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Česká asociace paraplegiků - CZEPA
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2016

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A



Máme radost , že rok 2016 byl 
pro Českou asociaci paraplegi-
ků – CZEPA naplněný několika 
vítězstvími. Stále více si však 
uvědomujeme, že vítězit se dá 
jen v týmu a v par tnerství , a že 
síla je ve spolupráci. Proto bych 
hned v úvodu ráda poděkovala 
našim členům. Svým členstvím 
nám dodávají sílu vy trvale 
bojovat za lepší životní podmínky 
pro všechny, k terým vstoupil do 
života úraz nebo jiné poranění 
míchy. Děkuji také všem par tne-
rům CZEPA za důvěru a podporu, 
bez k teré bychom nemohli pra-
covat . V neposlední řadě děkuji 
odborníkům ze spinální oblasti 
za spolupráci , sdílení zkušeností 
a za možnost táhnout společně 
za jeden provaz . Díky vám byl rok 
2016 úspěšný.

Vším co děláme, sledujeme 
jeden cíl.  Zajistit pro vozíčkáře 
podmínky, k teré jim umožní žít 
na plné obrátky, v zaměstnání, 
v rodině, mezi přáteli nebo při 
studiu. Od začátku roku 2016 
k tomu máme k dispozici novou 

službu. Po mnohaleté přípravě se 
nám podařilo zahájit projekt Star-
tovací bydlení. Vozíčkáři , krátce 
po poškození míchy, mohou až 
jeden rok žít v jednom z pěti 
bezbariérových by tů v Praze, kde 
mají podmínky a čas se aktivně 
přizpůsobit nové životní situaci 
a připravit si na život na vozíku 
své vlastní prostředí. Důležitá 
v tomto ohledu  byla také novela 
zákona o sociálních službách, 
k terou jsme prosadili a k terá 
vstoupla v platnost v srpnu 2016. 
Dává novým vozíčkářům možnost 
zajistit si již během hospitalizace 
finanční příspěvky potřebné 
k samostatnému životu. Dále ve 
výroční zprávě je popsáno mnoho 
dalších projektů a aktivit , k terým 
jsme věnovali veliké úsilí a k teré 
nám přinesly radost . 

S rokem 2016 přišlo samozřejmě 
i pár neúspěchů a proher. Ale 
ty nás neporazí. Právě díky 
spolupráci a par tnerství se s pře-
kážkami dokážeme poprat . Jdeme 
dál a věříme, že co nevyšlo v roce 
2016, podaří se v tom dalším.

Le t os bych 
chtěla o t evř í t 
výroční  zprávu 
poděkováním.

Alena Jančíková ,  ředitelka CZEPA
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1 . Inf ormační, 
poradenský 
a ak t i v i zační 
program

1.1 Sociálně právní poradenství
Sociální pracovnice a spinální specialistka poskytly 
poradenství 1050 klientům. Nejčastějšími tématy byly 
příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním 
postižením, invalidní důchod, zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením a financování a výběr kompen-
začních pomůcek .

1.2 Aktivizační služby
Celkem 271 vozíčkářům jsme poskytli individuální kon-
zultace a intervence v jejich komunitě nebo domácím či 
pracovním prostředí. Obsahem konzultací byl například 
výběr vozíku a dalších pomůcek , korekce sedu na 
vozíku, prevence zdravotních komplikací, konkrétní 
bezbariérové úpravy bydlení nebo pracovního místa, 
výběr typu ručního řízení do auta atd.

1. 2. 1 Interaktivní poradny
Spinální specialistka v průběhu roku poskytla poraden-
ství 124 klientům během 28 návštěv na spinálních reha-
bilitačních jednotkách RÚ Kladruby a Hamzovy odborné 
léčebny Luže - Košumberk a na spinálních jednotkách 
FN v Motole a Krajské nemocnice Liberec. Dalších 15 
klientů konzultovalo ve svém domácím prostředí.

1. 2. 2 Laboratoř zdravého sezení
Odborné konzultace výběru vozíku, antidekubitního 
sedacího polštáře a nastavení správného sezení ve 
vozíku s využitím přístroje k vyhodnocení tlakové mapy 
pro prevenci vzniku dekubitů a pomůcek pro hodnocení 
postury sedu využilo 42 klientů.

Hájíme zájmy vozíčkářů 
s poraněním míchy, 
usilujeme o vytvoření 
podmínek pro jejich 
plnohodnotný život 
a pro integraci do 
společnosti.
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1. 2. 4 Regionální setkání
Pravidelně se setkáváme s vozíčkáři a jejich blízkými, přáteli , 
asistenty i pečujícími profesionály v různých regionech 
ČR. Cílem je zprostředkovat jim novinky ze všech oblastí 
týkajících se života na vozíku, dát jim možnost je vyzkoušet 
nebo konzultovat osobně s odborníky a podpořit aktivní život 
vozíčkářů přímo v komunitě. Letošní setkání proběhlo v Děčíně 
15. září a sešlo se na něm na 30 účastníků.

1. 2. 3 Semináře „Principy správného sezení, 
výběru a nastavení vozíku“
Semináře zaměřené na prevenci vzniku dekubitů 
a dalších zdravotních komplikací formou cílené 
edukace. Účastníkům jsme nabídli individuální 
konzultace, měření tlakové mapy sedu, zapůjčení 
vhodného antidekubitního polštáře a odborný servis 
vozíku. Realizovali jsme 5 seminářů pro 63 klientů.

