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Úvodní slovo ředitele 

                      

Centrum pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina, o.p.s. je místem, kde může 

každý nalézt pochopení a pomoc při 

hledání cesty ze svých obtíží. Poradenské 

služby jsou poskytovány týmem   

profesionálních pracovníků, kteří splňují  

podmínky a  pravidla pro vykonávání 

sociální  práce.  

Naším cílem je pokračovat v poskytování 

dostupného bezplatného sociálního 

poradenství pro občany se zdravotním 

postižením a seniory v Kraji Vysočina. 

Všechna Centra  poskytují také 

fakultativní činnosti pro klienty se 

zdravotním postižením, mezi něž patří 

provozování půjčoven kompenzačních 

pomůcek, prodej baterií do naslouchadel, 

distribuce Euroklíčů. Činnost chceme 

rozšiřovat,například v oblasti poradenství 

oddlužování a exekucí ve spolupráci 

s Občanskou poradnou Jihlava. 

     V Třebíči a Žďáře nad Sázavou 

pokračuje sociálně právní poradenství 

poskytované právníkem, který bezplatně 

pomáhá zdravotně postiženým klientům 

Centra v oblastech  sociálního a 

důchodového zabezpečení, zaměstnávání 

a ostatními problémy týkající se 

zdravotního postižení.  

CZP poskytuje odborné sociální 

poradenství a fakultativní služby svým 

klientům a zároveň je pro Kraj Vysočina 

garantem sítě sociálních služeb pro osoby 

se zdravotním postižením.  

Pracovní  kolektiv je nyní v Centru 

stabilizovaný, výkonný a plně připravený 

realizovat sociální služby pro všechny 

potřebné klienty. 

 Centrum má vybudovaná poradenská 

místa ve všech okresech, kde je každý 

vyslechnut s maximální diskrétností, kde 

je s každým uživatelem individuálně 

pracováno a hledáno řešení, které je co 

nejoptimálnější v jeho sociální situaci. 

     Chci poděkovat všem zaměstnancům, 

spolupracovníkům, partnerům, 

dobrovolníkům, externím odborníkům, a 

těm kteří nám pomáhají v naplňování 

našich cílů aktivní spoluprací nebo 

finanční podporou. 

 

Mgr. Miroslav Němec, ředitel  
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Základní údaje o organizaci 
 

 

 

 

Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené 

kraje Vysočina, o.p.s. 

 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Vrchlického  2497/57, 586 01 Jihlava  

Tel./fax: 568 841 034, mobil: 732 702 777 

Email: szdptr@volny.cz 

Web: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 

IČ: 26594706 

Číslo účtu: 179133355/0300 (ČSOB) 

 

Datum vzniku: 30.5.2002 

Datum registrace: 3.9.2013 (transformací Centra 

pro zdravotně postižené kraje Vysočina) 

 

Statutární orgány: 

Zakladatel: Národní institut pro integraci osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s. 

Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 

Ředitel: Mgr. Miroslav Němec 

Počet pracovníků v roce 2018:  11 

 

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pracoviště CZP: 

 

Územní působnost: Kraj Vysočina 

 

CZP Havlíčkův Brod 

580 01, Dobrovského 2915  

tel.: 569 427 614 

 

CZP Jihlava 

586 01, Vrchlického 2497/57  

tel.: 567 303 685 

 

CZP Pelhřimov 

393 01, Příkopy 209 

tel.: 565 324 806 

 

CZP Třebíč 

674 01, Komenského nám. 12 

tel.: 568 841 034 

 

CZP Žďár nad Sázavou 

591 01, Komenského 1 

tel: 566 625 703 
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Poslání a cíle  

 

 

 

Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina, o.p.s. je prostřednictvím sociálního 

poradenství zvyšovat informovanost osob  

se zdravotním postižením, podporovat jejich 

nezávislost a samostatnost a napomáhat jim  

ke zvýšení či udržení kvality života.  
 

Cíle poskytovaných služeb: 

Cíl 1: 

Poradenství, podpora a pomoc osobám se zdravotním 

postižením, jejich rodinám, blízkým 

a seniorům zvládat obtížnou sociální (životní) situaci. 

Cíl 2:  

Poskytovat informace o způsobech a možnostech 

řešení obtížné sociální situace uživatele  

a o subjektech, které mohou poskytovat uživateli 

odbornou pomoc, včetně zprostředkování takové 

služby. 

Cíl 3: 

Co nejvíce přispět k nezávislosti a soběstačnosti 

uživatele zapůjčením kompenzační či rehabilitační  

pomůcky. 

Cíl 4: 

Zlepšit dostupnost odborného sociálního poradenství 

pro osoby se zdravotním postižením v Kraji 

Vysočina prostřednictvím osobních návštěv  

v přirozeném domácím prostředí uskutečněných  

na základě telefonické žádosti uživatele. 

Cílová skupina: 

• osoby se zdravotním postižením 

• rodiny s dětmi/dítětem (se zdravotním 

postižením) 

• senioři 

Sociální poradenství zahrnuje (dle zák. č. 

108/2006, Sb.): 

• základní sociální poradenství 

• odborné sociální poradenství  
 

Přehled činností: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 

• zprostředkování navazujících služeb 

b) sociálně terapeutické činnosti 

 poskytnutí poradenství v oblastech: 

• orientace v sociálních systémech 

• práva 

• psychologie a vzdělávání 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání  osobních záležitostí 

• pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 

s přirozeným sociálním  prostředím 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 

• poskytování informací o jiných NNO  

a institucích 

• informace o aktivitách CZP 

• výstavy kompenzačních pomůcek, prezentace 

a propagace CZP 
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  

a při obstarávání osobních záležitostí 

• individuální pomoc uživateli (vyplnění 

tiskopisu, doprovod na úřad) 

• jednání v zájmu uživatele (objednání  

na úřad, k lékaři, zprostředkování opravy KP) 
 

Sociálně - terapeutické činnosti: 

Oblast orientace v sociálních systémech 

• informace o dávkách, příspěvcích, výhodách  

a slevách pro ZP 

• informace o kompenzačních a rehabilitačních 

pomůckách 

• půjčovna kompenzačních pomůcek  

• skupinové sociální poradenství (besedy pro 

ZP) 

Oblast práva 

• právnické služby pro uživatele poskytované 

právníkem 

Oblast psychologie 

• psychologické a pedagogické služby 

psychologa 
 

Fakultativní činnosti 

• půjčovna kompenzačních pomůcek 

• zájmové aktivity (cvičení, vánoční akce) 
 

Další poskytované služby 

• prodej drobných kompenzačních pomůcek 

(baterie do sluchadel) 

• půjčovna časopisů pro osoby se zdravotním 

postižením (Vozka, Vozíčkář, atd.) 

• klub Pohoda – pomoc při organizaci klubu 

pro ženy se zdravotním postižením 

• zprostředkování rehabilitačně ozdravných 

aktivit 
 

Zásady poskytování služby 

• profesionalita 

• bezplatnost, anonymita 

• důstojnost a diskrétnost     

• respektování potřeb uživatele 

• nezávislost 
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Organizační struktura 

 Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s. 

