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p ro Českou asociaci pa-

raplegiků a rok 2013 je 

symbolický jeden osobní 

příběh. Současná ředitelka CZEPA 

Alena Jančíková si v osmnác-

ti letech po pádu ze stromu 

poranila páteř a míchu, ochrnula 

a zůstala na vozíku. 

V jednom okamžiku se jí změnil 

svět, stejně jako všem našim 

klientům. Její životní motto: „Mi-

mořádnými lidmi se stávají lidé, 

kteří se ocitli v mimořádných 

situacích. A jestliže v nich 

obstáli, vyrostli....“ se jí 

vrylo pod kůži a roz-

hodla se hendikepu 

vzdorovat. Prošla 

dlouhou a trnitou 

cestu. 

Zabývala se bezbariérovostí 

ve svém rodném Bruntále, pra-

covala v Centru Paraple, zasadila 

se o přežití Svazu paraplegiků 

(nyní CZEPA). Všude svou činností 

podporovala a motivovala jiné. 

V roce 2013 získala Cenu Olgy 

Havlové od Výboru dobré vůle - 

Nadace Olgy Havlové.

Cenu pro lidi se zdravotním

postižením, kteří se se svým

handicapem vyrovnali

a pomáhají druhým lidem. 

Z původně životní tragédie se 

stala životní výzva. Díky své 

osobní zkušenosti nastavuje 

směr, naplňuje poslání, v rámci 

naší asociace vyhledává nové 

projekty a příležitosti, jak účinně 

pomoci. 

Celý rok jsme pracovali na tom, 

abychom vytvářeli pro vozíčkáře 

s poraněním míchy životní pod-

mínky, které jim umožní sebrat 

v těžké životní situaci síly, nevzdat 

se a žít plnohodnotný život. Tak, 

jak to dokázala Alena. Jsme 

přesvědčeni, že máme za sebou 

úspěšný rok.

Pracovní tým České asociace 

paraplegiků - CZEPA
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1. Rozšíření 
a podpora 
aktivního 
členství 
v organizaci
V roce 2013 se nám opět dařilo rozšiřovat 

členskou základnu, téměř o 50 osob. 

Koncem roku evidujeme 800 aktivních 

členů. Nové členy se nám daří kontaktovat 

díky projektům včasné pomoci 

a poradenství. 

1.1. Výhody se členstvím spojené

Vozíčkářům poskytujeme výhody spojené 

se členstvím v CZEPA (10% sleva na výrobky 

DMA Praha, 5% sleva na výrobky RGK, 7% 

sleva na handbike Schmicking, nová slevová 

karta Handy Card, zasílání zpravodaje 

Newsletter, půjčování osobního automobilu 

s ručním řízením, půjčování velkokapacitního 

automobilu s ručním řízením). Novým 

partnerem je od května 2013 společnost 

KURY, která nabízí členům CZEPA slevu 10%.

2. Ovlivňování 
legislativy 
a životních 
podmínek 
v zájmu 
vozíčkářů
Sociální a zdravotní legislativní záležitosti 

řeší sociální pracovnice, pracovnice 

v sociálních službách a zdravotní 

specialistka. Sledují chystané změny, 

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 2013 jsme se zaměřovali 

na poskytování ambulantní sociální služby, 

která je poskytována v kanceláři CZEPA. Stále 

častěji je ale klienty vyžadována služba, která 

řeší jejich problémy v přirozeném prostředí 

(bydliště, zaměstnání). Zdravotní specialistka 

se cíleně zaměřuje na poskytování terénní 

sociální služby u klientů.

Základní a odborné sociální poradenství je 

poskytováno jako jedna z nejdůležitějších 

a nejžádanějších služeb naší organizace, 
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vzhledem k neustále se měnící legislativě 

a její nepřehlednosti. Služby jsou poskytovány 

zdarma. 

“Děkuji  Vám i Vašim 

spolupracovnicím  za pomoc a zastání 

v této záležitosti. Bez Vaší pomoci bych byl 

bezradný… Ještě jednou děkuji”

Jan Pelikán, 9. 11. 2013

2.1.1. Individuální konzultace a podpora 
členům asociace

Pracovnice CZEPA poskytly základní 

a odborné sociální poradenství a na základě 

žádostí klientů podpůrná stanoviska 

organizace vůči státní správě. Nejčastěji 

se poradenství týkalo příspěvků zákona 

o dávkách pro OZP, příspěvku na péči, 

vzdělávání a zaměstnávání, bydlení, dopravy, 

podpory NNO a další. 

Celkový počet intervencí 976 

Celkový počet uživatelů 910

Celkem pracovníci CZEPA poskytli 976 

intervencí, konzultací či kontaktů, příjemcem 

služeb bylo 910 uživatelů.

2.1.2. Odborné poradenství zdravotně – 
sociální

Poskytuje ergoterapeutka, fyzioterapeutka, 

zdravotní specialistka na spinální 

problematiku a pracovnice v sociálních 

službách formou terénní služby, osobně, 

telefonicky, emailem, prostřednictvím 

internetové poradny. Služby byly poskytnuty 

300 klientům. Dále jsme pořádali interaktivní 

poradny na spinálních jednotkách 

a v rehabilitačních ústavech - služby 

poskytnuty 112 novým klientům.

„Nedávno jsem zjistila, že mám na noze 

puchýř. Myslela jsem, že jde o maličkost…. 