1. 2. 5 Spolupráce s Asociací 
studentů fyzioterapie
Pod názvem „Neboj se svého hendikepu“ jsme v říjnu uspořáda-
li ve spolupráci s Asociací studentů fyzioterapie již druhou akci. 
Cílem prodlouženého víkendu, k terého se zúčastnilo celkem 25 
nových i zkušených klientů s poškozením míchy, studentů a od-
borníků, bylo vzájemně si ukázat cesty, jak se stát maximálně 
nezávislým vozíčkářem a žít aktivním životem s vlastní rodinou.

1.3 Informační materiály
1. 3. 1 Newsletter
Pro členy CZEPA jsme připravili celkem 21 elektro-
nických zpravodajů s informacemi o legislativních 
změnách, novinkách z činnosti asociace, nabídka-
mi na vzdělávání a zaměstnání i pozvánkami na 
kulturní a spor tovní akce ve všech regionech ČR.
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2.Int er vence 
na podporu 
práv vozíčkářů
2.1 Individuální podpora
Individuální podporu, odborné konzultace a podpůrná sta-
noviska jsme poskytli celkem v 25 případech. Klienti čelili 
neadekvátním úředním rozhodnutím o výši příspěvku na 
péči, výši invalidního důchodu nebo příspěvku na nákup 
motorového vozidla, řešili samostatné bydlení nebo osob-
ní asistenci. Z klientů, k teré jsme podpořili při jednání 
o příspěvku na péči, dosáhlo 88% úspěšně nápravy.

„…rád bych poděkoval pracovnicím CZEPA…za jejich 
pomoc, ochotu a trpělivost při vyřizování žádosti o zvýšení 
příspěvku na péči… Jejich podpůrný dopis… byl dle mého 
zásadním při posuzování mé žádosti, která byla nakonec 
kladně vyřízena. Ještě jednou děkuji…“

Milan Markovič

„…touto cestou bych Vám…moc ráda poděkovala za pomoc 
při sepsání odvolání na MPSV ČR ve věci přiznání příspěvku 
na péči. Vaše znalosti v tomto oboru a vypracovaný 
podpůrný dopis, který byl součástí mého odvolání, mi 
velice pomohli…“

Romana Jiráčková

3.Ov l i vňování 
legisla t i vy ke 
zkvali t nění  sociální 
a zdravo t ní  péče
3.1 Expertní skupina v sociální oblasti 
pro osoby s poškozením míchy
Ve své práci pokračovala druhým rokem exper tní skupina 
zejména sociálních pracovníků ve spinální oblasti. Členy 
skupiny je 13 zástupců spinálních jednotek v Brně, L iberci, 
Ostravě a Praze, spinálních rehabilitačních jednotek 
v Hrabyni, Kladrubech a v Luži –Košumberk a neziskových 
organizací CZEPA, Centrum Paraple, ParaCENTRUM Fénix , 
L iga vozíčkářů, Křižovatka H.C. a Lucie Marková. Usku-
tečnila se dvě pracovní setkání v Rehabilitačním ústavu 
Hrabyně a v Hamzově odborné léčebně Luže - Košumberk . 
Hlavními tématy byly problematika přiznávání příspěvků 
pro osoby se zdravotním postižením (zejména příspěvku 
na motorové vozidlo), problematika nemocenské invalid-
ních důchodců a uvedení novely 
zákona o sociálních 
službách do praxe.

3.2 § 26 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách
V červnu 2016 byla schválena novela zákona 
č . 108/2006 Sb., o sociálních službách, k terá odstranila 
prodlevy v přiznávání příspěvku na péči za doby 
hospitalizace. V platnost vstoupila 1. 8. 2016. Prosazení 
změny bylo společnou prací České asociace paraplegi-
ků – CZEPA, členů Exper tní skupiny a NRZP ČR.

3.3 Další legislativní normy
Připomínkovali jsme novelu přílohy č . 1 k vyhlášce 
č . 505/2006 Sb. - Vymezení schopností zvládat základ-
ní životní potřeby pro účely stanovení stupně závislosti , 
k terá nabyla účinnosti 1. 9. 2016.

Podpořili jsme návrh na sjednocení výše minimální 
mzdy pro příjemce invalidních důchodů, k teré vstoupi-
lo v platnost 1. 1. 2017.

Věnovali jsme se diskriminaci pracujících příjemců 
invalidních důchodů při čerpání nemocenské. S cílem 
odstranit diskriminující právní úpravu jsme připravili 
návrh na změnu legislativy. Téma je nadále projedná-
váno v roce 2017.

CZEPA jako členská organizace NRZP ČR v průběhu roku 
připomínkovala další legislativní normy (např. zákon 
o sociálních službách, teze koordinované rehabilitace, 
zákon o sociálním bydlení aj.).

4.Tréninkové 
zaměs t nání 
pro vozíčkáře 
Hvězdný bazar
V roce 2016 ve Hvězdném bazaru pracovalo 6 vozíčkářů. 
Čtyři z nich již s naší podporou získali následné 
zaměstnání v běžných firmách nebo v rámci vlastních 
projektů.