  
 

Personální zajištění služby  

 

 
 

 Správní rada  Dozorčí rada   

       

       
 

 
 

      

       

       

       

Statutární orgán      Ekonom(účetní),personalistika 

Mgr. Miroslav Němec      Zdeňka Altrichterová 

ředitel       

       

       

       

       

  

    Jihlava  

    Vrchlického 2497/57 

    586 01 Jihlava  

       

  vedoucí – sociální pracovník – Mgr.Kateřina Večeřová 

   sociální pracovník – Bc.Jolana Sedláčková,DiS 

    
organizační pracovník – 
Mgr.Vendula Nosková   

      

     

     

     

       

Havlíčkův Brod Pelhřimov Třebíč   Žďár nad Sázavou 

Dobrovského 2915 Příkopy 209 Komenského 12 Komenského 1 

580 01 H.Brod 393 01 Pelhřimov 674 01 Třebíč 591 01 Žďár n Sázavou 

       

vedoucí -   vedoucí -   vedoucí -   vedoucí -  

sociální pracovník   sociální pracovník   sociální pracovník   sociální pracovník 

Mgr.Eliška Zezuláková Mgr.Lucie Šolcová DiS Mgr.Olga Dolečková DiS Květoslava Růžičková 
(Mgr.Alena Škarková 
– mateřská dovolená)       

      pracovník v soc.službách 

      Jana Rajská  

       

Externí pracovníci :      

JUDr. Sochor - právní poradenství     

Mgr.  Novotný - supervizor     

JUDr. Konečná - sociolo      
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CZP Jihlava 

Vrchlického 2497/57, 586 01  Jihlava 

Tel./Mobil: 567 303 685; 732 880 824 

Email: czp.ji@volny.cz 

Vedoucí soc.pracovník: Mgr.Kateřina Večeřová 

Sociální pracovník:  Bc.Jolana Sedláčková,DiS 

Organizační pracovník : Mgr.Vendula Nosková 

Návštěvní hodiny:  

Po, St 7.30 – 12.00  13.00 – 17.00 

Út       7.30 – 12.00  13.00 – 16.00   

Čt       7.30 – 12.00  13.00 – 15.00 

Pá       7.30 – 12.00 

 Činnost Centra pro zdravotně postižené je zaměřena 

na základní a odborné sociální poradenství a na pomoc 

zdravotně postiženým občanům a seniorům.  V roce 

2018 kontaktovalo jihlavskou poradnu celkem 1436 

uživatelů nebo zájemců o službu. V převážné většině 

se jednalo o ambulantní poradenské služby. Nejčastěji 

předávají kvalifikovaní pracovníci uživatelům 

informace z oblasti dávek, příspěvků, průkazů ZTP 

(ZTP/P) a dalších výhod pro osoby se zdravotním 

postižením. Tuto službu využilo v letošním roce 308 

uživatelů.  

V průběhu celého roku k nám přichází uživatelé také 

s dotazy na sociální služby a jiné neziskové 

organizace. Dlouhodobě převažují informace na 

instituce zajišťující osobní asistenci a návazné služby 

pro seniory. V roce 2018 nás s tímto požadavkem 

navštívilo 83 uživatelů, kterým byly předány 

telefonické a emailové kontakty a informace o rozsahu 

poskytovaných služeb.  

V rámci fakultativní činnosti zapůjčujeme uživatelům 

kompenzační pomůcky, zároveň poskytujeme 

kompletní poradenství obsahující informace o tom, jak 

správně pomůcku využívat, včetně nácviku správného 

používání. V uplynulém roce jsem zapůjčili 

požadovanou pomůcku celkem 434 uživatelům. 

Během roku 2018 se nám podařilo rozšířit nabídku 

kompenzačních pomůcek o několik odlehčených 

vozíků, které díky své nízké hmotnosti pomohou 

umožnit pohyb širší skupině žadatelů. 

 

 

I v tomto roce je stále CZP distribučním místem pro 

bezplatné vydávání Euroklíčů v projektu „Euroklíč 

v kraji Vysočina“. Během roku 2018 jsme přijali 12 

žádostí o vydání Euroklíče od  uživatelů, kteří 

splňovali nastavené podmínky pro vydání. 

Informace o Euroklíčích jsou podávány všem 

klientům prostřednictvím volně dostupných letáčků 

nebo přímé komunikace s pracovníky CZP. 

Uživatelům poskytujeme informace o místech 

v Kraji Vysočina a v celé ČR, které jsou osazené 

Eurozámky a lze na nich uplatnit výhody Euroklíčů.  

 

 

      

 CZP Jihlava 

mailto:cszp.ji@centrum.cz
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Využívanou doplňkovou činností CZP je prodej 

baterií do sluchadel. V rámci tohoto doplňkového 

prodeje  informujeme uživatele o Svazu neslyšících a 

nedoslýchavých v ČR, jeho sídle a činnosti. Na 

požádání vyhledáváme nejbližší servisy sluchadel a 

jsme nápomocni při vyřizování opravy. 

 

 

Výstavy, prezentace, propagace 

Centrum pořádá pravidelné výstavy kompenzačních 

pomůcek, kde si lidé mohou za asistence odborného 

servisního technika vyzkoušet a případně pořídit 

odpovídající kompenzační pomůcku. Tentokrát se 

CZP nově zúčastnilo Dne zdraví, který proběhl 

v měsíce dubnu v areálu nemocnice.  

 

Naši sponzoři 

Kraj Vysočina, Magistrát města Jihlavy, 

obce: Střítež, Dvorce, Malý Beranov, Mirošov, Suchá, 

Puklice, Batelov a městys Stará Říše.  

 

 

Návštěvníci výstavy si mohli vyzkoušet nejrůznější 

kompenzační pomůcky a zároveň byli informování o 

možnostech jejich využití a získání. 

V září probíhal na jihlavském náměstí Evropský 

týden mobility, v rámci kterého CZP seznamovalo 

veřejnost se svou náplní činnosti a současně 

prezentovalo kompenzační pomůcky.  

 

Služby našeho centra využilo v uplynulém roce 281 

osob ve věku nad 65 let a 561 osob ve věku od 27 do 

64 let Do této skupiny patří často i osoby pečující, 

které jsou zplnomocněny rodinným příslušníkem 

k jeho zastupování.  
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CZP Žďár nad Sázavou 

 

 

CZP Žďár nad Sázavou 

Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Tel.: 566 625 703 

Mob.: 605 353 612 

E-mail:  czp.zdar@volny.cz  

Vedoucí: Květoslava Růžičková 

Pracovník v sociálních službách Jana Rajská 

Návštěvní hodiny:  

Po,St     7.30 – 12.00    13.00 – 17.00  

Út  ,Čt   7.30 – 12.00    12.30 – 14.00 

  
CZP funguje jako poradna pro zdravotně postižené. 

Prostřednictvím odborného-sociálního poradenství 

pomáháme klientům při řešení jejich obtížné sociální 

situace. Záměrem dlouholetého projektu je zajištění 

dostupných a kvalitních poradenských služeb. V roce 2018 

nás kontaktovalo a navštívilo 2852 klientů Naše služby 

poradenství reagují na zásadní problémy osob se zdravotním 

postižením. Během roku jsme byli kontaktování klienty, 

kteří požadovali službu odborného poradenství. Jedná se o 

poradenství týkající se dávek, příspěvků, výhod, dále 

informace ohledně průkazů OZP, příspěvek na péči a 

příspěvku na mobilitu, pomůcky pro osoby se zdravotním 

postižením, možnost získání příspěvku na nákup automobilu 

a úpravu koupelny.Informace o možnosti získání sociální 

služby, příspěvku na bydlení. 

Klienti nás mohou navštívit přímo na pracovišti 

CZP nebo nás kontaktovat  telefonicky, e-mailem, 

či si domluvit schůzku přímo v místě svého 

bydliště..  V loňském roce jsme navštívili 42 

klientů. 
Zprostředkování kontaktu se společenským  prostředím, tzn. 

že poskytujeme informace o jiných neziskových 

organizacích,  které sdružují osoby se zdravotním 

postižením, informujeme o aktivitách CZP, předáním 

informací o poskytovatelích sociálních služeb, institucích, 

úřadech atd. Během celého roku jsme zprostředkovali 

kontakt 298 klientům  

Využívanou službou je individuální pomoc klientům. 