Když jsem ale dostala do ruky vaši 

knížku „Vše okolo tetraplegie“ a viděla 

zobrazené stupně dekubitů, došlo mi, 

že jde o vážnou věc a rozhodla jsem se 

navštívit lékaře. …. Knížka tak pro mě 

byla včasným varováním, díky kterému 

jsem předešla komplikacím.  Děkuji všem, 

kteří tuto knížku i jiné podobné materiály 

připravují…“

Martina Kočková, 3. 10. 2013

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

V roce 2013 jsme konzultovali záležitosti 

příspěvku na péči a poskytli klientům 
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podporu prostřednictvím odborných 

konzultací a písemných stanovisek. 

Zkušenosti asociace dokládají, že požadavek 

klienta je ze strany Úřadu práce téměř vždy 

zamítnut. Stále častěji jsou oprávněné nároky 

klientů sníženy z moci úřední. Úspěšného 

rozhodnutí klienti dosáhli až po vlastním 

odvolání podpořeném vyjádřením České 

asociace paraplegiků. V dlouhodobém 

sledování mají nároky klientů, podpořených 

asociací CZEPA, úspěšnost přes 80%.

Počet podpor celkem za rok 2013 18

Řízení rozhodnuto ve prospěch klienta 15

Řízení rozhodnuto v neprospěch klienta 2

počet dosud neukončených řízení 1

„...Jsem rád, že Vás mám, že mi pomáháte, 

nevím co bych si jinač počal...”

Martin Hrdlička, 22. 11. 2013

2.2. Nepřímá pomoc

2.2.1 Newsletter

Elektronický zpravodaj obsahující důležité 

a zajímavé informace pro členy CZEPA 

(aktivity asociace, změny v legislativě, nabídky 

práce a vzdělávání, nabídky jiných organizací, 

kultura, sport, inzerce apod.). V roce 2013 bylo 

rozesláno 25 zpravodajů (v intervalu každé 

dva týdny).

2.2.2. Připomínkování legislativy

2.2.2.1. Zdravotní oblast

Zdravotní specialistka na spinální 

problematiku Zdeňka Faltýnková se jako 

členka expertní pracovní skupiny pro 

zdravotnické prostředky zúčastnila za asociaci 

CZEPA jednání k tvorbě a připomínkování 

kategorizace zdravotnických prostředků 

pro připravovaný Zákon o zdravotnických 

prostředcích. Jednalo se o připomínkování 

návrhu kategorizace příslušenství k vozíkům 

a připomínkování návrhu nové kategorizace 

ústavních zdravotnických prostředků. 

Zdeňka Faltýnková se také účastnila 

jednání zaměřených na tvorbu nových 

ergokódů a zařazení do hrazených výkonů 

ergoterapeuta pojišťovnami od roku 2014.

2.2.2.2. Sociální oblast

Sociální pracovnice a pracovnice v sociálních 

službách asociace CZEPA jako členské 

organizace Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR v průběhu celého roku 

sledovaly projednávané legislativní změny. 

Připomínkovaly na 15 zákonů, vyhlášek 

a dalších materiálů, které mají přímý vliv 

na životní podmínky vozíčkářů (mimo jiné 

novela zákona o sociálních službách a novela 

vyhlášky posuzování zdravotního stavu 

pro přiznání průkazů osoby se zdravotním 

postižením).

Uskutečněná osobní jednání se zástupci 

MPSV ČR pomohla ke správnému výkladu 

účtování služeb osobní asistence. 
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Prostřednictvím České televize jsme 

medializovali dlouholetou kauzu 

s přístupností celní pobočky České pošty 

v Praze pro imobilní spoluobčany.

2.3. Mezinárodní kongres ESCIF

CZEPA je členem evropské spinální federace 

(ESCIF), ředitelka organizace se zúčastnila 

kongresu ve švýcarském Nottwilu – zařízení 

pro spinální pacienty na špičkové úrovni. 

Velkým přínosem je navázání úzkého 

kontaktu se zeměmi, kde se úspěšně realizují 

projekty ve prospěch vozíčkářů, které vedou 

k co nejrychlejší integraci. 

3. Informační 
a poradenská 
činnost pro 
vozíčkáře
3.1. Edukační DVD materiály

Ve spolupráci s agenturou Ekosprint, 

za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 

byly v roce 2013 vydány a distribuovány 

nové DVD programy na téma cvičení ve vodě 

„Aquaterapie stokrát jinak…“ a šlachové 

transfery „Když nemáš nic, i trochu je hodně“.

Zdeňka Faltýnková připravila a s agenturou 

Ekosprint natočila pokračovací DVD na téma 

aquaterapie a úpravy bydlení. Tyto programy 

budou za podpory Ministerstva zdravotnictví 
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3.2. Zdravotní podpora 

3.2.1. Půjčování pomůcek

Klienti asociace CZEPA si mohou 

vyzkoušet či zapůjčit antidekubitní 

polštáře, zádové opěrky, vozíky či 

komunikační pomůcky pro ovládání 

počítače. Tuto službu v roce 2013 

využilo celkem 49 klientů.

„Sedák jsem poštou dostal, vyzkoušel 

a v úterý zase poslal zpět. Věřím, že 

jej dostanete v pořádku. Vše jsem 

dále prokonzultoval s p. Faltýnkovou, 

a jsem s ní domluvený na dalším 

postupu. Moc děkuji za zapůjčení. Bez 

toho bych si nebyl schopen udělat 

správný názor, co je pro mne nyní 

nejlepší.“

Radek Beseda

k zapůjčení sedacího polštáře, 11. 7. 2013 

3.2.2. Přístroj CONFORMat System

Za významné podpory nadačního fondu 

GSK se nám podařilo v říjnu 2013 získat 

přístroj CONFORMat System, který pomáhá 

mapovat rozložení tlaku pod sedacími 

partiemi vozíčkářů. Tzv. pressure mapping 

pomáhá odhalit, kde kostní výběžky tlačí 

na tkáň. Preventivní měření rozložení tlaku 

pomáhá, pokud se mění sed na základě změn 

postavení páteře; pomáhá i při správném 

nastavení sedací jednotky vozíku. Tuto službu 

stačilo využít 16 klientů (4 ženy, 12 mužů) 

během dvou měsíců.