Připravili jsme kolekce nových produktů s vlastním ori-
ginálním designem. O nový motiv jsme rozšířili nabídku 
trik , tašek a čokolád a doplnili jsme ji i o kvalitní mo-
ravská vína a domácí marmelády. Hlavním sor timentem 
ale zůstává stylové oblečení z druhé ruky. Uskutečnili 
jsme 5 velkých sbírek oblečení a doplňků ve firmách. 
Děkujeme i velkému množství individuálních dárců, 
k teří nám nosí oblečení přímo do obchodu.

www.hvezdnybazar.cz
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Pracovní místa prodejců 
v charitativním obchodě Hvězdný 
bazar jsou určena mladým 
vozíčkářům, k teří v důsledku 
úrazu nedokončili vzdělání, 
nemají pracovní zkušenosti 
nebo nemohou vykonávat svou 
původní profesi. Pod vedením 
pracovního terapeuta získávají 
vozíčkáři pracovní zkušenosti 
a dovednosti , k teré jim pomohou 
k stabilnímu pracovnímu uplatně-
ní na otevřeném trhu práce.

„V šestnácti letech jsem na třídním 
výletě skočil šipku do vody 
a zlomil si krční páteř. Stejně 
jako každému vozíčkáři i mě to 
obrátilo život „vzhůru nohama“. 
Po několika letech v izolaci 
jsem přišel na to, že doma být 
nechci a nemůžu. Začal jsem 
cestovat. A chtěl jsem pracovat. 
S cestováním to překvapivě bylo 
jednodušší než s prací. Neměl 
jsem zkušenosti. Po roce práce ve 
Hvězdném bazaru jsem už úplně 
někde jinde. Vím, že něco umím 
a mám co nabídnout. Začal jsem 
studovat a záhy i pracovat. A tak 
si vydělám na to, co mám nejradši, 
na cesty po světě. Zkrátka vedu 
úplně obyčejný život na plno.“

Jiří Čeloud
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5.VozejkMap
V roce 2016 používalo mobilní aplikaci 
2 258 vozíčkářů. Nově si ji stáhlo 
608 uživatelů. Na webu s VozejkMap 
pracovalo 11 112 uživatelů. V mapě bylo 
zaneseno 8 968 bezbariérových míst . 
VozejkMap prošel dalšími inovacemi. 
Vy tvořili jsme omezenou mobilní 
verzi webových stránek VozejkMap 
pro uživatele, k teří přijdou na web 
z mobilu a nemají aplikaci. Zrychlili 
jsme načítání mapy a přidali užitečná 
tlačítka pro sdílení detailu místa 
prostřednictvím e -mailu, Facebooku 
a Twitteru. Uživatelé nyní mohou 
o zajímavém bezbariérovém místě dát 
vědět svým známým jedním kliknutím. 
Mobilní verze prošla redesignem na 
základě nové grafiky desktopové verze 
implementované v předchozím roce.

Mobilní aplikace a webové rozhraní 
www.vozejkmap.cz nabízí mapu, 
navigaci a informace o bezbariérových 
místech v celé ČR i v zahraničí. Vozíčká-
ři si v aplikaci mohou naplánovat cestu 
tak , aby se nedostali do potíží 
a mohli cestovat samostatně. 
Data zadávají a ověřují samotní 
vozíčkáři.

www.vozejkmap.cz

6.Vozejkov.cz
V roce 2016 navštívilo komunitní por tál 
Vozejkov.cz průměrně 120 uživatelů 
denně. Nalezli zde na 494 příspěvků a 136 
upozornění na bezbariérové akce v celé 
ČR. Doprovázela je diskuze s osobními 
zkušenostmi a názory uživatelů.

Nejvyhledávanějšími tématy byly výzkum 
a nové pomůcky pro handicapované, 
legislativa, práce OZP a možnosti studia. 
Často vozíčkáři využívali on -line poradnu, 
kde odborníci na danou tématiku zodpo-
vídají dotazy z oblasti legislativy, sociální 
práce, práva, rehabilitace, fyzioterapie, 
kompenzačních pomůcek apod.

Informační por tál nejen pro vozíčkáře 
nabízí pomoc, rady, zkušenosti , inspiraci, 
názory, pozvánky, nabídky, tipy a ano-
nymní poradnu. Aktivní účastí mohou 
uživatelé ovlivnit obsah tak , aby byl pro 
ně co nejužitečnější.

www.vozejkov.cz
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7.Bydlení
7.1 Startovací byty
V lednu jsme po několikaleté přípravě zahájili projekt star to-
vacího bydlení určený pro vozíčkáře, k teří jsou krátce po úraze, 
ještě nemají vyřešené vlastní bydlení, ale chtějí žít od začátku 
aktivně a samostatně. K dispozici jim je pět bezbariérových 
bytů v pražských Malešicích, k teré nám pronajala městská 
část Praha 10. Během roku 2016 do projektu vstoupilo prvních 
9 vozíčkářů.

„Chtěl bych poděkovat organizaci CZEPA za možnost využití 
startovacího bydlení ihned po mém návratu z lékařských zařízení. 
Umožnilo mi to brzké zapojení do běžného života. Měl jsem sice 

Vozíčkáři s vysokou lézí a postižením horních konče-
tin se v bezbariérovém bytě učí žít samostatně bez 
závislosti na rodinných příslušnících a zařízeních 
pobytových služeb.

