
Výroční zpráva 2017

Péče bez překážek, z. s.

Rakovského 3162/8, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 6667431



Úvod
Náš  spolek  Péče  bez  překážek  vznikl  v prosinci  2017  z původně  neformální  svépomocné  skupiny
rodičů dět s  kombinovaným postženímm  Seznámili  jsme se v roce 2012 na pobytovém kurzu pro
klientské rodiny rané péče EDA cz, zm úm Po několika dalších setkáních organizovaných EDOU jsme se
začali  pravidelně scházet samim Impulzem k formalizaci naší skupiny se stala na podzim roku 2017
výzva  Nadačního  fondu  AVAST  „Spolu  do  života“  zaměřená  právě  na  podporu  svépomocných
rodičovských skupinm 

Základní údaje:
Název: Péče bez překážek, zm sm

Právní forma: Spolek

Zapsaný: Ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
čm 69603

Sídlo: Rakovského 3162/8, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 06667431

Datum vzniku: 18m prosince 2017

Číslo účtu: 2501350534/2010

E-mail: pecembezmprekazek@gmailmcom

Web: wwwmpece-bez-prekazekmcz

Poslání spolku: Posláním spolku je zvyšování kvality života osob se zdravotním postžením a
osob pečujících o osoby se zdravotním postženímm

Orgány spolku: Výbor: Dana Kuldanová, Magdalena Tomášková, Marie Turová

Revizor: Markéta Horáková

Činnost spolku v roce 2017
Veškerá činnost spolku v roce 2017 byla realizována formou dobrovolné prácem 

Založení spolku
Členové spolku se v roce 2017 sešli celkem 6x na neformálních schůzkáchm

3m11m2017  proběhla  zakládající  členská
schůze spolku, během níž bylo rozhodnuto
o založení spolku a byly schváleny stanovym
Městský  soud v Praze ofciálně zapsal  náš
spolek  Péče  bez  překážek  do  spolkového
rejstříku 18m prosince 2017m

Na  procesu  založení  spolku  se  podílelo  6
dobrovolníků, odpracováno bylo 30 hodinm

1



Projekt „Péče bez překážek“
V září  2017  jsme na  základě  výzvy  Nadačního fondu AVAST  pro svépomocné  rodičovské  skupiny
připravili projekt s názvem Péče bez překážekm Projekt jsme úspěšně obhájilim  Od Nadačního fondu
AVAST jsme získali podporu v požadované výšim

Projekt je zaměřený na 2 oblast:

1)  Vytvoření  informačního  webového  portálu  pro  rodiče
pečující o dět s postženímm 
2)  Analýza  poskytování  odlehčovacích  služeb  –  jaké  jsou
legislatvní a další podmínky pro jejich poskytování, reálná
dostupnost  odlehčovacích  služeb  na  území  Prahy  a
středočeského kraje, porovnání se situací v zahraničím

Na přípravě projektu se podílelo 5 dobrovolníků, objem dobrovolné práce činil 80 hodinm

Plány pro rok 2018
Spuštění informačního portálu pro rodiče pečující o dět s postžením
V době, kdy jsme se učili pečovat o naše „nestandardní“ dět, nám velmi pomohly webové stránky
wwwmpostzenedetmczm Na stránkách byly uvedené příběhy ostatních rodin, probíhaly tam diskuze na
různá témata (kompenzační pomůcky, rehabilitační a lázeňské pobyty atdm)m V prosinci 2012 byl však
web (původně založený jako osobní blog) bez náhrady zrušenm Jako reakce na jeho zrušení živelně
vznikla řada diskuzních skupin na FB, my však máme osobní zkušenost s tm, že podstatné informace
v debatě velmi rychle zapadnou v záplavě „balastu“ a je téměř nemožné je zpětně dohledatm Některá
témata se zbytečně opakují stále dokola, avšak míra odezvy je menší a menším 