3.3. Podíl na vývoji kompenzačních 
pomůcek a zkoušení nových 
produktů

3.3.1. Podíl na vývoji nových produktů/
kompenzačních pomůcek

Zdeňka Faltýnková se podílela na vývoji křesla 

pro sexuální aktivitu Swing a vozíku Seiza 

s velkými koly vpředu.
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3.3.2. Podíl na vyzkoušení nových 
produktů

Zdeňka Faltýnková organizovala prezentace 

kompenzačních a léčebných pomůcek pro 

spinální pacienty - neurostimulátor WalkAid 

pro rehabilitaci chůze, nové sedací polštáře 

ROHO a Medicco, přídavný motor SmartDrive.

3.4. Služby vozíčkářům

3.4.1. Půjčování automobilu s ručním 
řízením

Škoda Fabia byla v roce 2013 zapůjčena 16 

osobám, využita byla celkem 240 dní v roce. 

Fiat Ducato (velkoprostorový automobil 

pro 9 osob) byl zapůjčen 20 krát (jednotlivci, 

organizace) během 171 dní. Zaznamenali jsme 

zvýšený zájem ze strany klientů o zapůjčení 

těchto automobilů.

3.5. Komunitní portál Vozejkov.cz

Vozejkov.cz i nadále nabízí články, pozvánky 

na akce, diskuze a poradnu s tématy, která se 

týkají vozíčkářů. Každý registrovaný uživatel se 

může aktivně podílet, sdílet své zkušenosti. 

V roce 2013 bylo průměrně denně 225 

unikátních IP přístupů. 

Za velký úspěch považujeme rozšíření 

poradny o odborníky zabývající se 

problematikou spinálních pacientů (právník, 

advokátka na odškodnění úrazů, odborník 

na dekubity, fyzioterapii, sexuoložka apod.). 

„K práci v CZEPĚ mám osobní vztah, 

nejen díky lidem, se kterými dělám, 

nevěřil bych, že mě bude tak naplňovat. 

Snad jen svou prací sem tam někomu 

pomohu….“

Tomáš Moravik (21 let), administrátor 

komunitního portálu Vozejkov.cz 

3.6. VozejkMap 

V únoru 2013 byla spuštěna mobilní 

aplikace s webovým rozhraním

vozík Seiza
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www.VozejkMap.cz. Aplikace nabízí mapu, 

informace o bezbariérových místech v celé ČR 

a navigaci. Data zadávají, ověřují a aktualizují 

samotní vozíčkáři. Na konci roku 2013 aplikace 

obsahovala přes 4000 bezbariérových míst. 

VozejkMap byl spuštěn v únoru 2013

a již získal řadu ocenění:

• Nejlepší internetový projekt 2013 (soutěž Být 

vidět, Fórum dárců)

• 2. místo (soutěž Společně otvíráme data, 

Fond Otakara Motejla) a zvláštní cena 

Nadace Vodafone (soutěž Společně otvíráme 

data)

• 2. místo v AppParade (únor 2013)

Za fi nanční podporu děkujeme:

 „Vždycky jsem hodně cestoval, ani na chvíli 

mě nenapadlo, že bych toho na vozíku 

měl nechat. Naopak cestování pro mě teď 

znamená ještě víc. S VozejkMap můžu 

na cesty vyrážet bezstarostně a svobodně. 

Jsem moc rád, že je VozejkMap i moje práce, 

protože má význam pro spoustu lidí.“

Standa Kubík (30 let),

administrátor VozejkMap

 

3.7. Mapa ambulantní rehabilitace se 
spinálním programem

CZEPA ve spolupráci s Klinickou zájmovou 

skupinou Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY 

ČR dlouhodobě mapují možnosti rehabilitace 

v místě bydliště spinálních pacientů v celé 

ČR. Na základě nasbíraných kontaktů jak 

od samotných fyzioterapeutů, tak našich 

členů vznikla mapa, která kontakty přehledně 

shromažďuje. Mapa je uvedena na www.

czepa.cz, ale také v databázi mobilní aplikace 

VozejkMap.
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4. Informování 
společnosti 
o životě 
vozíčkářů 
4.1. Vzdělávací aktivity
pro odbornou veřejnost

4.1.1. Odborná konference

V říjnu 2013 organizovala CZEPA 

ve spolupráci se SJ Liberec, UNIFY a fi rmou 

OttoBock odbornou konferenci Pomůcky 

pro pohyb spinálních pacientů. Přítomní 

odborníci přednesli příspěvky na téma 

dekubity, neuro-stimulace, podpora funkční 

chůze, ortézování, individuální zádová 

opěrka, inteligentní kompenzační pomůcky, 

léčba spasticity, zkušenosti se šlachovým 

transferem, přínos baclofenové pumpy, 

cvičení ve vodě, využití fl exibaru a další. 

V sekci praktických zkušeností vozíčkářů 

byla přednesena témata o možnostech 

fi tness v bezbariérových podmínkách, 

možnostech vodních aktivit, bezbariérové 

cestování, expedice Island na handbiku. 