„Po úraze se mi obrátil svět naruby, jako každému 
vozíčkáři. Úpravy v místě bydliště probíhaly dobře, 
avšak po mém návratu z rehabilitace to začalo doma 
skřípat. Situace dospěla k tomu, že jsem po dvou le-
tech odešel z domova… Nastala otázka kam se mnou…
Po delším hledání se mi podařilo najít bydlení v domě 
seniorů…Nemusím dále popisovat, že tato situace ne-
přispěla mému psychickému stavu. Po roce beznaděje 
mi nabídla Česká asociace paraplegiků přechodné 
bydlení v tréninkovém bytě…Po troše nedůvěry, jestli 
to zvládneme, jsme do toho šli s mojí novou přítelkyní. 
Počáteční drobné problémy jsme rychle vyřešili 
a začali jsme žít jako normální rodina. Po dobu pobytu 
jsme s podporou CZEPA vyřídili všechny potřebné věci 
k zajištění vlastního bytu, který jsme do roka získali. 
Tato možnost mě hodně přiblížila k reálnému životu. 
Všem, kdo dostanou tuto možnost, doporučuji, ať 
neváhají a jdou do toho“

Ondřej Počta

obavy, zda dokážu žít samostatně a vše si obstarat 
bez pomoci druhých. Zjistil jsem však, že v dané 
lokalitě je vše přizpůsobené pro vozíčkáře, a tak nebyl 
žádný problém s mým osamostatněním… chtěl bych 
ostatním vzkázat, že není třeba se obávat a určitě je 
dobré jít samostatně bydlet co nejdříve“

Jakub Thieme

7.2 Podporované bydlení 
pro tetraplegiky
Zázemí v tréninkovém bytě našel v roce 2016 sedmý 
klient . Všech 5 vozíčkářů, k teří by t již opustili , nyní 
bydlí samostatně. Projekt tak k naší velké radosti 
plní bezezbytku cíl , se k terým vznikl.

8.Prevent ivní 
kampaň pro t i 
úrazům pát eře 
a míchy 
BanalFa t al!
8.1 Preventivní spoty
V říjnu vysílala Česká televize druhý ze série preven-
tivních spotů s názvem „Nejsi padafka“. Varuje před 
nebezpečím pádů z malých výšek . Spot vidělo 6 703 905 
televizních diváků.

8.2 Interaktivní semináře pro děti, 
mládež a pedagogické pracovníky
Trojnásobný počet účastníků, oproti předchozímu roku, 
jsme zaznamenali na celkem 34 seminářích realizovaných 
po celé ČR. Na školách a nově také letních táborech se 
naši lektoři setkali s 3 261 dětmi.
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Semináře vede herec a bývalý 
kaskadér Hynek Čermák , profesio-
nální hasiči nebo kaskadéři spolu 
s vozíčkáři , k teří úraz s poraněním 
míchy utrpěli. Na semináři se 
pracuje s amatérskými videi, na 
kterých jsou zachyceny různé 

rizikové aktivity. Některá videa 
přímo zachycují situace, kdy k pora-
nění míchy skutečně došlo. Lektoři 
u jednotlivých videí vysvětlují , jak 
a proč k úrazu páteře došlo a jak 
tomu bylo možné předejít . Vozíčkáři 
se následně podělí o svůj osobní 

příběh, otevřeně vypráví o životě 
na vozíku a všech komplikacích, 
o k terých lidé většinou ani netuší. 
Nesnaží se mladé lidi odradit od 
zábavy nebo adrenalinových aktivit , 
ale vysvětlují , jak je absolvovat 
s nižším rizikem úrazu.

„Bylo to super. Tato přednáška mi 
ukázala, abych dbal na svůj život 
a nedělal zbytečné kraviny“

Jiří 9.A

„Oba lektoři byli skvělí, výstižní, maxi-
málně zaujali a všichni posluchači to 
brali myslím si vážně“

pedagog ZŠ Žďár nad Sázavou

9.Půjčování 
aut omobilů 
a pomůcek
9.1 Automobily na ruční řízení
Osobní vozy si zapůjčilo 10 vozíčkářů celkem na 173 dní. 
Velkoprostorový vůz byl zapůjčen 17x na celkem 99 dní.

Automobily Škoda Octavia Combi, k teré nám poskytla 
společnost ŠKODA AUTO, půjčujeme vozíčkářům, k teří 
mají vlastní auto v opravě nebo ho nemají dočasně 
k dispozici z jiných důvodů. Vozíčkáři tak mohou zůstat 
aktivní a zvládat své každodenní povinnosti nebo zájmy 
i v období, ve k terém by jinak kvůli nedostupné dopravě 
museli na své aktivity rezignovat . Od podzimu máme pro 
klienty k dispozici již 2 vozy. 
Úpravu nového vozu na ruční řízení finančně podpořila 
společnost Ernst & Young, s. r. o.

Velkoprostorový vůz Fiat Ducato si nejčastěji půjčují na 
své akce hendikepovaní spor tovci.

9.2 SwissTrac
Třetím rokem jsme rodičům na vozíku půjčovali SwissTrac, 
přídavné zařízení k mechanickému vozíku s elektrickým 
pohonem a dětskou sedačkou. Slouží vozíčkářům místo 
kočárku, se k terým se mohou samostatně pohybovat 
velmi těžko.

„…byla to doslova spása. Jsme s holkama úplně samostatné. 
Zvládáme každý den školku, nákupy i všechno ostatní. 
Jsme jako jiné rodiny a já jako každá jiná máma…“

Dana Jírová

9.3 Kompenzační pomůcky
Klienti CZEPA si mohli vyzkoušet nebo zapůjčit řadu 
kompenzačních a zdravotních pomůcek (antidekubitní 
sedáky, zádové opěrky, vozíky či komunikační pomůcky 
pro ovládání počítače). V roce 2016 tuto službu využilo 
celkem 31 klientů.

www.banalfatal.cz
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10.Spolupráce 
s odborníky
10.1 Konference „Zdravé stárnutí 
s poškozením míchy“
V pražském Kongresovém centru jsme 2. listopadu 
uspořádali 5. spinální konferenci, k teré se zúčastnilo 100 
odborníků a 17 vozíčkářů po spinálním poranění. Odbor-
ným garantem byla Spinální jednotka Fakultní nemocnice 
v Motole. Na multidisciplinárním setkání zaznělo 19 
příspěvků na téma zdravé stárnutí s poškozením míchy, 
k teré prezentovali lékaři , f yzioterapeuti , ergoterapeuti , 
zdravotní sestry a sociální pracovnice. Shodli se na potře-
bě edukace a motivace spinálních pacientů k zodpověd-
nosti za vlastní zdraví a na významu prevence, zejména 
pravidelné rehabilitace, pohybových aktivit , správného 
sezení a zdravých stravovacích návyků.