Proto jsme došli k názoru, že informační portál s diskuzním fórem komunitě pečujících rodičů velmi
chybím  Vzhledem k tomu, že nepovažujeme za udržitelné, aby takový web dlouhodobě provozoval
jeden člověk, rádi bychom se tohoto úkolu ujali jako spolekm

Níže uvádíme přehled témat, která by na takových stránkách neměla chybět:

1) Zdravotní a kompenzační pomůcky – kočárky, vozíky, brýle, chodítka, židličky a ortézy, pleny,
tablety, asistenční a vodící psi, nápady a vychytávkym

2) Sociální dávky, příspěvky, nadace – PNP, příspěvek na mobilitu, příspěvek na auto, oslovování
nadacím

3) Diagnózy, druhy postžení, příběhy – možnost představit sebe a své dítěm
4) Život s postženým dítětem – akce pro postžené dět, tábory, srazy, tpy na výlety, tpy na

vhodné ubytování, problémy v rodiněm
5) Léčení a terapie – lázně, lékaři, rehabilitační pobytym
6) Vzdělávání a insttuce – stacionáře, speciální školy, chráněné bydlením

Analýza odlehčovacích služeb
Zákon čm 108/26 o sociálních službách odlehčovací služby defnuje takto: „Odlehčovací služby jsou
terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postžení,  o které je jinak pečováno v
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jejich  přirozeném  sociálním  prostředí;  cílem  služby  je  umožnit  pečující  fyzické  osobě  nezbytný
odpočinekm“

V rámci této část projektu se chceme zejména zaměřit na legislatvní a další podmínky poskytování
odlehčovacích služebm  Výsledkem naší  práce by měla být  podrobná analýza včetně návrhů změn,
které by vedly k rozšířeným možnostem poskytování odlehčovacích služebm Dalším cílem je zmapovat
poskytovatele odlehčovacích služeb na území hlavního města Prahy a ve Středočeském krajim V  této
souvislost se budeme zabývat i  tm, zda a jakým způsobem jsou odlehčovací služby poskytovány
v zahraničím

„Pulčíci hendikep“
Někteří členové našeho spolku chodí se svými dětmi s postžením pravidelně plavat pod laskavým
dohledem paní Jany Nikodýmové, lektorky kojeneckého plavání, která má dlouholetou praxi v plavání
s dětmi s různým druhem postžením

Rádi bychom členy spolku v této aktvitě podpořili tm, že jim uhradíme náklady na pronájem bazénum
O  fnanční  podporu  jsme  v lednu  2018  požádali  Nadační  fond  Českého  rozhlasu  a  také  Život
dětem, ompmsm 

Poděkování

Nadační fond AVAST podpořil v roce 2017 náš projekt
„Péče bez překážek“ částkou ve výši 367 400 Kčm
Děkujeme za projevenou důvěrum

Dále děkujeme všem, kdo se na naší činnost nějakým způsobem podíleli, ať už dobrovolnickou prací 
nebo třeba radoum 
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Účetní závěrka 2017

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2017
(v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

Péče bez překážek, z. s.  

 

IČO Rakovského 3162/8
0 6 6 6 7 4 3 1 Praha 4 - Modřany

 
14300

A K T I V A
Stav k prvnímu dni

účetního období
Stav k posl. dni

účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 0 0

B.I. Zásoby celkem 0 0

B.II. Pohledávky celkem 0 0

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 0 367

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech 0 367

B.IV. Jiná aktiva celkem 0 0

 AKTIVA CELKEM 0 367
 

 

P A S I V A 
Stav k prvnímu dni

účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního

období
A. Vlastní zdroje celkem 0 367
A.I. Jmění celkem 0 0
A.II. Výsledek hospodaření celkem 0 367
A.II.1. Účet výsledku hospodaření X 367
B. Cizí zdroje celkem 0 0
B.I. Rezervy celkem 0 0
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
B.III. Krátkodobé závazky celkem 0 0
B.IV. Jiná pasiva celkem 0 0
 PASIVA CELKEM 0 367
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

k 31.12.2017  
(v celých tis. Kč)  

 Péče bez překážek, z. s.  