Pomáháme s vyplněním různých tiskopisů,  žádostí na ZTP, 

mobilitu, příspěvek na péči, nákup auta či žádost na 

pomůcky, které poskytuje Úřad práce. Sepisujeme odvolání, 

námitky proti rozhodnutí o zamítnutí. O tuto službu 

požádalo 348 klientů. 

Poskytujeme informace o kompenzačních pomůckách,  jak 

pomůcku pořídit, jaké podmínky nároku pro zdravotního 

postižení včetně poradenství při výběru vhodné 

kompenzační pomůcky, výběrem z katalogu nebo 

zakoupením vyhovující pomůcky, předáním kontaktů na 

prodejce zdravotních pomůcek, vyhledání odborného lékaře 

pro vypsání poukazu. 

Na CZP máme otevřenou Psychologickou poradnu pro 

dospělé, jedenkrát do měsíce právě pro naše klienty.Služby 

psychologické poradny jsou pro naše klienty zdarma.  

Dále máme Právní poradnu, a to každé druhé pondělí 

v měsíci. Naši klienti zde řeší právní problémy týkající se 

zdravotního postižení či nemoci.  Jedná se především o 

oblast sociální.Pro klienty CZP jsou právní služby 

poskytovány zdarma. Půjčovna rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek….  Jako fakultativní činnost 

nabízíme klientům zapůjčení kompenzační či rehabilitační 

pomůcky. Zapůjčujeme mechanické invalidní vozíky, 

nástavce na WC, toaletní křesla, různé typy chodítek, 

schodolezy. Tyto příspěvky slouží na opravu stávající či 

pořízení nové pomůcky. 

Pokračovali jsme v distribuci 

Euroklíčů. Během letošního roku 

jsme jich rozdali 113. Klientům, 

kteří splňovali dána kritéria k získání 

euroklíče zdarma. Všem byl předán 

seznam možného využití a odkaz na 

www stránky.  Nositelem projektu euroklíčů je NRZP 

ČR. Tyto klíče by měli klientům  usnadnit život a to nejen 

v ČR, ale i v zahraničí. 

 

 

Další aktivity:  

          V květnu 2018 jsme v Senior Pointu v ZR 

uspořádali seminář s názvem „Zvládneme to “ Hlavním 

bodem semináře byl praktický nácvik jak zvládat život s 

kompenzační pomůckou. O tom, jak se zapojit  do 

aktivního života se zdravotním postižením. Odborníci 

s firmy DMA, dodavatelem kompenzačních a 

rehabilitačních pomůcek, předvedli kompenzační 

pomůcky pro tělesně postižené se všemi praktickými 

ukázkami jejich využívání v praxi. Všichni účastníci 

semináře získali přehled jaké pomůcky pro jaké zdravotní 

postižení existují, jejich 

praktické využití a možnosti 

získání pomůcky.  

  V letošním roce se 

pracovnice CZP setkali se 

seniory a zdravotně postiženými občany na besedách a 

přednáškách.  

Základní organizace zdravotně postižených 

v našem regionu nás opět požádaly, abychom formou 

přednášky informovali jejich členy o změnách 

v sociálním systému. Přítomné jsme také informovali o 

službách, které poskytujeme a akcích, které pořádáme. 

Těchto přednášek se  

zúčastnilo 

426 osob. 

 

Organizace: 

Žďár nad Sázavou 

(pro SONS, SNN, 

TP, ROSKA a  

Svaz zahrádkářů.) 

Herálec 

místní organizace 

SPCCH, ( 

všechny tyto 

mailto:czp.tr@volny.cz
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aktivity jsou uvedeny v Evidenci klientů).  

Beseda Nové Město na Moravě na téma „Život 

seniorů“ beseda  o možnostech příspěvků pro seniory a 

zdravotně postižené, praktické využití kompenzačních 

pomůcek. Odborníci s firmy DMA, předvedli kompenzační 

pomůcky pro tělesně postižené se všemi praktickými 

ukázkami jejich 

využit Dále informace 

o sociálních dávkách, 

výhodách a 

příspěvcích pro 

zdravotně postižené.  

 V září se 

konal festival 

sociálních služeb 

Města Žďáru nad 

Sázavou. Pro naši 

poradenskou 

službu je festival důležitou prezentací našich 

služeb. 

Určitě také důležitý pro případné klienty, kteří se mohli 

seznámit s našimi službami.Na tento festival jsme pozvali 

firmu DMA a Meyru, která zde prezentovala (formou 

výstavy) kompenzační a rehabilitační pomůcky. Zájemci o 

pomůcku, si sami mohli vyzkoušet různé druhy pomůcek a 

využít možnosti konzultace s odborníkem o vhodnosti 

pomůcky nebo  doporučení jakým způsobem lze konkrétní 

pomůcku získat. Vystavované pomůcky byly určeny pro 

různé druhy onemocnění. 

Velmi dobře spolupracujeme s okolními městy, 

úřady práce, obecními úřady a institucemi. Právě městské a 

obecní úřady nám velice pomáhají nejen finančně, ale i 

posílením naší snahy informovat spoluobčany 

prostřednictvím rozesílaných letáků. Na všechny tyto úřady 

pravidelně posíláme informace o besedách, výstavách, 

změnách v zákonech a různých akcích, které pořádáme.  

Nově spolupracujeme s městskou policií na 

projektu „Forenzní značení kol, kompenzačních a 

rehabilitačních pomůcek, za pomoci syntetické DNA.“ 

Podstatou tohoto značení je registrace pomůcky do 

celosvětové databáze. O možnostech značení informujeme 

zájemce na našem pracovišti. 

 

Pomoc organizacím CZP pomáhá místním organizacím 

s vypracováním projektů.Ve spolupráci s organizacemi 

zdravotně postižených poskytujeme svým klientům 

informace o akcích těchto organizací – výletech, 

rekondičních pobytech, plavání. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdraví 

je vzácná 

věc, 

je to 

vpravdě 

jediná 

věc, 

která si zaslouží,abychom ji obětovali úsilí,  

čas, pot, námahu, i jmění. 
 

Děkujeme za finanční podporu  

Kraji Vysočina, Městu Žďár nad Sázavou, 

obecním úřadům: Baliny, Bobrová, Bobrůvka, 

Borovnice, Bory, Bohdalec, Bohdalov, Černá, 

Cikhaj, Dlouhé, Dolní Rožínka, Dolní 

Libochová, Hodiškov, Chlumětín, Křídla, 

Křoví, Lavičky, Lísek, Líšná, Malá Losenice, 

Moravec, Nová Ves u Nového Města n/M, 

Nový Jimramov, Čížkov, Slavice, Ostrov 

n/Oslavou, Petráveč, Pokojov, Radkov, Rožná, 

Řečice, Sirákov, Skřínařov, 

Štěpánovn/Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, 

Věcov, Vepřová, Vídeň 
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CZP Havlíčkův Brod 

Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod 

Telefon: 569 427 614 

Email: czphbrod@volny.cz 

Vedoucí: Mgr. Eliška Zezuláková 

Návštěvní hodiny:  

Po, St 8.30 – 12.00  13.00 – 16.30 

Út       8.30 – 12.00  13.00 – 15.30   

Pá       8.30 – 12.00 
 
  

Činnost Centra je zaměřena na základní a odborné 

sociální poradenství a na pomoc zdravotně postiženým 

občanům. V roce 2018 bylo uskutečněno celkem 952 

kontaktů s klienty. Největší zájem byl o odborné 

poradenství týkající se kompenzačních a 

rehabilitačních pomůcek, zejména pro osoby se 

sluchovým a tělesným postižením. O tyto informace 

mělo zájem celkem 275 klientů. Poskytujeme 

informace o způsobu pořízení, včetně vyhledání 

odborného lékaře, který může na danou pomůcku 

vypsat poukaz. Některé typy kompenzačních pomůcek 

si může klient u nás i vyzkoušet a naučit se s ní 

správně manipulovat. 