10.2 Kongres Evropské federace 
pro míšní léze
Zúčastnili jsme se výročního zasedání ESCIF ve dnech 
11. - 13. května ve Vídni. Obsahem byla zejména prezentace 
výsledků projektu „Succesful Integration“, k terý mimo 
jiné prokázal přínos peer to peer mentoringu a význam 
aktivního vyhledávání nových vozíčkářů s nabídkou 
podpory ze strany pomáhajících organizací.

Předsednictvo České asociace 
paraplegiků - CZEPA pro období 2016 -2020:

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

1 1 .Zaměs t návání 
vozíčkářů
Pro vozíčkáře systematicky vy tváříme pracovní místa. 
V roce 2016 bylo na vozíku 12 z našich 20 zaměstnanců. 
Jsme pyšní na to, že se nám daří zaměstnávat hendikepo-
vané a že jsme všichni rovnocennými kolegy.

12.FenkJuFes t
Opět jsme měli příležitost na již tradičním setkání poděko-
vat všem, k teří pomáhají vozíčkářům s poraněním míchy. 
Fenk JuFest , k terého se zúčastnilo více jak 250 vozíčkářů 
a jejich přátel, proběhl 10. prosince v pražském kulturním 
centru LaFabrika.

13.Člens t ví  a  volby 
s t a t ut árního orgánu 
CZEPA
Proběhly volby do předsednictva a revizní komise České 
asociace paraplegiků - CZEPA. Elektronické hlasování bylo 
ukončeno 2. 10. 2016. Členové CZEPA vybrali 4 zástupce do 
předsednictva a 3 do revizní komise. Zvolení zástupci se 
následně sešli na prvním jednání 8. 12 . a zvolili zbylé tři 
členy předsednictva.

Revizní komise pro období 2016 -2020: 
Mgr. Barbora Hrdličková 
PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D. 
Bc. Pavel Šťastný, MBA.

STAŇTE SE ČLENY CZEPA!
ZÍSKÁTE ŘADU VÝHOD A POSÍLÍTE POZICI ASOCIACE PŘI 

PROSAZOVÁNÍ ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE.
19 výroční zpráva 2016 CZEPA
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dingovou sbírkou v České republice. Její vý těžek do výše 
300 000 zdvojnásobila ČSOB. Sbírka tak zajistila provoz 
Hvězdného bazaru na celý jeden rok . Děkujeme každému 
jednotlivému dárci, Renému za rekord, k terý nám věnoval 
a ČSOB za zdvojnásobení vý těžku i za par tnerství v celém 
projektu. Za podporu sbírky děkujeme také ČSOB Private 
banking a jejím klientům.

14.3 Další spolupráce
V průběhu celého roku jsme úzce spolupracovali se všemi 
našimi dlouhodobými firemními dárci, zúčastnili jsme se 
desítek grantových řízení a pracovali jsme s individuál-
ními dárci.

VŠEM ZA PODPORU DĚKUJEME, VELMI SI JÍ VÁŽÍME.

15.CZEPA v médiích
Média se v roce 2016 obracela na Českou asociaci paraple-
giků pro odborná stanoviska například na téma příspěvku 
na péči, souběhu pomůcek a příspěvků pro OZP nebo 
péče o blízké. Věnovala se také preventivní kampani proti 
úrazům páteře BanalFatal!. Informovala i o dalších našich 
projektech jako VozejkMap, star tovací bydlení nebo Cesty 
na vrchol. Celkem jsme zaznamenali 12 mediálních výstupů 
v České televizi, iHned.cz , Novinky.cz a v dalších médiích.

14.Podpora a spolupráce s dárci

14.1 FNNO
V únoru jsme úspěšně ukončili projekt „Prosazování 
práv vozíčkářů s poraněním míchy“ podpořený grantem 
z Islandu, L ichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz , www.eeagrants.cz

14.2 Cesty na vrchol
V průběhu června a července jsme ve spolupráci s ultra-
maratoncem René Kujanem a společností ČSOB realizovali 
projekt Cesty na vrchol. Přinesl dva nové české rekordy. 
René uběhl 971 km za 21 dní přes sedm nejvyšších vrcholů 
sedmi nejvyšších pohoří ČR. Jeho rekord byl zapsán do 
České knihy rekordů. Crowdfundingová sbírka na naše 
tréninkové pracoviště pro vozíčkáře Hvězdný bazar, k terou 
svým výkonem podpořil , vynesla 310 287 Kč a stala se 
historicky nejúspěšnější a největší charitativní crowdfun-
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Pro asociaci pracují profesionální 
pracovníci, k teří mají dlouholetou 
zkušenost a odbornou praxi s lidmi 
s poškozením míchy.