  

IČO Rakovského 3162/8

0 6 6 6 7 4 3 1 Praha 4 - Modřany

 14300

Číslo řádku Název položky
 činnost
hlavní

činnost
hospodářská

Celkem

A. Náklady  0 0 0

A.I.
Spotřebované nákupy a nakupované služby 
celkem 0 0 0

A.II.
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
materiálu, zboží, vnitrorganizačních služeb a 
dlouhodobého majetku

0 0 0

A.III. Osobní náklady celkem 0 0 0

A.IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0

A.V. Ostatní náklady celkem 0 0 0

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

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0

A.VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 0

 NÁKLADY CELKEM 0 0 0

 

Číslo řádku Název položky
 činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

B. Výnosy 367 0 367

B.I. Provozní dotace 0 0 0

B.II. Přijaté příspěvky celkem 367 0 367

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary)  367 0 367

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem 0 0 0

B.V. Tržby z prodeje majetku celkem 0 0 0

 VÝNOSY CELKEM 367 0 367

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 367 0 367

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 367 0 367
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2017

1. Název a sídlo účetní jednotky:
Péče bez překážek, zm sm, Rakovského 3162/8, Modřany,143 00 Praha 4m
IČO 06667431, spolek registrovaný u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 69603m
Datum zápisu je 18m prosince 2017m

2m Právní forma účetní jednotky:
Zapsaný spolek

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: 
Posláním spolku je zvyšování kvality života osob se zdravotním postžením a osob pečujících o osoby 
se zdravotním postženímm Cílem spolku je sdružování pečujících osob; vzájemná výměna informací 
pečujících osob; vzájemná podpora a pomoc pečujících osob a prosazování zájmů pečujících osob 
včetně prosazování legislatvních změn na podporu pečujících osobm K naplnění svého poslání a cílů 
spolek provádí zejména tyto činnost: 

a) Aktvně vyhledává pečující osoby;
b) Zajišťuje setkávání pečujících osob;
c) Podporuje aktvity, které zkvalitňují život lidí se zdravotním postžením; 
d) Vytváří prostor pro sdílení informací a pro vzájemnou podporu pečujících osob;
e) Spolupracuje se státními orgány, poskytovateli sociálních služeb a 

s organizacemi s podobným zaměřením;
f) Aktvně vstupuje do legislatvního procesu;
g) Přispívá k šíření informací o platných právních předpisech i o připravovaných 

legislatvních změnách;
h) Aktvně propaguje svoji činnost a činnost organizací s podobným zaměřenímm

4. Ostatní činnost účetní jednotky:
Žádném

5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období:
Statutárním orgánem spolku je výbor ve složení:
a) Předseda výboru: DANA KULDANOVÁ, datum narození 13m října 1978; Rakovského 3162/8, 

Modřany, 143 00 Praha 4; den vzniku funkce 18m prosince 2017m
b) Místopředseda výboru: MAGDALENA TOMÁŠKOVÁ, datum narození 26m února 1980; 

Ostromečská 1383/14, Žižkov, 130 00 Praha 3; den vzniku funkce 18m prosince 2017m
c) Člen výboru: MARIE TUROVÁ, datum narození 7m července 1973; Jizerská 914, 293 06 

Kosmonosy; den vzniku funkce 18m prosince 2017

Účetní jednotka má ustavenou funkci revizora spolku, kterou vykonává MARKÉTA HORÁKOVÁ, 
datum narození 1m ledna 1981; Valy 5, 293 01 Plazy; den vzniku funkce 18m prosince 2017m

6. Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění:
Účetní jednotka má 4 zakládající členy spolkum

7. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017m Rozvahovým dnem je 31m prosinec 2017m
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8. Použité účetní metody:
Účetní jednotka v roce 2017 neúčtovala o cizích měnáchm 
Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotoum 
Náklady spojené se založením spolku uhradili zakládající členové spolku ze svých zdrojů a rozhodli se 
je na spolku neuplatňovatm
Zakládající členská schůze dne 3m listopadu 2017 neschválila placení členských příspěvků v roce 2017, 
výše členských příspěvků v roce 2017 činila 0 Kčm  

8.1 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsahm

8.2 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek: 
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsahm

8.3 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a 
podílů: 

Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsahm

8.4 Postup tvorby a použit opravných položek (uvede se včetně informace, jak byly stanoveny 
přechodné i trvalé úpravy hodnoty): 

Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsahm

8.5 Odpisování majetku: 
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsahm

8.6 Postup tvorby a použit rezerv: 
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsahm

8.7 Vzájemné zúčtování: 
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsahm

8.8 Metoda kurzových rozdílů: 
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsahm

9. Způsob zpracování účetních záznamů: 
Účetní záznamy jsou zpracovány elektronickym

10. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: 
Účetní doklady jsou uschovány u pověřeného člena spolkum

11. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky: 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné událostm 

12. Účast v obchodních společnostech:
Účetní jednotka nemá žádné účast v obchodních společnostechm
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13. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období: 
Během účetního období účetní jednotka neupsala žádné akciem

14. Informace o akciích a podílech: 
Účetní jednotka nemá žádné akcie a podílym

15. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: 
Účetní jednotka není vlastníkem majetkových cenných papírů, vyměnitelných a cenných dluhopisů, 
prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo právm

16. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou splatnost vyšší než 5 let: 
Účetní jednotka nemá ke konci rozvahového dne žádné dlužné částky se zbytkovou dobou splatnost 
vyšší než 5 letm

17. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou: 
Účetní jednotka nemá ke konci rozvahového dne žádné dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou 
účetní jednotkoum

18. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: 
Účetní jednotka nemá závazky neobsažené v rozvazem

19. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnost: 
Účetní jednotka vykonává pouze hlavní činnost v souladu se stanovamim V rámci hlavní činnost jsou 
odlišeny náklady a výnosy dotačních a grantových projektů od ostatních nákladů a výnosům

20. Informace o zaměstnancích: 
Účetní jednotka nemá stálé zaměstnancem

21. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: 
Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů za účetní období činí 0 Kčm

22. Účast členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách,
s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné 
smluvní vztahy: 

Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani kontrolních orgánů 
ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období 
obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahym

23. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: 
Členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěrym 
Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý 
druh zárukym

24. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty: 
Bez vlivu na výpočet zisku a ztrátym

25. Daňové úlevy na dani z příjmů:
V účetním období nebyly uplatněny daňové úlevym
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26. Informace o změnách daňové povinnost běžného či minulých účetních období: 
Během účetního období nenastaly změny daňové povinnostm

27m Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: 
Účetní jednotka přijala v roce 2017 dar ve výši 367 400 Kč od Nadačního fondu AVAST, IČ: 24775401, 
který zdrojem fnancování její činnost a bude použit v souladu s účelem, pro který byl spolek založenm

28. Přijaté dary a příspěvky: 
Viz bod 27m

29. Přehled o veřejných sbírkách: 
Účetní jednotka nepořádala v účetním období veřejné sbírkym

30. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: 
Účetní jednotka vznikla v roce 2017 a nemá nevypořádaný hospodářský výsledek z minulých účetních
obdobím 

31. Splatné závazky pojistného a daní: 
Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni splatné závazky pojistného na zabezpečení, příspěvku na 
státní politku zaměstnanost, veřejného zdravotního pojištěním Účetní jednotka nemá k rozvahovému 
dni splatné závazky z evidovaných daňových nedoplatkům

V Praze dne 30m ledna 2018
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