CZP klientům jako fakultativní činnost zapůjčuje 

kompenzační a rehabilitační pomůcky a poskytuje 

kompletní poradenství zahrnující i zácvik a informace 

o tom, jak správně pomůcku používat. V roce 2018 

jsme uskutečnili téměř stovku takových výpůjček. 

Největší zájem byl jako každý rok o vycházková 

chodítka a  mechanické vozíky. Celoročně je také 

vypůjčena polohovací postel. V nabídce půjčovny 

máme mimo jiné také toaletní a sprchové židle, 

schodolez nebo hrazdu k posteli.   

Naši klienti využívali také služby zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím. Mezi to patří 

například poskytování informací o jiných neziskových 

organizacích, které sdružují osoby se zdravotním 

postižením, komplexní informace o činnosti CZP 

apod. Tuto službu využilo celkem 85 klientů. 

Nejčastěji klienti potřebují informace o institucích, 

které zajišťují služby spojené s péčí o osoby se 

zdravotním postižením a nebo informace o dalších 

existujících půjčovnách kompenzačních pomůcek. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí, individuální 

pomoc uživatelům – tuto službu využilo celkem 15 

klientů. To zahrnuje např. pomoc se sepsáním 

odvolání či nějaké žádosti, zformulování oficiálního 

dopisu apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I v roce 2018  rozdávalo  

CZP zdarma osobám se 

zdravotním postižením tzv. 

Euroklíče. Euroklíč zajišťuje 

rychlou a důstojnou 

dostupnost veřejných 

sociálních a technických kompenzačních zařízení 

(např. výtahů, svislých a schodišťových plošin 

apod.) osazených jednotlivým Eurozámkem. 

Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již 

osazeno přes 850 míst (např. na úřadech, nádražích, 

čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.) 

V roce 2018 byl Euroklíč vydán 13 klientům.  

 

Výstavy, prezentace, propagace 

CZP každoročně pořádá výstavy kompenzačních 

pomůcek, kde si mohou občané za asistence 

odborníka prohlédnout, vyzkoušet a vybrat KP dle 

individuálních potřeb. V roce 2018 jsme pořádali 

výstavu společně se Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých v prostorách 

SeniorPointu. 

Svoje služby jsme prezentovali také na druhém 

festivalu sociálních služeb „Bez bariér jsme si blíž“ 

pořádaném Charitou HB na havlíčkobrodském 

náměstí. 

 
 

Vážíme si také všech finančních dárců a 

přispěvovatelů, kterými v roce 2018 byli:  
 

Kraj Vysočina, Havlíčkův Brod, Ždírec nad 

Doubravou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkova 

Borová, Jeřišno, Skorkov, Vepříkov,Šlapanov, 

Kámen, Druhanov, Úsobí, Heřmanice, Vilémov, 

Vysoká, Podmoky, Krásná Hora, firma Chládek a 

Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., pan Tomek, paní 

Kaňkovská. 
DĚKUJEME ! 

 
 

 

       CZP Havlíčkův Brod 

mailto:czphbrod@volny.cz
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 CZP Třebíč       
 
CZP Třebíč 

Komenského nám. 370/12, 674 01 Třebíč 

Tel.: 568 841 034 

E-mail:  czp.tr@volny.cz  

Vedoucí: Mgr. Olga Dolečková, DiS. 

Návštěvní hodiny:  

Po,St     8.00 – 12.00    13.00 – 17.00  

Út*,Čt  8.00 – 12.00    13.00 – 14.30 

Pá*       8.00 – 11.30  

*úterý a pátek dopoledne pro objednané klienty,    

  terénní práce 

  

CZP Třebíč poskytuje registrovanou sociální službu 

sociální poradenství pro osoby se zdravotním 

postižením, seniory a rodiče dětí se zdravotním 

postižením. Mezi základními činnostmi odborného 

sociálního poradenství jsou zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Centrum pro zdravotně postižené tímto přispívá ke 

zkvalitňování života zdravotně postižených 

spoluobčanů a jejich integraci do společnosti.  

Na organizaci CZP Třebíč se v roce 2018 obrátilo 

celkem 1 774 klientů. Osoby, které náleží k cílové 

skupině CZP, nejvíce využívaly poskytovanou službu 

sociálně terapeutické činnosti (859 uživatelů). 

V oblasti orientace v sociálních systémech  nejvíce 

dotazů směřovalo k příspěvkům a výhodám pro osoby 

se zdravotním postižením, jako jsou příspěvky na péči 

a mobilitu, dále kladené otázky směřovaly k získání 

průkazů TP, ZTP, ZTP/P, invalidních důchodů, 

parkovacích průkazů, slev na telefon, dopravu apod. U 

žádostí o příspěvek na péči byli klienti informováni o 

průběhu sociálního šetření v místě bydliště a 

v jednotlivých posuzovaných oblastech. V případě 

potřeby sociální pracovnice CZP vytiskne žadatelům 

potřebné formuláře a je nápomocna s jejich 

vyplněním.  

 
 

 

Poradenství o kompenzačních a rehabilitačních 

pomůckách využilo 191 klientů. Jedná se o pomoc 

osobám, jež mají obtíže v oblasti pohybu a 

sebeobsluhy následkem nemoci či úrazu a potřebují 

konkrétní informace o vhodnosti pomůcky a jejím 

financování. Jedná se o pomůcky hrazené zdravotní 

pojišťovnou, případně spoluúčastí pacienta. CZP 

dokáže nabídnout přehled o distributorech i 

praktické zkušenosti jiných klientů. V případě 

potřeby sociální pracovnice kontakt s distributory 

vyřídí.  

 

 
 

Osoby se sluchovým postižením, používají 

sluchadla, jsou další početnou skupinou uživatelů. 

Na centrum se často obrací v případě, kdy hledají 

informace o tom, kde opravit své pomůcky, případně 

jak pořídit nové. V rámci  poradenství jsou 

informováni o tom, jak o pomůcku pečovat, jak čistit 

tvarovku, vyměnit hadičku a pod. V případě poruchy 

si mohou na překlenutí doby zapůjčit sluchadlo 

náhradní. Pro pravidelnou údržbu je prováděna 

instruktáž odvlhčování pomůcek. Jako doplňkovou 

činnost nabízí centrum prodej příslušenství ke 

sluchadlům včetně baterií a hadiček, dále různé typy 

odlivek, pěnovky a další materiál. V případě potřeby 

zprostředkuje CZP i tlumočnické služby.  

 

Osoby se zrakovým postižením centrum kontaktují 

v případě, že potřebují pořídit speciální  pomůcku, 

kterou je nutné vyzkoušet, obdrží kontakty na 

půjčovnu v poradně SONS a další spolupracující 

organizace. 

Další využívanou činností je půjčovna 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, která 

pomáhá uživatelům a pečujícím osobám zvládnout 

náročné období  související například se změnou 

zdravotního stavu. 

Nejčastěji půjčovanými pomůckami jsou 

dlouhodobě  invalidní vozíky, především odlehčené 

duralové, dále nízká i vysoká chodítka, rolátory, 

nástavce na WC a toaletní židle. Využíván je 

schodolez, který bývá zapůjčen  v případě, kdy si jej 

chtějí pořídit klienti do svého rodinného domu. 

Klienti si před jeho nákupem mohou ve svých 

konkrétních podmínkách vyzkoušet vhodnost tohoto 

zařízení.  Široký sortiment pomůcek pomáhá 

mailto:czp.tr@volny.cz
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osobám s postižením udržovat či zlepšovat vlastní 

soběstačnost, pečujícím osobám umožňuje příležitost 

se o své blízké postarat v domácím prostředí. 