Jednatel: 
Mgr. David Lukeš

Předsednictvo: 
do 2 . 10. 2016: Ing. Luděk Carbol, 
Miroslav Čiháček , Zdeňka Faltýnková, 
Petr Hubalovský, Vojtěch Vašíček , 
JUDr. Zdeněk Žižka

Od 8. 12 . 2016: MUDr. Karolína Bílková, 
Zdeňka Faltýnková, Mgr. David Lukeš, 
Mgr. Lenka Honzátková, Mgr. Ladislav Loebe, 
Lucie Marková, DiS., Mgr. Ivana Cabrnochová

Revizní komise: 
do 2 . 10. 2016: Luděk Nevoral, 
Ema Rónová, David Drahonínský

Od 8. 12 . 2016: Mgr. Barbora Hrdličková, 
PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D., 
Bc. Pavel Šťastný, MBA.

Ředitelka: 
Alena Jančíková

Zaměstnanci: 
Zdeňka Faltýnková 
 – spinální specialistka, 
   f yzioterapeutka, 
   ergoterapeutka, pracovnice 
   v sociálních službách

Mgr. Dominika Horáková, DiS. 
 – sociální pracovnice

Bc. Hana Six tová 
 – sociální pracovnice

Eliška Vostřáková 
 – grantový fundraiser

Mgr. Petra Černá 
 – firemní a individuální 
   fundraiser, PR

Pavla Habrdová 
 – PR (do ledna 2016)

Stanislav Kubík 
 – administrátor mobilní aplikace 
   VozejkMap (do srpna 2016)

Jaroslav Filsák 
 – administrátor mobilní aplikace 
   VozejkMap (od srpna 2016)

Jiří Kadeřávek 
 – administrátor komunitního 
   por tálu Vozejkov

Eva Vavřínová 
 – pracovní terapeut , Hvězdný bazar

Jana Pitelková, Jaroslav Filsák , Jiří 
Čeloud, Jitka Petřkovská, Tomáš Pik , 
Valter Rönisch 
 – prodejci Hvězdného bazaru

Andrea Hutková 
 – koordinátor projektu BanalFatal!

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

17.F inanční  analýza
V roce 2016 jsme získali celkem 26 dotací, grantů a vel-
kých firemních darů v celkové výši 3.204.074 Kč (státní 
instituce, nadace, nadační fondy, firemní nadace).

16.S t ruk t ura organi zace

Stát, kraje

Nadace a NF

Firemní fundraising

Drobní dárci

Veřejná sbírka

Vlastní činnost

31%

11%

20%

1%

4%

33%
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Př í loha 
k úče t ní 
závěrce 
Podle vyhlášky č . 504/2002 Sb.

Rozvahový den: 31. 12 . 2016

A. Název účetní jednotky:

Česká asociace paraplegiků – 
CZEPA, z. s. 

Sídlo: Dygrýnova 816/8 
198 00, Praha 9

IČO: 00473146

Právní forma: zapsaný spolek

Předmět činnosti: Hájení práv a zájmů 
vozíčkářů s poraněním míchy

Vedlejší hospodářská činnost : 
půjčování speciálně upravených 
automobilů, půjčování kompen-

K dlouhodobému majetku nebyly 
účtovány opravné položky, součástí 
ocenění majetku nejsou úroky.

I. Audit účetní závěrky provádí spo-
lečnost GROHOVÁ AUDIT, s.r.o., číslo 
oprávnění auditorské společnosti: 
499. Odměny za audit byly stanoveny 
ve standardní výši.

J. Účetní jednotka nedrží sama ani 
prostřednictvím jiné osoby podíl ani 
akcie jiné společnosti.

K . Účetní jednotka eviduje k rozvaho-
vému dni splatné dluhy na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti ve výši 80 580 
Kč, dluhy na veřejném zdravotním po-
jištění ve výši 27 179 Kč, daň z příjmů 
ze závislé činnosti a srážkovou daň 
v celkové výši 15 413 Kč.

L. Účetní jednotka nevlastní akcie ani 
majetkové podíly, vyměnitelné nebo 
prioritní dluhopisy nebo podobné 
cenné papíry či práva.

M. Účetní jednotce nevznikly v účet-
ním období žádné dluhy se zbytkovou 
dobou splatnosti přesahující pět let . 
Neposkytla žádné záruky za dluhy 
jiných osob.

N. V rozvaze jsou zaznamenány 
veškeré dluhy účetní jednotky.

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

Statutární orgán: 
jednatel– Mgr. David Lukeš

Organizační složky: nejsou

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

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

O. Hospodářský výsledek z hlavní 
činnosti činí  -238 717,- Kč. 

Hospodářský výsledek z vedlejší hos-
podářské činnosti činí 569 022,- Kč. 

Vedlejší hospodářská činnost byla 
ve sledovaném období realizována.

P. Veškeré osobní náklady jsou 
uvedeny ve výkazu zisku a z tráty. 
Všichni zaměstnanci byli zařazeni 
v 1. kategotrii. Jejich evidenční 
přepočtený počet činil 
ve sledovaném období: 10, 07 

Ve sledovaném období nebyl nikdo 
ze členů řídících, kontrolních ani 
jiných orgánů účetní jednotky jejím 
zaměstnancem.

Veškeré osobní náklady jsou uvedeny 
ve výkazu zisku a z tráty.

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

R. Účetní jednotka neuzavřela 
v účetním období žádné smlouvy 
s osobami, v nichž by měl účast 
statutární orgán účetní jednotky, 
člen vedení účetní jednotky nebo 
jejich rodinný příslušník .

C. Účetním obdobím je kalendářní rok .

D. Účetní zásady a metody byly 
použity dle vyhlášky č . 504/2002 Sb.

Dlouhodobý majetek a zásoby 
jsou oceňovány pořizovací cenou. 
Dlouhodobý majetek je odepisován 
rovnoměrně, důvody k nutnosti použít 
opravné položky nenastaly. 