 „Vážení organizátoři konference CZEPA 

v Liberci 2013, chtěla bych Vám velmi 

poděkovat za pozvání na tuto akci. Měla 

jsem možnost vyslechnout řadu velice 

zajímavých sdělení z odborné praxe, ale 

zejména osobní zkušenosti klientů. Tyto 

zpětné vazby jsou pro naši práci nesmírně 

důležité, protože nám pomáhají porovnávat 

naše profesionální hlediska s reálným 

životem. … Ve své další praxi použiji nejen 

odborné znalosti získané na konferenci, ale 

i velmi praktické a pro mě nové informace 

z oblasti služeb pro pacienty s disabilitou. 

Svým kolegům i pacientům předám řadu 

cenných kontaktů. Ještě jednou vřelé díky 

za pozvání a hodně sil do dalších aktivit!“ 

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA,

primářka Kliniky rehabilitačního lékařství  VFN  

a 1. LF UK Praha, 16. 10. 2013

4.1.2. Přednášková činnost 

Pracovníci CZEPA se v průběhu roku 

aktivně účastnili několika konferencí. Kromě 

konference Pomůcky pro pohyb spinálních 

pacientů dále přednášeli na akcích: Odborná 

konference a setkání spinálních jednotek, 

Urologické sympozium, Přes bariéry.

4.1.3. Další vzdělávání

Pracovníci CZEPA se podíleli na vzdělávání 

studentů fyzioterapie, ergoterapie, 

vzdělávání fyzioterapeutů - atestantů, lékařů 

s atestací z rehabilitačního lékařství, revizních 
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lékařů, dalších zdravotnických pracovníků, 

manažerů komerčních společností i pracovníků 

nestátních neziskových organizací.

Zdeňka Faltýnková uvedla na komunitní síti 

Vozejkov.cz sérii článků na téma dekubity, 

v časopise Vozíčkář seriál článků na téma Strava 

a vyměšování. Na rádiu Classic FM přednesla 

cyklus přednášek na téma kůže a dekubity.

4.1.4. Publikace 

S podporou Ministerstva zdravotnictví ČR 

v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro 

občany se zdravotním postižením, byla vydána 

nová publikace „Průvodce výběrem vozíku 

pro spinální pacienty“ (určeno pro odborné 

lékaře FBLR, neurology, ortopedy a revizní 

lékaře). V průběhu roku 2013 probíhala 

distribuce publikace „Léčba a rehabilitace 

pacientů s míšní lézí“, příručky, kterou 

obdrželo přes 4500 praktických lékařů.

Všechny publikace byly
poskytnuty zdarma.

4.2. Osvětové /PR kampaně 

Kampaně „Umíme se postavit na vlastní 

nohy“ a “NeOdhalení” byly v průběhu roku 

2013 vystaveny v prostorách Všeobecné 

zdravotní pojišťovny v Praze (duben, květen). 

Kampaň „Umíme se postavit na vlastní nohy“ 

byla vystavena v Nadaci Vodafone v Praze 

(červen – září). Výstava NeOdhalení fotografi í 

Roberta Vana byla vystavena na pobočkách 

ERA fi nančních center v Berouně a Příbrami 

(říjen). Zájemci o vystavené fotografi e si nově 

mohli zakoupit jednotlivé snímky formou 

pohlednice.
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Získaná ocenění za PR kampaň: 

Kampaň „Umíme se postavit na vlastní 

nohy“ získala 21. listopadu 2013 první 

místo v kategorii tištěná reklama 

v soutěži „Žihadlo roku 2013“ o nejlepší 

česko-slovenskou veřejně prospěšnou 

reklamu.

5. Regionální 
podpora - 
„peer to peer“

Podpora klientů v jejich regionu je 

dlouhodobý záměr aktivit asociace. 

Peer – vozíčkář delší dobu na vozíku 

s bohatými zkušenostmi radí v oblasti 

sociální i zdravotní, psychicky podporuje 

v nelehké životní situaci. Cílem projektu 

je regionální pomoc vozíčkářům krátce 

po úraze a poškození míchy, tzn. zkušený 

pomáhá méně zkušenému. I přesto, že je 

tento typ podpory rozšířený a efektivní, 

nedaří se nám jej realizovat v rozsahu, 

jaký bychom si ji představovali. 

V roce 2013 byly uspořádány dvě 

setkání – v Pardubickém kraji (květen) 

a Královéhradeckém kraji (srpen). Tato 

setkání měla zhruba 100 účastníků, 

kteří se dozvěděli informace o činnosti 

asociace CZEPA i jiných organizací 

v daném regionu, využili skupinové 

cvičení, konzultovali správný sed, 

sledovali umění asistenčních psů, 

vyzkoušeli si vozíky, vozítka, skútry, ale 

i oblečení pro vozíčkáře. Předvedeny 

byly „vychytávky“ z oblasti úprav 

mechanických i elektrických vozíků 

a automobilů.
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6. Projekt - 
Bydlení pro 
tetraplegiky 
Projekt samostatného bydlení dvou 

tetraplegiků v tréninkovém bezbariérovém 

bytě v Hornomlýnské ulici na Praze 11 začal 

na jaře 2012. Se sociální podporou pracovnic 

CZEPA se již v roce 2013 jeden z klientů 

osamostatnil do vlastního bydlení v místě 

svého původního bydliště. Projekt pokračuje 

do jara 2014. Cílem je umožnit lidem 

s poškozením krční páteře a míchy trénink 

samostatného bydlení.

„…chci odlehčit svým šedesátiletým 

rodičům se zátěží a starostmi o mě a rád 

bych ve svém věku žil jako moji kamarádi.“

Vít Našinec (33 let)

7. Hvězdný 
bazar 
Po dlouhodobé přípravě je od června 

2013 otevřen charitativní kamenný 

obchod Hvězdný bazar v Jungmannově 

ulici v Praze. 