V případě chodítek se jedná o podporu rehabilitace a 

zvyšování fyzické aktivity, stejně jako o možnost 

bezpečně s pomůckou opustit byt či dům a nadále 

pěstovat sociální kontakty. Centrum zprostředkovalo 

během roku 2018 celkem 116 výpůjček. Vzhledem 

k tomu, že byla dlouhodobě poptávka po elektrických 

polohovacích lůžkách, centrum tyto pořídilo a půjčuje 

je v plné výbavě s možností dovážky do domu. 

 

 
  

Centrum spolupracuje s organizacemi, jako je 

Sdružení zdravotně postižených v ČR, Svaz tělesně 

postižených, Svaz diabetiků a další. Jejich členům  

podává informace o  činnosti a nabídce a formou 

skupinového poradenství informuje na výročních 

schůzích o činnosti CZP a změnách v legislativě. 

Tímto způsobem bylo informováno 375 osob. 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím patří mezi další poskytované činnosti a 

využilo ji 516 uživatelů. Nejčastěji jsou předávány 

informace o terénních a pobytových poskytovatelích 

sociálních služeb na Třebíčsku. Sociální pracovnice 

informuje o domovech pro seniory, osobní asistenci, 

pečovatelské službě, denních stacionářích, odlehčovací 

službě a o zájmových organizacích pro osoby se 

zdravotním postižením, o městských úřadech, úřadech 

práce, zdravotních pojišťovnách a dalších.  

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí, byla vyhledána 

113 klienty. Jedná se  zejména o poradenství při 

sepsání žádostí o příspěvky, námitky proti odebrání či 

nepřiznání invalidního důchodu, různých odvolání a 

pod. Tato problematika obsahuje podrobné seznámení 

se s konkrétním případem  a vyžaduje zpravidla 

několik předem domluvených schůzek. Pokud byl 

problém, se kterým klient přišel, velmi složitý a 

vyžadoval právní náhled, bylo mu doporučeno zdarma 

využít sociálně právní poradnu.  

Obhajobu práv OZP centrum realizuje také svými 

podněty k připravovaných zákonům prostřednictvím 

Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

 

Dalším rokem byl úspěšný projekt „S námi na to 

nejste sami“, podpořený v rámci grantového 

programu Zdravého města Třebíč. Obsahem tohoto 

projektu je organizace pravidelného cvičení pro 

seniory a osoby s postižením. Napomáhá aktivně 

změnit přístup ke svému zdravotnímu stavu. 

Pozitivním aspektem setkávání je také sociální 

začlenění účastníků do skupiny, kde mohou sdílet 

své zkušenosti. Jedná se tedy o podporu tělesného i 

duševního zdraví jako prevence sociální izolace. 

Během celého roku se uskutečnilo  30 setkání. 

 

Další činností CZP je distribuce Euroklíčů. Projekt 

Euroklíč má za cíl bezplatnou distribuci těchto klíčů 

mezi osoby se zdravotním postižením, které díky 

nim mohou využívat veřejná sociální a technická 

zařízení osazená Eurozámkem a umožňuje tak 

důstojnou a rychlou dostupnost WC, výtahů a plošin. 

V průběhu roku bylo distribuováno 26 ks. těchto 

klíčů. S nimi byly současně klientům předány 

aktuální informace o místech osazených Eurozámky. 

CZP se tradičně účastní Veletrhu sociálních služeb 

Třebíčska, kde je prezentována činnost a předány 

informační materiály o poskytovaných službách a 

kompenzačních pomůckách široké veřejnosti, 

možným klientům i odborníkům z dalších sociálních 

organizací třebíčského regionu. Veletrh se konal 

v červnu 2018 na Karlově náměstí v Třebíči. 

  

 
 

 Centrum poskytuje své služby převážně 

ambulantní formou v prostorách poradny. Pokud se 

ale zájemce o službu nemůže dostavit na místo ze 

zdravotních či jiných důvodů, je mu služba 

poskytnuta v jeho bydlišti formou terénní práce. 

Těchto návštěv proběhlo 41. V rámci terénních 

návštěv jsou klientům předávány informace o 

navazujících službách. 

 

Děkujeme našim sponzorům: 

 

Kraj Vysočina, město Třebíč, město Náměšť nad 

Oslavou, město Jaroměřice nad Rokytnou, 

Moravskobudějovický mikroregion, město 

Hrotovice, město Jemnice, městys Okříšky, obec 

Dukovany, obec Nárameč, obec Střítež, obec Předín, 

obec Smrk 

firma Esko – T, s.r.o. 
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 CZP Pelhřimov 

 

CZP Pelhřimov 

Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov 

Tel./Fax: 565 324 806, 733 255 149 

Email: czp.pe@centrum.cz 

Vedoucí: Mgr. Lucie Šolcová 

Návštěvní hodiny:  

Po, St  8.00 – 11.30    12.30 – 17.00 

Út, Čt  8.00 – 11.30  12,30 – 14.30 

Pá        8.00 – 11.30  

Úterý a pátek dopoledne - terénní práce, objednaní 

klienti 
 

V roce 2017 kontaktovalo pelhřimovskou poradnu 

CZP více než 1400  uživatelů nebo zájemců o službu. 

V převážné většině případů se jednalo o ambulantní 

poradenské služby, ale zaznamenali jsme nárůst i 

v poradenství v terénu (166 kontaktů).  

Tradičně největší zájem byl o odborné poradenství 

týkající se kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek, zejména pro osoby se sluchovým 

postižením.  

 

Celkem 106 klientům jsme pomohli se 

zprostředkováním kontaktů a informací o jiných 

neziskových organizacích a poskytovatelích sociálních 

služeb.  

 

 CZP klientům jako fakultativní činnost zapůjčuje 

kompenzační a rehabilitační pomůcky a poskytuje 

kompletní poradenství zahrnující i zácvik a informace 

o tom, jak správně pomůcku využívat. V roce 2018 

jsme uskutečnili témě 100 výpůjček, 14 klientům 

jsme pomůcku dopravili až domů. Největší zájem byl 

jako každý rok o vysoká chodítka a  mechanické 

vozíky. Celoročně je také vypůjčena polohovací postel 

a elektrický vozík. 

 

Nabídku půjčovny jsme v roce 2018  rozšířili o 

několik pomůcek pro nedoslýchavé 

(signalizace bytového zvonku, vibrační 

budík, osobní zesilovač Comfort Duett) 

a 

o tísňová SOS 

tlačítka pro osaměle žijící seniory.  

 

Naše pomůcky prošli v roce 2018 servisem od 

odborné firmy. 

 

 

V rámci skupinového poradenství jsme v roce 2018 

zorganizovali 3 přednášky a prezentace 

kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory,  kterých se zúčastnilo více než 

220 osob. Tyto akce jsme uskutečnili v Humpolci, 

Pacově a Počátkách. V Pelhřimově se v červnu 

uskutečnil první ročník festivalu sociálních služeb 

nazvaný „Jsme tu – Pro Vás – S Vámi“ , kde se naše 

poradna prezentovala 

nabídkou 

poskytovaných služeb, 

výstavou pomůcek 

DMA Praha a ukázkou 

činnosti brněnské školy pro 

výcvik vodících psů.  

 

 

V měsíci květnu jsme se 

organizačně připojili do 

zážitkového semináře 

„POTMĚ“, který pro 

studenty pacovského gymnázia připravilo  zdejší 

Středisko volného času SÍŤ“. 

