrky podle § 19 odst. 5 
zákona: není
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e) způsoby oceňování aktiv a závazků 
a přepočty aktiv a závazků v cizí měně: 
k rozvahovému dni nejsou závazky a po-
hledávky v cizích měnách

f) účetní jednotky, v nichž účetní jednot-
ka drží podíl (i v podobě akcií): nejsou

g) přehled splatných závazků pojistné-
ho na SZ a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, veřejného ZP a evidované 
daňové nedoplatky finančních a celních 
orgánů: nejsou závazky po lhůtě splatnosti

h) počet a jmenovitá hodnota akcií nebo 
podílů: nejsou

i) majetkové cenné papíry: nejsou

j) částky dlužené, které vznikly v daném 
účetním období a u kterých zbytková 
doba splatnosti k rozvahovému dni pře-
sahuje pět let, dluhy kryté plnohodnotnou 
zárukou, danou touto účetní jednotkou: 
nejsou

k) celková výši finančních nebo jiných 
závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze 
(bilanci): nejsou

l) výsledek hospodaření v členění podle 
hlavní a hospodářské činnosti a pro účely 
daně z příjmů: 
HČ 125 tis., VHČ 432 tis.

m) průměrný evidenční přepočtený počet 
zaměstnanců: 9,129, osobní náklady - 
mzdové náklady: 2.707 tis., zákonné so-
ciální náklady: 801 tis., počet a postavení 
zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy 
statutárních, kontrolních nebo jiných or-

gánů určených statutem, stanovami nebo 

jinou zřizovací listinou: 0

n) výše stanovených odměn a funkčních 

požitků za účetní období členům statu-

tárních, kontrolních nebo jiných orgánů 

určených statutem, stanovami nebo jinou 

zřizovací listinou, z titulu jejich funkce: 

0, výše vzniklých nebo smluvně sjedna-

ných závazků ohledně požitků býv. členů 

těchto orgánů: 0

o) účast členů statutárních, kontrolních 

nebo jiných orgánů účetní jednotky 

určených statutem, stanovami nebo jinou 

zřizovací listinou a jejich rodinných 

příslušníků v osobách, s nimiž účetní 

jednotka uzavřela za vykazované účet-

ní období obchodní smlouvy nebo jiné 

smluvní vztahy: 0

p) výše záloh a úvěrů, poskytnutých čle-

nům orgánů uvedeným v písmenu n): 0

q) rozsah, ve kterém byl výpočet zisku 

nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování: 

0

r) způsob zjištění základu daně z příjmů, 

použité daňové úlevy: 

použití § 20 odst. (7) zákona 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů 

použití § 35 zákona 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů

s) rozdílech mezi daňovou povinností 

připadající na běžné nebo minulé účetní 

období a již zaplacenou daní v těchto 

účetních obdobích: 0
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t) přijaté dotace - na pořízení 
DHM: 190 tis., na provozní účely 

– SR: 2.821 tis.

u) přehled o přijatých darech

• čerpaných v roce 2014, MHMP 
85 tis, MČ Praha 10 18 tis., Krá-
lovéhradecký kraj 20 tis., úřad 
práce 842 tis., ČSOB 274 tis., 
Škoda auto 2013 300 tis., Vo-
dafone 2013 50 tis., NF Avast 
88 tis., NF GSK 5 tis., 365 o.p.s. 
116 tis., dary drobní dárci 
379  tis.

• dary – dědictví 222 tis.

• nečerpaných

• Škoda auto 300 tis., ČSOB 
60 tis., ČSOB 26 tis., NF Avast 
101 tis.,  
NF GSK 25 tis.

• drobní dárci 34 tis.

v) přehled o veřejných 
sbírkách

• čerpaných v roce 2014 
Veřejná sbírka 2013: 29 tis.

• nečerpané 
Veřejná sbírka 2014: 14 tis.

w) způsobu vypořádání výsled-
ku hospodaření z předcházejí-
cích účetních období: výsledky 
hospodaření (zisky) z předcho-
zích let byly použity k pokrytí 
ztrát.
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Aktiva
Stav 

k prvnímu dni 
účetního období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

a 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 011 1 286

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 180 180

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 382 2 035

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -551 -929

B. Krátkodobý majetek celkem 4 058 4 219

I. Zásoby celkem 0 58

II. Pohledávky celkem 436 439

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 501 3 700

IV. Jiná aktiva celkem 121 22

Aktiva celkem 5 069 5 505

Pasiva Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

a 3 4

A. Vlastní zdroje celkem 2 886 3 903

I. Jmění celkem 2 779 2 734

II. Výsledek hospodaření celkem 107 1 169

B. Cizí zdroje celkem 2 183 1 602

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 1 701 1 003

IV. Jiná pasiva celkem 482 599

Pasiva celkem 5 069 5 505

Rozvaha	ve zjednodušeném	rozsahu	k 31.	12.	2014 
(v celých tisících Kč)
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Činnosti

Označení Název ukazatele Hlavní Hospodářská

5 6

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 126 2

II. Služby celkem 1 663 152

III. Osobní náklady celkem 3 454 54

IV. Daně a poplatky celkem 1 5

V. Ostatní náklady celkem 56 4

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem 67 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem 0 0

Náklady celkem 5 367 217

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 121 649

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem 0 0

III. Aktivace celkem 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 52 0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem 470 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 2 534 0

VII. Provozní dotace celkem 2 821 0

Výnosy celkem 5 998 649

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 631 432

D. Výsledek hospodaření po zdanění 631 432

VÝKAZ	ZISKU	A ZTRÁTY	V ZJEDNODUŠENÉM	ROZSAHU	k 31.	12.	2014 
(v celých tisících Kč)



Významná spolupráce

Coex	s.r.o.		|		Charity	art	products,	s.r.o.		|		Car	club	s.r.o.		|		Altech,	spol.	s r.o.
Elberry	s.r.o.		|		Miroslav	Skořepa		|		Marina	s.r.o.		|		Mamadam		|		Management	TC,	s.r.o.

Spinální	jednotky	v Brně,	Praze,	Ostravě	a	Liberci,	rehabilitační	ústavy 
v Kladrubech,	Hrabyni	a	Luži	Košumberku

Individuální podpora

Jana	Babincová		|		Ing.	Olga	Marholová		|		JUDr.	Zuzana	Špitálská		|		Marek	Dziuba
Tomáš	Svěrák		|		Antonín	Pospíšil		|		Miroslav	Krobot		|		Lukáš	Příkazký
Jiří	Štrébl		|		Hynek	Čermák		|		Květoslava	Bryknarová		|		Vladimír	Vlček

Zdeněk	Šikula		|		Pavel	Kašpar		|		Jiří	Siegl		|		Lucie	Šimíková		|		Alena	Linhartová
Vít	Bohun		|		Dagmar	Kahounová		|		Luboš	Bien



Státní správa a samospráva

Nadace a nadační fondy

Partneři

Úřad vlády ČR

PA R A P L E G I K U

CZEPA
Č E S K Á  A S O C I A C E

Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Sbírkový účet: 50 47 50 47/0300 | www.czepa.cz