Prostřednictvím mediálně známých 

osobností, produkčních společností, divadel 

nebo hudebních festivalů oslovujeme 

známé osobnosti, aby nám věnovaly 

cokoliv,  co vyřadí ze svého šatníku 

a domácnosti. Může to být cokoliv, malého 

nebo velkého. Tyto sběratelsky zajímavé 

předměty pak  prodáváme široké veřejnosti 

v kamenném obchodě (Jungmannova 7, 

Praha 1) a prostřednictvím e-shopu na www.

hvezdnybazar.cz. Krámek slouží zároveň jako 

tréninkové pracoviště pro vozíčkáře, kteří mají 

problém si sehnat práci.  

Nakupující a také dárci věcí mají jedinečnou 

možnost přispět na dobrou věc.  Zákazníci 

si odnáší zajímavou relikvii ze života své 

oblíbené hvězdy. 
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„Při cestování po Anglii mne mile překvapila 

bezbariérovost. Ale nejen to. Všechny 

second handy tam jsou ve prospěch charity. 

Dlouho jsem toužila mít takový krámek 

ve prospěch vozíčkářů po úraze míchy. 

Napadlo mne, že přidanou hodnotou bazaru 

musí být něco extra. Nápad se brzy zrodil. 

Budeme prodávat věci známých osobností. 

Věci hvězd, po kterých jejich fanoušci 

touží. Všechno se vyvinulo ve správný čas 

a můj nápad podpořila Sylva Kollerová. 

To, že zaměstnáme také vozíčkáře, je další 

přidanou hodnotou obchodu.“

Alena Jančíková, ředitelka CZEPA

Mnohé známé osobnosti již projekt podpořily – 

ať už tím, že věnovaly věci ze svého vlastnictví, 

či svou osobní účastí na akcích Hvězdného 

bazaru určených pro veřejnost. Hvězdný bazar 

podpořili mimo jiné David Koller, Krištof Kintera, 

Pavel Liška, Jaroslav Róna, David Vávra, Jan 

Hřebejk, Petr Čech, David Černý, Eva Holubová, 

Beata Rajská, Veronika Žilková a mnozí další. 

Podpořili nás také herci a diváci Divadla 

Na Jezerce, organizátoři Lodi bratří Formanů, 

festivaly Mighty Sounds a Hip Hop Kemp.

„Autonehoda mi otočila život o 360°… Bylo 

těžké zvyknout si, že spousta věcí je jinak. 

Práce v Hvězdném bazaru je skvělá šance, 

jak se posunout o kus dál v soběstačnosti, 

nabrat spoustu zkušeností…”

Robin Beránek (21 let) prodejce HB
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Mediálně známé osobnosti věnovaly
své věci z osobního vlastnictví, aby podpořily 
vozíčkáře po úraze míchy.

V kravatě od Svěceného již nebudete hrát druhé housle.
V saku od Pavla budete mazaný jako Liška.
S Karlovou fajfkou se budete cítit jako sám knížepán.
Na Kollerovu kytaru můžete své milé nandat brouky do hlavy.

Nejen tyto cennosti můžete zakoupit:
kamenný obchod: Jungmannova 7, Praha 1
e-shop: www.hvezdnybazar.cz

 www.facebook.com/HvezdnyBazar
 hvezdnybazar@czepa.cz
776 758 846

ZÍSKEJTE
NÁDECH
NOBLESY
SVÉ OBLÍBENÉ HVĚZDY

Těšíme se na Váši návštěvu.

POJĎTE 
S NÁMI DĚLAT 
CHARITU 
TAK TROCHU 
JINAK...

Sortiment je různorodý – 
dresy sportovců, hudební 
nástroje, kostýmy z fi lmů, 
trika a bundy zpěváků 
a herců, šaty modelek 
a předních módních 
návrhářek, umělecká 
díla významných autorů, 
různé drobnosti …

Každá věc je originál, 
s certifi kátem
pravosti a podpisem 
osobnosti.

Provozovatelem
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www.vozejkmap.cz

PA R A P L E G I K U

CZEPA
Č E S K Á  A S O C I A C E

ZAPOJTE SE
také

VY

Mobilní aplikace pro chytré 
telefony a webové rozhraní 

nabízí mapu, navigaci 
a informace o bezbariérových 
místech v celé ČR i v zahraničí. 

Umožní Vám naplánovat si 
cestu tak, abyste se nedostali 

do potíží a mohli cestovat 
samostatně. Pomůže 

najít například nejbližší 
bezbariérovou kavárnu či WC. 

Data zadávají a ověřují
samotní vozíčkáři.

• Stažení  zdarma

• Možnost aktivně se
podílet na obsahu. Data 
mohou vkládat všichni 
uživatelé

• Vyhledávání nejbližších 
bezbariérových míst

• Navigace do místa 
určení

• Vkládání dat přes
mobilní telefon s využi-
tím GPS (samo určí, kde 
se právě nacházíte)

• Vkládání dat přes webo-
vou stránku

• Veškerá data jsou 
dostupná i na
www.vozejkmap.cz

• Obsahuje fotografi e 
míst, hodnocení, 
komentáře, kontakty

• Informace o typu bez-
bariérového přístupu, 
dostupnosti bezbarié-
rového WC a parkoviště 
pro vozíčkáře

• Ověření dat administrá-
torem - vozíčkářem

• Filtrace dat

• Stažení  zdarma

SVOBODAPOHYBUNA VOZÍKU

PA R A P L E G I K U

CZEPA
Č E S K Á  A S O C I A C E

Komunitní portál
nejen pro vozíčkáře

s poraněním páteře a míchy
www.vozejkov.cz

ZAPOJTE SE

také

VY

Prostor, kde naleznete pomoc,
rady, zkušenosti dalších vozíčkářů 

a odborníků, inspiraci, názory,pozvánky, 
nabídky, tipy. Aktivní účastí můžete

ZAPOJTE 

VY

nabídky, tipy. Aktivní účastí můžete
ovlivnit obsah portálu tak,

   aby byl pro vás
  co nejužitečnější.