 

Zapojili jsme se samozřejmě aktivně i do kampaně 

Zdravé město Pelhřimov a služby poradny jsme 

prezentovali na Dnu zdraví na radnici. 

 

S cílem zvyšovat dostupnost námi poskytovaných 

služeb pořádáme již několik let ve 

spolupráci s Městem Humpolcem 

konzultační dny na městské 

radnici. V loňském roce nás tak 

humpolečtí občané mohli se 

svými dotazy  navštívit celkem 4x 

přímo v Humpolci. Tuto nabídku  

a konzultace v domácnosti využilo 

téměř 5 desítek osob.  

Konzultační dny probíhají také již od roku 2017 

v Pacově díky vstřícné spolupráci zdejší radnice. 

Během 4 konzultačních dnů jsme uskutečnili více 

než 40 kontaktů s pacovskými občany.  

Nabídku konzultačních dnů využilo i Město 

Počátky. Zde si tato aktivita své zájemce teprve 

hledá. Dubnového poradenského dne využili 3 

občané. 

Mimo to samozřejmě nabízíme i možnost objednání 

si konzultace v terénu – v místě bydliště klienta, 

v nemocnici atd. Nutno podotknout, že tuto službu 

klienti stále více využívají. 

 

Dle potřeby navštěvujeme klienty pelhřimovského 

Domova pro seniory, humpolecké Astry – 

mailto:czphbrod@volny.cz
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denního centra pro seniory a pacovského Domu 

seniorů.  

 

I v roce 2018  rozdávalo  CZP 

zdarma osobám se zdravotním 

postižením tzv. Euroklíče. 

Euroklíč zajišťuje rychlou a 

důstojnou dostupnost 

veřejných sociálních a 

technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, 

svislých a schodišťových plošin apod.) osazených 

jednotlivým Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě 

zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 850 míst (např. 

na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, 

v obchodních centrech apod.) V roce 2018 byl 

Euroklíč vydán 34 klientům.  

 

K CZP Pelhřimov neodmyslitelně patří  poradenství 

pro uživatele 

sluchadel a 

doplňková činnost, 

kterou je 

prodej drobných 

kompenzačních 

pomůcek pro osoby 

se sluchovou vadou (baterie do sluchadel, náhradní 

hadičky a výměna hadiček, ušní tvarovky, 

protimazové krytky aj).  

Již druhým rokem také nabízíme možnost objednání 

konzultace správného výběru sluchadla a konzultace 

servisu sluchadla  akustickým poradcem společnosti 

Reja, spol. s r.o.- Sluchadla pro život – Ing. Strnadem.  

 

Sluchově postižení klienti se 

na nás také často obracejí 

s dotazem na vhodnou 

kompenzační pomůcku jako 

jsou osobní zesilovače a 

zesilovače pro poslech 

televize či jiného zdroje 

zvuku. 

 

Novinkou roku 2018 je také 

program prevence poruch 

paměti. Pro zájemce o tuto službu 

máme připraven počítačový 

program Happy Neuron a širokou 

nabídku pracovních listů od České 

alzheimerovské společnosti. 

Tréninky paměti mohou probíhat 

individuálně i skupinově.  

 

 

Mezi nabízené doplňkové činnost  CZP řadí i zájmové 

aktivity - akce pro osoby se zdravotním postižením. 

V roce 2018 nadále pokračoval v činnosti Klub 

Klíček, který je určen  mladým dospělým s mentálním 

či kombinovaným postižením  a jejich rodinám. Klub 

Klíček  je aktivitou CZP Pelhřimov od roku 2005 a 

z důvodu zájmu ze strany členů klubu, jeho činnost 

udržujeme nadále.  V Klubu se věnujeme rozvoji a 

upevňování psychomotorických dovedností, 

procvičujeme základní vědomosti a dovednosti 

formou rukodělné činnosti, výtvarných kreativních 

technik, zpěvu a pohybových aktivit. Významným 

přínosem je i pro členy klubu možnost 

společenského vyžití a náplně volného času. V roce 

2018 se uskutečnilo 14 pravidelných setkání a 3 

pěkné mimořádné 

aktivity pro členy klubu 

a jejich přátele. 

V červnu to byl 

minigolfový turnaj, 

v listopadu hudebně 

taneční odpoledne 

Disko-trysko a 

v prosinci  vánoční sportovní odpoledne na 

pelhřimovském beach volejbalovém hřišti.   

 

 

V roce 2018 se pelhřimovská poradna zapojila do 

komunitního plánování sociálních služeb v ORP 

Pelhřimov, které zajišťuje místní akční skupina 

MAS 21.   

Dále jsme také členem odborné pracovní skupiny 

pro pracovní rehabilitaci kontaktního pracoviště 

ÚP ČR Pelhřimov.   

 

Při svých aktivitách a činnosti spolupracujeme 

s ostatními organizacemi a poskytovateli sociálních 

služeb. Za tuto spolupráci velmi děkujeme.  

 

Vážíme si také všech finančních dárců a 

přispěvovatelů, kterými v roce 2018 byli : 
 

Kraj Vysočina; města: Pelhřimov, Humpolec, Pacov, 

Počátky;  Městys Lukavec; obce: Dubovce, Jiřice,  

Kámen u Pacova, Koberovice, Pavlov, Putimov, 

Samšín, Řečice a Ústrašín.  

Hodnotný finanční dar nám také poskytla paní Ž. 

 

Nákup SOS tlačítek a projekt „V radosti jsme si 

blíž“ (Klub Klíček) podpořil Nadační fond pro 

Pelhřimovsko. 

 

Děkujeme! 
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Výsledovka    Strana 1  

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.    6.6.2019  

Všechny záznamy     

Období 1.1.2018 až 31.12.2018 (OdDo)     

Účet  Název  V období  Konečný stav   

Náklady      

501  Spotřeba materiálu  368286,90  368286,90   

504  Prodané zboží  76853,56  76853,56   

510  Nájemné a služby spojené s nájmem  226756,70  226756,70   

511  Opravy a udržování  36067,00  36067,00   

512  Cestovné  14461,00  14461,00   

513  Náklady na reprezentaci  2000,00  2000,00   

518  Ostatní služby  266145,08  266145,08   

521  Mzdové náklady  2863432,00  2863432,00   

524  Zákonné sociální pojištění  937076,00  937076,00   

527  Zákonné sociální náklady  15436,00  15436,00   

549  Jiné ostatní náklady  20,00  20,00   

551  Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného maj.  15130,00  15130,00   

Celkem (Náklady)  4821664,24  4 821 664,24 ••   

Výnosy      

602  Tržby z prodeje služeb  281494,00  281494,00   

604  Tržby za prodané zboží  105874,00  105874,00   

644  Úroky  1 593,18  1593,18   

682  Přijaté příspěvky (dary)  190000,00  190000,00   

691  Provozní dotace  4257102,04  4257102,Q4   

Celkem (Výnosy)  4836063,22  4 836 063,22 .*   

Celkem  ZISK (-ztráta)  14398,98  14 398,98 *.*   

 RENTABILITA (zisk I náklady)  0,30  0,30    

 

Zpráva o hospodaření 

Účetnictví Centra pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina, o.p.s. (dále jen Centrum) je zpracováváno 

v souladu se zákonem o účetnictví  č. 563/1991 Sb., § 9 

odst. 1,  ve znění pozdějších předpisů a je přísně vedeno 

v soustavě podvojného účetnictví,  v souladu s účetní 

osnovou vydanou Nařízením MF č. 44/2000 FZ, pro 

neziskové organizace. Rozhodující část zdrojů pro 

financování činností vykonávaných Centrem byla přijata 

z dotací poskytnutých Krajským úřadem Kraje Vysočina. 