Účetní jednotka nemá finanční 
prostředky v cizích měnách.

E. Účetní jednotka nevlastní majetek 
a neeviduje závazky, u k terých by jí 
vznikala povinnost ocenění reálnou 
hodnotou.

F. Účetní jednotka nerealizovala 
ve sledovaném období žádné 
mimořádné výnosy a náklady.

G. Účetní jednotka není společníkem 
s neomezeným ručením v žádné 
účetní jednotce.

H. Účetní jednotka je vlastníkem 
tohoto dlouhodobého majetku:

S. Členům orgánů nebyly poskytnuty 
zálohy, závdavky ani úvěry s výjimkou 
běžných provozních záloh na činnost 
účetní jednotky.

T. V rámci realizované hlavní činnosti 
byly posuzovány výnosy a náklady 
jednotlivých dílčích činností účetní 
jednotky. Do základu daně jsou v sou-
ladu s platnými daňovými předpisy 
zahrnovány pouze ty dílčí činnosti , 
jejichž náklady jsou nižší než výnosy.

Základ daně je tvořen hospodářským 
výsledkem dílčích částí hlavní čin-
nosti , u k terých jsou výnosy vyšší než 
související náklady a dále hospodář-
ským výsledkem vážícím se k příjmům, 
k teré jsou vždy předmětem daně z pří-
jmu a vedlejší hospodářské činnosti.

Použité účetní odpisy jsou rovny 
daňovým.

Účetní jednotka nevyužila ve sledova-
ném období žádnou daňovou úlevu.

Přehled využitých daňových úspor 
v souladu s § 20, odst . 7.

U. Účetní jednotka si není vědoma 
skutečností , k teré by významným 
způsobem ovlivňovaly hodnocení její 
majetkové a finanční situace a k teré 
by nevyplývaly ze sestavené rozvahy 
a výkazu zisku a z tráty.

Položka
Zůstatek na 

počátku účetní-
ho období

Zůstatek na 
konci účetního 

období

Přírůstky 
během účetní-

ho období

Úbytky během 
účetního 

období

Výše
oprávek

Zůstatková cena prodaného 
nebo vyřazovaného 

dlouhodobého majetku
Pozemky 0 0 0 0 0 0
Stavby 599 966,-Kč 599 966,- Kč 0 0 130 000,- Kč 0
Dlouhodobý hmotný 982 029,-Kč 1 056 779,- Kč 74 750,- Kč 0 633 450,- Kč 0
Dlouhodobý nehmotný 180 348,- Kč 180 348,- 0 0 180 348,-Kč 0
Drobný dlouhodobý 417 543,- Kč 382 069,- Kč 0 35 474,- Kč 382 069,- Kč 0
Dlouhodobý finanční 40 000,- Kč 5 000,- 0 35 000,- Kč 0 0
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Poskytovatel Účel Částka v Kč

MPSV ČR Sociální služby 952 000,-Kč

MHMP Sociální služby 105 000,- Kč

MHMP Aktivační služba 47 000,- Kč 

Úřad vlády ČR Projekt Umíme si pomáhat 35 000,- Kč

MZČR Organizačně administrativní servis CZEPA 110 000,- Kč

MZČR Projekt BanalFatal 200 000,- Kč

MČ Praha 14 Poradenství 15 000,- Kč

Úřad vlády ČR Mezinárodní konference a členství 19 650,- Kč

Úřad vlády ČR Exper tní slupina odborných pracovníků 23 200,- Kč

Úřad vlády ČR Zdravé stárnutí s poškozením míchy 20 000,-Kč

MZČR Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 160 000,- Kč

MZČR Duplikace DVD 16 800,-Kč 

Úřad práce ČR Příspěvek ÚP – Háse 2016 1 216 251,- Kč

NROS Provozní dotace 131 102,- Kč

Dárce Částka

Nadace ČEZ 50 000,- Kč

Nadace Jedličkova ústavu 82 000,- Kč

Škoda AUTO, a.s. 300 000,-Kč

Forum dárců 115 767 ,- Kč

Nadace Vodafone 164 657,-Kč

ČSOB – Kar ta dobré vůle 65 220,- Kč 

AVAST 142 076,-Kč 

ČSOB 226 068,68 Kč

Ernst&Young, s.r. 100 000,- Kč

Ing. Marholová 20 000,- Kč

ČSOB Cesty na vrchol 282 107,58 Kč

Nadace Char ty 77 64 073,- Kč

ČSOB činnost 151 520,67 Kč

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)

Název ukazatele Činnost
Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady 6 326 705 7 031
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 141 705 2 846
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklad. dodávek 476 25 501
2. Prodané zboží 68 68
3. Opravy a udržování 71 71
4. Cestovné 86 86
5. Náklady na reprezentaci 41 41
6. Ostatní služby 1 579 499 2 078
III. Osobní náklady 4 054 4 054
10. Mzdové náklady 3 140 3 140
11. Zákonné sociální pojištění 899 899
13. Zákonné sociální náklady 16 16
IV. Daně a poplatky celkem 7 7
15. Daně a poplatky 7 7
V. Ostatní náklady celkem 58 58
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 2
19. Kursové z tráty 1 1
20. Dary 8 8
22. Jiné ostatní náklady 48 48
VI. Odpisy, prod. majetku, tvorba rezerv a opr. položek celkem 40 40
23. Odpisy dlouhodobého majetku 40 40
VII. Poskytnuté příspěvky 26 26
28. Poskytnuté členské příspěvky 26 26
Náklady celkem 6 326 705 7 031