On-line poradna, 
na dotazy odpovídají 

sociální pracovnice 
a spinální specialistka  

CZEPA, lékaři, 
právníci a další

Vkládat 
příspěvky mohou 

po registraci 
vozíčkáři, jejich 

blízcí nebo 
organizace

Nabídky 
pracovního 
uplatnění

Kulturní, 
cestovatelské, 

sportovní
tipy

Aktuální
informace 

o novinkách na trhu 
s kompenzačními 

pomůckami 
(i v zahraničí)

Platforma pro 
otevřenou 
diskusi nad 

všemi tématy

Filtrace 
informací 

podle regionu 
a témat

Přehled akcí
pro vozíčkáře

po celé ČR
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Doplňková 
činnost

bezBAR

CZEPA za podpory Nadace OKD 

provozovala bezbariérový bar tzv. bezBAR. 

Tento bar nabídl brigádu vozíčkářům, 

kteří obsluhovali účastníky kulturních 

festivalů léta 2013. Např. Colours of 

Ostrava, United Islands České spořitelny, 

Sweetsen Fest, Festival Dokořán a další. 

Festivaly byly bezbariérově přizpůsobeny 

a vozíčkáři měli zvýhodněné vstupné 

nebo byl vstup zdarma pro ně i doprovod.
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příspěvky mohou 

po registraci 
vozíčkáři, jejich 

blízcí nebo 
organizace

Nabídky 
pracovního 
uplatnění

Kulturní, 
cestovatelské, 

sportovní
tipy

Aktuální
informace 
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Platforma pro 
otevřenou 
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Filtrace 
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Doplňková 
činnost

bezBAR

CZEPA za podpory Nadace OKD 

provozovala bezbariérový bar tzv. bezBAR. 

Tento bar nabídl brigádu vozíčkářům, 
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festivalů léta 2013. Např. Colours of 

Ostrava, United Islands České spořitelny, 
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Generali Survival 2013

CZEPA ve spolupráci s AMU v červnu 

pořádala tradiční 24 hodinový závod 

v přírodním víceboji dvojic Generali 

Survival. Rok 2013 byl první ofi ciální ročník 

Mistrovství ČR vozíčkářů v této disciplíně. 

Závodu se zúčastnilo osm vozíčkářů se svými 

spolusoutěžícími partnery a čtyři desítky 

„zdravých“ sportovců.

Struktura 
organizace
Pro asociaci pracují profesionální pracovníci, 

kteří mají dlouholetou zkušenost a odbornou 

praxi s lidmi po poškození míchy. Jejich práce 

je jim zároveň posláním. Z celkového počtu 

14 zaměstnanců je 9 vozíčkářů po poranění 

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

Revizní komise: Luděk Nevoral, Ema Rónová, 

David Drahonínský

Ředitelka: Alena Jančíková

Zaměstnanci: 

• Zdeňka Faltýnková – zdravotní specialistka, 

fyzioterapeutka, ergoterapeutka, 

pracovnice v sociálních službách

(v roce 2012 získala výroční cenu ministra 

zdravotnictví za péči o osoby

po poškození míchy v ČR)

• Mgr. Dominika Horáková, DiS.

– sociální pracovnice 

• Hana Sixtová

– pracovnice v sociálních službách

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 1 3  C Z E P A

Struktura 
organizace
Pro asociaci pracují profesionální pracovníci, 

kteří mají dlouholetou zkušenost a odbornou 

praxi s lidmi po poškození míchy. Jejich práce 

je jim zároveň posláním. Z celkového počtu 

14 zaměstnanců je 9 vozíčkářů po poranění 

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

Revizní komise: Luděk Nevoral, Ema Rónová, 

David Drahonínský

Ředitelka: Alena Jančíková

Zaměstnanci: 

• Zdeňka Faltýnková – zdravotní specialistka, 

fyzioterapeutka, ergoterapeutka, 

pracovnice v sociálních službách

(v roce 2012 získala výroční cenu ministra 

zdravotnictví za péči o osoby

po poškození míchy v ČR)

• Mgr. Dominika Horáková, DiS.

– sociální pracovnice 

• Hana Sixtová

– pracovnice v sociálních službách

18

Generali Survival 2013

CZEPA ve spolupráci s AMU v červnu 

pořádala tradiční 24 hodinový závod 

v přírodním víceboji dvojic Generali 

Survival. Rok 2013 byl první ofi ciální ročník 

Mistrovství ČR vozíčkářů v této disciplíně. 

Závodu se zúčastnilo osm vozíčkářů se svými 

spolusoutěžícími partnery a čtyři desítky 

„zdravých“ sportovců.



v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 1 3  C Z E P A19

• Mgr. Petra Černá – PR, fundraising

• Eliška Vostřáková – grantová fundraiserka

• Tomáš Milon – manažer Hvězdného bazaru

• Stanislav Kubík – administrátor

mobilní aplikace VozejkMap

• Tomáš Moravik – administrátor

komunitního portálu Vozejkov

• Pavel Král – IT vývojář

a programátor Vozejkov.cz

• Matěj Čechák, Jana Pitelková, Robin Beránek, 

Kristýna Křenová – prodejci Hvězdného bazaru

Finanční analýza
V roce 2013 bylo podáno celkem

26 žádostí o dotace, granty a dary 

v celkové výši 4.676.907 Kč (státní instituce, 

nadace, fi rmy). Byla podána jedna žádost 

na Evropské fondy ve výši 1.838.907 Kč, 

která byla částečně podpořena.

Podpořeno bylo 20 žádostí. 

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

ve smyslu § 30, odst. 1 Vyhlášky č. 504/2002 

Sb. (jsou uvedeny pouze body dle § 30, 

pro které má účetní jednotka náplň)

Název účetní jednotky, IČ: 

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

IČ: 00473146

Sídlo: 

Ovčárská 471, 108 00 Praha 10

Právní forma: 

Právnická nezisková osoba 

- občanské sdružení

Poslání (předmět činnosti): 

Hlavním posláním účetní jednotky je 

zdravotní, právní a sociální pomoc imobilním 

občanům po poranění míchy, dosažení 

jejich kvalitního, nezávislého a aktivního 

života, rovnosti práv, možností a příležitostí 

ve společnosti. Odstraňování nepříznivých 

důsledků ochrnutí v osobním i společenském 

životě, integrace imobilních občanů 

do společnosti ve všech oblastech života.
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Statutární orgán, organizační struktura:

Statutárním orgánem účetní jednotky je 

Předsednictvo, jehož jménem jedná Jednatel 

a Ředitel. Jednatelem účetní jednotky je 

David Lukeš, ředitelkou účetní jednotky 

je Alena Jančíková. Sdružení eviduje 

k 31.12.2013 celkem 800 členů. 

Registrace účetní jednotky:

Vznik občanského sdružení pod názvem 

Svaz paraplegiků byl zaregistrován MVČR 

pod č.j. VSP/1-265/90-R dne 16.5.1990. 

Dne 11.10.2010 byla Ministerstvem vnitra 

zaregistrována změna názvu na Svaz 

paraplegiků /Czech paraplegic association - 

CZEPA/. V roce 2011 proběhla valná hromada, 

která schválila novou verzi stanov a nový 

název Česká asociace paraplegiků - CZEPA. 

Tato změna stanov byla zaregistrována MVČR 

dne 12. 12. 2011.

Účetní období, účetní metody atd.:

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní 

jednotka vede podvojné účetnictví a účetní 

závěrku sestavuje ve zjednodušeném rozsahu. 

Účetnictví je vedeno na počítači, účetní 

doklady jsou po skončení účetního období 

uloženy u ředitelky účetní jednotky. Odpisy 

majetku jsou stanoveny jako rovnoměrné, 

pořízení a odpisy majetku pořízeného 

z prostředků darů a dotací je účtováno proti 

vlastnímu jmění.

Způsoby oceňování:

Majetek, závazky a pohledávky jsou 

oceňovány v souladu se Zákonem 

o účetnictví a Vyhláškou č. 504/2002 Sb. Nově 

pořízený majetek je oceňován pořizovacími 

cenami včetně souvisejících nákladů.

Závazky a pohledávky po splatnosti:

Účetní jednotka evidovala k 31.12.2013 

po splatnosti odvody z mezd ve výši celkem 

91.164,- Kč. Jednalo se o administrativní 

nedopatření, které bylo napraveno úhradou 

v lednu 2014. K 31.12.2013 jsou evidovány 

po splatnosti pohledávky ve výši 27.534,- Kč 

a závazky z obchodních vztahů ve výši 

53.345,80 Kč.

Výsledek hospodaření:

Účetní jednotka v roce 2013 dosáhla 

účetního zisku ve výši 106.925,82 Kč. Zisk 

je tvořen jednak hospodářským výsledkem 

z doplňkové hospodářské činnosti 

ve výši 255.876,85 Kč a ztrátou z hlavní 

činnosti ve výši -148.951,03 Kč. Výnosy 

hospodářské činnosti byly tvořeny především 

poskytováním reklamních služeb (cca 202 

tis. Kč), pronájmem aut s ručním ovládáním, 

charitativním a drobným doplňkovým 

prodejem. Zisk z hospodářské činnosti bude 

celý použit k fi nancování hlavní činnosti. 

Ztráta hlavní činnosti je tvořena především 

mzdovými náklady na poskytované sociální 

služby. 

Zaměstnanci:

Ke konci roku je evidováno 14 zaměstnanců 

v pracovním poměru, z toho 1 pracovní 
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poměr s ředitelkou jako statutárním orgánem. 

Z těchto 14 zaměstnanců je 9 osob s těžkým 

zdravotním postižením. V průběhu roku bylo 

uzavřeno celkem 12 dohod o provedení 

práce a 1 dohoda o pracovní činnosti.

Způsob zjištění daňového základu, 

daňová úspora:

Účetní jednotka vycházela při stanovení 

daňového základu z příslušných ustanovení 

Zákona o daních z příjmů. Aktivity účetní 

jednotky za celý rok byly rozděleny 

do dílčích činností podle své věcné náplně. 

Do daňového základu vstoupily pouze 

ziskové činnosti a hospodářská činnost. 

Na celý, takto stanovený daňový základ bylo 

uplatněno snížení DZ ve smyslu § 20, odst. 7 

Zákona o daních z příjmů ve výši 241.009,- Kč. 

Daňová úspora za rok 2013 ve výši 45.790,- 

Kč bude využita v následujících letech 

k fi nancování hlavní činnosti. V daňovém 

přiznání za rok 2012 byla uplatněna daňová 

úleva ve výši 32.110,- Kč. Tato částka byla 

v roce 2013 využita na fi nancování hlavní 

neziskové činnosti účetní jednotky.

Přijaté dary a dotace ze státního rozpočtu 

(dále jen SR):

Účetní jednotka získala v roce 2013 tyto 

provozní dotace ze SR: MPSV ČR 408.000,- Kč, 

MZČR 91.000,- Kč, Úřad vlády 107.250,- Kč, 

MHMP 52.700,- Kč, Královéhradecký kraj 

24.000,- Kč. Prostředky těchto dotací 

byly vyčerpány a poskytovatelům řádně 

vyúčtovány. Dále byla přiznaná dotace 

z ESF - OPPA, poskytovatel Hlavní město 

Praha na projekt pro období od 1. 7. 2013 

do 31. 12. 2014. V roce 2014 byly zálohově 

přijaty prostředky ve výši 1.238.037,73 Kč, 

ke konci roku bylo poskytovateli vyúčtováno 

239.567,- Kč. Částka odpovídající přímým 

nákladům na projekt v roce 2013, která ale byla 

vynaložená až v roce 2014 (mzdy a odvody 

z mezd osob zapojených do projektu), je 

v účetnictví časově rozlišena (zahrnuta 

ve výnosech) a bude uvedena až ve vyúčtování 

čerpání dotace za rok 2014. Jedná se o částku 

71.810, Kč. 

V roce 2013 byly přijaty dary v celkové hodnotě 

1.479.862,13,- Kč. Z této částky bude vyčerpáno 

v následujícím roce 481.907,- Kč. Tato část 

darů je v účetní závěrce časově rozlišena 

a evidována na účtu 384 - Výnosy příštích 

období. Od členů sdružení byly vybrány 

členské příspěvky v celkové výši 61.372,- Kč.

Veřejné sbírky:

Sdružení obdrželo v roce 2011 Osvědčení 

o schválení veřejné sbírky, jejíž výnos je určen 

ke krytí nákladů hlavní činnosti. Celkový výnos 

sbírky v roce 2013 činil 56.280,55 Kč. Sbírka byla 

povolena na dobu určitou do 20.1.2014. Proto 

bylo v roce 2013 zahájeno její čerpání. V roce 

2013 bylo vyčerpáno 77.873,73 Kč na krytí 

nákladů hlavní činnosti. Zůstatek na účtu 

veřejné sbírky k 31.12.2013 činí 27.832,41Kč. 

Audit účetní uzávěrky 2012 je zveřejněn 

na www.czepa.cz
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ke konci roku bylo poskytovateli vyúčtováno 

239.567,- Kč. Částka odpovídající přímým 

nákladům na projekt v roce 2013, která ale byla 

vynaložená až v roce 2014 (mzdy a odvody 

z mezd osob zapojených do projektu), je 

v účetnictví časově rozlišena (zahrnuta 

ve výnosech) a bude uvedena až ve vyúčtování 

čerpání dotace za rok 2014. Jedná se o částku 

71.810, Kč. 

V roce 2013 byly přijaty dary v celkové hodnotě 

1.479.862,13,- Kč. Z této částky bude vyčerpáno 

v následujícím roce 481.907,- Kč. Tato část 

darů je v účetní závěrce časově rozlišena 

a evidována na účtu 384 - Výnosy příštích 

období. Od členů sdružení byly vybrány 

členské příspěvky v celkové výši 61.372,- Kč.

Veřejné sbírky:

Sdružení obdrželo v roce 2011 Osvědčení 

o schválení veřejné sbírky, jejíž výnos je určen 

ke krytí nákladů hlavní činnosti. Celkový výnos 

sbírky v roce 2013 činil 56.280,55 Kč. Sbírka byla 

povolena na dobu určitou do 20.1.2014. Proto 

bylo v roce 2013 zahájeno její čerpání. V roce 

2013 bylo vyčerpáno 77.873,73 Kč na krytí 

nákladů hlavní činnosti. Zůstatek na účtu 

veřejné sbírky k 31.12.2013 činí 27.832,41Kč. 

Audit účetní uzávěrky 2012 je zveřejněn 

na www.czepa.cz
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2013 
( v celých tisících Kč)

Aktiva Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

a 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 659 1 011

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 90 180

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 954 1 382

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -385 -551

B. Krátkodobý majetek celkem 2 696 4 058

I. Zásoby celkem

II. Pohledávky celkem 590 436

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 089 3 501

IV. Jiná aktiva celkem 17 121

Aktiva celkem 3 355 5 069

Pasiva Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

a 3 4

A. Vlastní zdroje celkem 2 775 2 886

I. Jmění celkem 2 967 2 779

II. Výsledek hospodaření celkem -192 107

B. Cizí zdroje celkem 580 2 183

I. Rezervy celkem

II. Dlouhodobé závazky celkem

III. Krátkodobé závazky celkem 335 1 701

IV. Jiná pasiva celkem 245 482

Pasiva celkem 3 355 5 069
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Činnosti

Označení Název ukazatele Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 74 44 118

II. Služby celkem 589 370 959

III. Osobní náklady celkem 2 251 540 2 791

IV. Daně a poplatky celkem 4 4

V. Ostatní náklady celkem 22 24 46

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

15 15

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 1

VIII. Daň z příjmů celkem

Náklady celkem 2 937 997 3 934

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony a zboží 
celkem

138 617 755

II. Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

III. Aktivace celkem 21 21

IV. Ostatní výnosy celkem 82 83 165

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

VI. Přijaté příspěvky celkem 1 122 420 1 542

VII. Provozní dotace celkem 1 425 133 1 558

Výnosy celkem 2 788 1 253 4 041

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním -149 256 107

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění -149 256 107

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31. 12. 2013 
( v celých tisících Kč )
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Operační program Praha – Adaptabilita 
projekt č.: CZ.2.17/2.1.00/36300 Kapacita, vzdělání 
a stabilita v České asociaci paraplegiků (CZEPA)