Mezi další významné poskytovatele dotací patří Magistrát 

města Jihlavy, příspěvky MÚ Havlíčkův Brod, Pelhřimov, 

Třebíč, Žďár nad Sázavou, granty městských a obecních 

úřadů a dary od sponzorů. Tyto prostředky byly řádně a 

pravidelně vyúčtovány dle požadavků jednotlivých 

subjektů. 

 

 

  Strana 1  

  6.6.2019  
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ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  

AUDITORA 

určená zřizovateli, vedení společnosti 

Centrum 

pro 

zdravotně 

postižené 

kraje 

Vysočina, 

o.p.s.  

Výrok auditora  

  Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky obecně 

prospěšné  společnosti Centrum pro zdravotně postižené 

kraje Vysočina, o.p.s.,     auditora IČ 265 94 706 se sídlem 

Vrchlického 2497/57,  586 01  Jihlava (dále také 

„Společnost“), sestavené na základě českých účetních 

předpisů, která se  
 
skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty a 

přílohy této účetní  

závěrky, která obsahuje popis 

použitých podstatných účetních metod 

a další vysvětlující informace. Údaje o 

Společnosti jsou uvedeny v úvodní 

části   přílohy v této účetní závěrce.  

Podle mého názoru 

účetní závěrka podává věrný 

a poctivý obraz aktiv a pasiv 

společnosti Centrum pro 

zdravotně postižené kraje 

Vysočina, o.p.s., IČ 265 94 

706 se sídlem Vrchlického 

2497/57, 586 01  Jihlava k 

datu 31. 12. 2018 a nákladů 

a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok končící 

31. 12. 2018 v souladu s 

českými účetními předpisy.  

Základ pro výrok   Audit jsem provedl v souladu se 

zákonem o auditorech a standardy výrok Komory auditorů 

České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní     
standardy pro audit případně doplněné a upravené 

souvisejícími aplikačními doložkami. Odpovědnost auditora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 

„Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky“. V 

souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem 

přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na 

Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické 

povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám 

se, že důkazní    informace, které jsem shromáždil, 

poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 

výroku.  

Ostatní  Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 
písm. b) zákona o auditoinformace rech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a zprávu 
uvedené auditora.  Za ostatní informace odpovídá vedení 
Společnosti.  Výrok auditora k účetní závěrce se k 
ostatním informacím nevztahuje.  

Přesto je však součástí povinností auditora souvisejících s 

ověřením účetní  

 závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 

posouzení, zda ostatní     

informace nejsou ve významném 

(materiálním) nesouladu s účetní 

závěrkou či se znalostmi auditora o 

účetní jednotce získanými během 

ověřování účetní závěrky nebo zda 

se jinak tyto informace nejeví jako 

významně (materiálně) nesprávné. 

Také posuzuji, zda ostatní informace 

byly ve všech významných 

(materiálních) ohledech 

vypracovány v souladu s příslušnými 

právními  předpisy. Tímto 

posouzením se rozumí, zda ostatní 

informace splňují    požadavky 

právních předpisů na formální 

náležitosti a postup vypracování 

ostatních informací v kontextu 

významnosti (materiality), tj. zda 

případné  nedodržení uvedených 

požadavků by bylo způsobilé 

ovlivnit úsudek činěný na základě 

ostatních informací.  
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Na základě provedených 

postupů, do míry, již dokáži posoudit, 

uvádím, že  

• ostatní informace, které popisují 

skutečnosti, jež jsou též předmětem   

zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 

všech významných (materiálních) 

ohledech v souladu s účetní 

závěrkou a  

• ostatní informace byly vypracovány 

v souladu s  právními předpisy.  

Dále jsem povinen uvést, zda na 

základě poznatků a povědomí    o 

Společnosti, k nimž jsem dospěl při 

provádění auditu, ostatní informace 

neobsahují významné (materiální) 

věcné nesprávnosti. V rámci 

uvedených postupů jsem v obdržených 

ostatních informacích žádné významné     

(materiální) věcné nesprávnosti 

nezjistil.   

Odpověd-   

nost     

vedení  

Společ- 

nosti        

za účetní 

závěrku  

  

Vedení Společnosti odpovídá za sestavení účetní  

závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 

 s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kon 

trolní systém, který považuje za nezbytný pro sestav 

ení účetní   závěrky tak, aby neobsahovala významn 

é (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem ne 

bo chybou.  

Při sestavování účetní závěrky je vedení Společnosti 

 povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřet 

ržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze 

 účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetrži 

tého trvání    a použití předpokladu nepřetržitého trv 

ání při sestavení účetní závěrky,    s výjimkou případ 

ů, kdy je plánováno ukončení její činnosti, resp. Kdy 

 nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.   

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Sp 

olečnosti    zodpovídá vedení Společnosti.  

Odpověd-   

nost     

auditora     

za 

 

audit  

účetní  

závěrky  

  

Úkolem auditora je získat přiměřenou jistotu, že úče 

tní závěrka jako  celek neobsahuje významnou (mate 

riální) nesprávnost způsobenou    podvodem nebo ch 

ybou a vydat zprávu auditora obsahující výrok. Přim 

ěřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 

 zárukou, že audit provedený   v souladu s výše uved 

enými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 

 odhalí případnou existující významnou (materiální) 

 nesprávnost.    Nesprávnosti mohou vznikat v důsle 

dku podvodů nebo chyb a považují se   za významné 

 (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by je 

dnotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická 

 rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě 

 přijmou.  

Při provádění auditu v 

souladu s výše uvedenými předpisy 

je povinností auditora uplatňovat 

během celého auditu odborný úsudek 

a zachovávat    profesní 

skepticismus.  Dále je povinností 

auditora:  

• Identifikovat a vyhodnotit rizika 

významné (materiální) 

nesprávnosti účetní  

závěrky způsobené podvodem 

nebo chybou, navrhnout a provést    

auditorské postupy reagující na 

tato rizika a získat dostatečné a 

vhodné důkazní informace, abych 

na jejich základě mohl vyjádřit 

výrok. Riziko,    že neodhalím 

významnou (materiální) 

nesprávnost, k níž došlo v 

důsledku podvodu, je větší než 

riziko neodhalení významné 

(materiální)    nesprávnosti 

způsobené chybou, protože 

součástí podvodu mohou být 

tajné dohody (koluze), falšování, 

úmyslná opomenutí, nepravdivá 

prohlášení nebo obcházení 

vnitřních kontrol.  

• Seznámit se s vnitřním 

kontrolním systémem 

Společnosti relevantním   pro 

audit v takovém rozsahu, abych 

mohl navrhnout auditorské 

postupy vhodné s ohledem na 

dané okolnosti, nikoli abych 

mohl vyjádřit názor    na účinnost 

jejího vnitřního kontrolního 

systému.  

• Posoudit vhodnost použitých 

účetních pravidel, přiměřenost 

provedených účetních odhadů a 

informace, které v této 

souvislosti vedení Společnosti 

uvedlo v příloze účetní závěrky.  

• Posoudit vhodnost použití 

předpokladu nepřetržitého trvání 

při sestavení účetní závěrky 

vedením Společnosti a to, zda s 

ohledem na shromážděné 

důkazní informace existuje 

významná (materiální) nejistota 

vyplývající    z událostí nebo 

podmínek, které mohou 

významně zpochybnit schopnost 

Společnosti nepřetržitě trvat. 

Jestliže dojdu k závěru, že taková 

významná (materiální) nejistota 

existuje, je moji povinností 

upozornit ve zprávě    auditora na 
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informace uvedené v této 

souvislosti v příloze účetní závěrky, 

a pokud tyto informace nejsou 

dostatečné, vyjádřit modifikovaný 

výrok. Závěry auditora týkající se 

schopnosti Společnosti nepřetržitě 

trvat    vycházejí z důkazních 

informací, které jsem získal do data 

vydání zprávy auditora.  Nicméně 

budoucí události nebo podmínky 

mohou vést k tomu, že Společnost 

ztratí schopnost nepřetržitě trvat.  

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, 

členění a obsah účetní závěrky, 

včetně přílohy, a dále to, zda účetní 

závěrka zobrazuje podkladové 

transakce    a události způsobem, 

který vede k věrnému zobrazení.  

Povinností auditora je 

informovat vedení Společnosti mimo 

jiné    o plánovaném rozsahu a 

načasování auditu a o významných 

zjištěních, která jsem v jeho průběhu 

učinil, včetně zjištěných významných 

nedostatků    ve vnitřním kontrolním 

systému  
  

  

  

  

Jméno     

auditora  

 Ing. Jan   G l a t t   

Oprávnění  

číslo  

 č. 1023 vydané Komorou auditorů ČR dne 22.ledna 2010  

Sídlo   Příkopy 1520,  562 01  Ústí nad Orlicí  

Místo      

podnikání  

 Komenského 156,  562 01  Ústí nad Orlicí  

Datum       13. června 2019  

vypracování  

zprávy  
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Hodnotící  zpráva  poskytovaných služeb v roce 2018 

 Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.  
 

      

     Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. (dále jen CZP nebo Centrum) zabezpečovalo v roce 

2018 registrovanou službu „ Odborné sociální poradenství „. Dalšími službami pro klienty byly zápůčky 

kompenzačních pomůcek, prodej baterií pro nedoslýchavé a distribuce Euroklíčů. 

      

     CZP /uskutečnilo/pomohlo při řešení 8 956 žádostí o součinnost (dále jen kontakty) 

(více  grafy a tabulky níže.)  

Kontakty s uživately služeb

1951

1427

2852

1774

952

Jihlava

Pelhřimov

Žďár n.Sázavou

Třebíč

Havlíčkův Brod

 

 

         

kontakty s uživateli služeb v %

22%

16%

31%

20%

11%

J ih lav a

Pelhřim ov

Žďár n .Sáz av ou

Třebíč

Hav l íč k ův  Brod
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Kontakty podle druhu poradenské činnosti
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Jihlava Pelhřimov Žďár n.Sázavou Třebíč Havlíčkův Brod

zprostředkování kontaktu

pomoc při uplatňování práv

sociálně terapeutické činnosti

fakultativní a jíné činnosti

 
 

 

 

Forma poskytovaných služeb
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Jihlava Pelhřimov Žďár n.Sázavou Třebíč Havlíčkův Brod
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ambulantní služby
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Forma poskytovaných služeb v %

20%

14%

33%

21%

12%

Jihlava

Pelhřimov

Žďár n.Sázavou

Třebíč

Havlíčkův Brod

 
 

 

 

 

Kontakty dle věkové skupiny
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Kontakty dle druhu postižení
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
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116

97

Jihlava

Pelhřimov

Žďár n.Sázavou

Třebíč

Havlíčkův Brod

 
 

 



 

23 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.  

Výroční zpráva 2018 

 

 CZP poskytovalo registrované sociální služby  odborné sociální poradenství   -   dle § 37 zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve znění jeho prováděcích předpisů a vyhlášky 505/2006 Sb. 

( včetně  zajišťování základních činnosti) na 5-ti pracovištích: 

Centrum Havlíčkův Brod      

Centrum Jihlava                    

Centrum Pelhřimov               

Centrum Třebíč                     

Centrum Žďár nad Sázavou - 

 

Dále CZP provozuje jako fakultativní činnost pro klienty dle doporučeného metodického postupu                  

MPSV č. 4/2013: 

Půjčovnu kompenzačních pomůcek  

 

K dalším doplňkovým činnostem CZP patří :  

Velkoobchod a maloobchod 

- drobný prodej pomůcek pro sluchově postižené.  

 

Tyto služby jsou poskytovány 6 sociálními pracovníky, 1 pracovníkem v sociálních službách a jedním 

organizačním pracovníkem.  

Ekonomické a personální služby byly zajišťovány  účetní , kterou má organizace  na úvazek 0,5. 

Všichni pracovníci splňují profesní předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka, popřípadě pracovníka 

v sociálních službách.  

Organizace má vypracovaný Vzdělávací plán, který vychází z podkladů individuálních plánů pracovníků. 

Vzdělávací plán je pravidelně vyhodnocován, aktuálně doplňován. 

Všichni zaměstnanci v roce 2018 splnili  dle zákona povinné celoživotní vzdělávání v minimálním rozsahu 24 

hodin a dále se pravidelně schází minimálně 2 x ročně na supervizních skupinách. 

Sociálně právní poradenství poskytované právníkem  na pracovišti ve Žďáře nad Sázavou a Třebíči pokračuje. 

Právník bezplatně pomáhá v oblasti  sociálního, důchodového a pracovně právního zabezpečení v případě, že toto 

souvisí se zdravotním postižením (odebrání ID, odebrání ZTP, propuštění ze zaměstnání, apod.).  

     Další žádanou službou je poskytování psychologické poradny ve Žďáře nad Sázavou i tato služba je klientům 

poskytována bezplatně. Finanční prostředky na pokrytí těchto služeb CZP získává z příspěvků obcí a darů.  

     Centra se více zaměřila v rámci odborného  sociálního poradenství  na  kompenzační pomůcky, jejich pořízení 

a využívání. Aktivita vznikla na základě dlouholetých zkušeností z půjčovny kompenzačních pomůcek a 

požadavků přicházejících klientů s žádostí o pomoc. Do tohoto projektu se s námi zapojily firmy DMA a Meyra , 

poskytující zdarma lektory.  
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Dále bylo v roce 2018 provedeno : 

Provedena úprava registrace na soc.odboru KÚ 

Účast na konferenci KOUS  

Realizace porad všech pracovníků 1x za měsíc 

Vytvoření plán dovolených na rok 2018 

Vytvoření plán odborného vzdělávání pracovníků 

Absolvování semináře ke GDPR a vytvoření směrnice 

Úprava webové stránky 

Práce s stážisty 

Realizace teambuildingu pro zaměstnance 

Organizační zajištění kulturní akce pro seniory a ZP 

Zajištění nabídky prodeje zdrav.polštářů na všech pobočkách 

Zajištění auditu za rok 2017 

Zajištění a distribuce Euroklíčů 

Navázána užší spolupráce se Svazem pro tělesně postižené a Svazem diabetiků 

Účast středisek na Dnech zdraví 

Proběhla kontroly zdravotních pojišťoven a KÚ.  

V rámci propagace zajištění reflexních , nafukovacích balonků, propisovaček a žetonů do košíků,vše pro potřeby 

klientů 

Všichni zaměstnanci obdrželi trička a mikiny s logem CZP 

Příprava a zpracování dotace pro rok 2019 

Součinnost s Magistrátem při plánování Komunitního domu v Jihlavě. 

 

 

 

                             PERSONÁLNÍ  ZMĚNY : 

 
V roce 2018 došlo k  personálním změnám v CZP Jihlava : 
 

 

Ukončení pracovního poměru Martiny Andělové na vlastní žádost 

 
Nástup do pracovního poměru : 

 -  Mgr.Kateřina Večeřová jako vedoucí střediska Jihlava ( úvazek 0,5) 

- Bc. Jolana Sedláčková – sociální pracovník – středisko Jihlava 

- Mgr. Vendula Nosková – organizační pracovník – středisko Jihlava 
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Děkujeme firmě Tisk Hermann a spol. za  podporu při tisku této Výroční zprávy. 

Výroční zprávu vypracoval  Mgr. Miroslav Němec. 
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