B. Výnosy 6 097 1 342 7 439

I. Provozní dotace 3 051 3 051

1. Provozní dotace 3 051 3 051

II. Přijaté příspěvky 2 568 2 568

3. Přijaté příspěvky (dary) 2 512 2 512

4. Přijaté členské příspěvky 56 56

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 445 1 342 1 787

Tržby za vlastní výkony a za zboží 445 1 342 1 787

IV. Ostatní výnosy 33 33

10. Jiné ostatní výnosy 33 33

Výnosy celkem 6 097 1 342 7 439

C. Hospodářský výsledek před zdaněním -293 570 331

D. Hospodářský výsledek po zdanění -239 570 331

Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé úvěry poskytnuté či přijaté ve sledovaných účetních obdobích ani v předchozích.
Účetní jednotka přijala ty to dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů:

Přímo:

V. Účetní jednotka přijala v účetním období ty to dary: Účetní jednotka neposkytla v účetním období žádné dary.

W. Účetní jednotka pořádala veřejnou sbírku osvědčenou 
MHMP pod. čj. S-MHMP/264881/2016 ze dne 28. 3. 2014. 
Účel: provozní, administrativní a organizační náklady 
k zajištění činnosti a projektů spolku. Vybraná částka 
v roce 2016 – 200 331,41 Kč 

X. Výsledek hospodaření z předchozího účetního období 
byl na základě rozhodnutí rady účetní jednotky vypořádán 
takto: Výsledek hospodaření byl převeden na účet 
nerozdělený zisk , neuhrazená z tráta.

Y. Účetní jednotka nevyvíjí svoji činnost v oborech, 
kde by bylo relevantní zpracovávat údaje vážící se 
k individuálním produkčním kvótám, limitům produkčních 
práv nebo o jiných obdobných kvótách a limitech.
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)

Česká asociace paraplegiků – CZEPA 

Dygrýnova 816/8, Praha 14 - Černý Most , 198 00 

+420 775 980 952 

czepa@czepa.cz 

www.czepa.cz 

Sbírkový účet : 50475047/ 0300 

Bankovní spojení: 238844756/0300

B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 1 823 1 987

1. Dodavatelé (321) 107 23

3. Přijaté zálohy (324) 109 99 191

4. Ostatní závazky (325) 110 5 4

5. Zaměstnanci (331) 111 239 252

7. Závazky k inst . soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336) 113 108 108

9. Ostatní přímé daně (342) 115 17 15

12. Závazky ke státnímu rozpočtu (346) 118 366

17. Jiné závazky (379) 123 968 1 416

B.IV. Jiná pasiva celkem      130 22 42

1. Výdaje příštích odbobí (383) 131 29

2. Výnosy příštích odbobí (384) 132 22 12

PASIVA CELKEM(ř.86+95) 134 6 303 6 907

AKTIVA řádek b
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 1

Stav k poslední-
mu dni účetního 

období 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 1 067 898

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 180 180

2. Software (013) 004 180 180

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 2 000 2 039

3. Stavby (021) 013 600 600

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 014 982 1 057

7. Drobný dlouhodobý hmotný majtek (028) 017 418 382

A.III. Dlohodobý finanční majetek celkem 021 40 5

5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 026 40 5

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 -1 153 -1 326

2.  software (073) 031 -170 -180

6. stavbám (081) 035 -90 -130

7. samostatným hmotným movitým věcem s souborů hmotných věcí (082) 036 -475 -633

10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 039 -418 -382

B. Krátkodobý majetek celkem 041 5 236 6 009

B.I. Zásoby celkem 042 53 29

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 049 53 29

B.II. Pohledávky celkem 052 479 812

1. Odběratelé (311) 053 24 14

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 056 187 385

12. Nároky na dotace a ost . zúčt . se státním rozpočtem (346) 064 275

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 066 46 36

17. Jiné pohledávky (378) 069 221 -1

18. Dohadné účty aktivní (388) 070 103

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 4 687 5 145

1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 073 4 8

3. Pěněžní prostředky na účtech (221) 075 4 683 5 137

B.IV. Jiná aktiva 081 18 23

1. Náklady příštích období (381) 082 18 23

AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41 085 6 303 6 907



Děkujeme
Partneři:

Nadace a nadační fondy:

 
Státní správa a samospráva:

Individuální podpora:

Mar tha Issová, Ing. Olga Marholová, JUDr. Zuzana Špitálská, Jiří Siegl, Lucie Šimíková, Pavel Kašpar, Zdeněk Šikula, Vladimír Vlček , 
Alena Linhar tová, Jana Havelková, Vladimír Nedvěd, Věnceslava Mithoferová, Dagmar Kahounová, Eva Mořická, Simona Macková

Významná podpora:

Spolupráce:

TextilEco a.s., Patron Bohemia a.s., Kury spol. s r.o., DMA Praha s.r.o., Tiskárna Kočka, Amoena, spol. s r.o., CZ .TECH, a.s., B.Braun Medical s.r.o., 
Erilens s.r.o., Or toservis, Meyra ČR s.r.o., spinální jednotky Fakultní nemocnice v Motole, Krajské nemocnice Liberec, 

Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Brno a spinálně rehabilitační jednotky Rehabilitačního ústavu Kladruby, 
Hamzovy léčebny Luže – Košumberk a Rehabilitačního ústavu Hrabyně.

ÚŘAD VLÁDY – VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Hlavní mediální partner projektu BanalFatal!:


