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Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. 

Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice 

IČ: 03482952  

DIČ: nejsme plátci DPH 

Webové stránky: www.jczps.cz – sekce Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. 

E-mail: jcrpreditelka@seznam.cz 

Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka 

Datová schránka: ajdp9ic 

Datum vzniku zapsaného ústavu: 12. 11. 2014 

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. je zapsáno v rejstříku ústavů, vedeného 

Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 19. 

 

 

Zakladatelem je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z. s. se sídlem 

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, www.nrzp.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrzp.cz/
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ÚÚÚvvvoooddd   
 
 

Vážení kolegové, přátelé, partneři, klienti, 

 

rok 2020 byl v mnoha směrech jedinečný a náročný. Téměř vše se 

odehrávalo na pozadí pandemie onemocnění Covid-19 a s ní 

souvisejícími mimořádnými opatřeními, které ovlivnily veškerou činnost 

našeho zapsaného ústavu. 

V první vlně pandemie byl omezen provoz našich půjčoven, ale i přesto 

jsme se snažili klientům a zájemcům o zapůjčení pomůcek vyjít vstříc. 

Všichni naši pracovníci z prachatického i strakonického pracoviště se 

v první vlně pandemie plně zapojili do šití látkových roušek z materiálů, 

které jsme našli v domácích zásobách. 

I přes nepříznivou situaci jsme otevřeli na sklonku roku 

českobudějovický dobročinný obchůdek. 

Nadále jsme organizací zaměstnávající téměř 90% osob se zdravotním 

postižením. 

 

 

S přáním všeho dobrého 

 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka JCRP z. ú. 
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OOO   nnnááásss   
 
 

Cíle JCRP z. ú. 
 

a) Ústav svými aktivitami podporuje fungování moderní společnosti na principech 

demokracie, spolupráce, tolerance a solidarity s důrazem na obhajobu, 

prosazování zájmů a oprávněných nároků sociálně znevýhodněných skupin 

občanů, s akcentem na občany se zdravotním postižením a seniory. 

b) Ústav usiluje o vytváření a zajišťování komplexního souboru služeb a dalších 

podpůrných aktivit za účelem zmírňování příčin sociální exkluze a podpory 

integrace – zejména u lidí se zdravotním postižením a seniorů.  

c) Ústav úzce spolupracuje s neziskovým sektorem, zejména poskytovateli 

sociálních služeb v jednotlivých krajích, kteří pracují pro stejné cílové skupiny a 

dále také spolupracuje se spolky občanů se zdravotním postižením, zejména 

těch, které jsou sdruženy v rámci regionální struktury Národní rady osob se 

zdravotním postižením ČR.  

d) Ústav podporuje rozvoj spolupráce na místní a regionální úrovni, a to jak se 

zástupci státní správy, samosprávy (obce, města, kraj), tak s aktéry z neziskového 

a podnikatelského sektoru, kteří působí v sociální či zdravotní oblasti. Spolupráce 

probíhá formou účasti na vytváření regionálních komunitních strategií a plánování, 

zejména pak vytváření regionálních plánů rozvoje sociálních služeb měst či krajů. 

V rámci těchto procesů probíhá spolupráce na definování potřeb cílových skupin 

občanů a dalších potřeb regionálního trhu práce a na vytváření společných 

projektů jak spolupracujících subjektů, tak celé veřejnosti s cílem dosáhnout vyšší 

úrovně hospodářské, sociální a environmentální soudržnosti regionu. 

 

Hlavní předmět činnosti ústavu 
 
Hlavním předmětem činnosti Ústavu je zajišťování sociálních a odborných služeb 

pro širokou veřejnost. 

 



 

Výroční zpráva za rok 2020                                                                                                                                      6 

SSStttaaatttuuutttááárrrnnnííí   ooorrrgggááánnnyyy   zzzaaapppsssaaannnéééhhhooo   úúússstttaaavvvuuu   
 
 

Správní rada 
V průběhu roku 2020 pracovala správní rada ve složení: 

předseda: Jiří Vencl (od 12. 11. 2014) 

členové: Hana Rabenhauptová (od 12. 11. 2014) 

                Mgr. Michal Dvořák (od 12. 11. 2014 do 16.11.2020) 

                Ing. Petr Běhunek (od 16.11.2020) 

Správní rada zapsaného ústavu se v průběhu roku 2020 sešla na dvou online 

zasedáních. 

 

Zasedání dne 7.5.2020 

Správní rada projednala následující body jednání: 

o zprávu ředitelky o činnosti zapsaného ústavu od posledního zasedání SR 

o informaci o finančním zajištění služeb v roce 2020 

o schválení výsledku hospodaření zapsaného ústavu za rok 2019 

o schválení rozpočtu na rok 2020 

o projednání a schválení výroční zprávy za rok 2019 

 

Zasedání dne 16.11.2020 

Správní rada projednala následující body jednání: 

o jmenování členů správní rady 
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Dozorčí rada 
 

V průběhu roku 2020 pracovala dozorčí rada ve složení: 

předseda: Mgr. Pavel Hříbek (od 12. 11. 2014) 

členové: Ing. Jaroslava Pupíková, DiS. (od 12. 11. 2014) 

                Jana Horvátová, DiS. (od 10. 11. 2017) 

Dozorčí rada společnosti se sešla na dvou zasedáních. 

 

Zasedání dne 7.5.2020 

Dozorčí rada zapsaného ústavu projednala: 

o informaci ředitelky o činnosti společnosti v uplynulém období  

o informaci ředitelky o finančním zajištění v roce 2020 

o výsledky hospodaření zapsaného ústavu za rok 2019 s tím, že doporučila 

správní radě ke schválení 

o projednání návrhu plánu a rozpočtu na rok 2020 

o projednání návrhu výroční zprávy za rok 2019 s tím, že doporučila její 

dopracování ve smyslu diskuze na tomto jednání 

Zasedání dne 16.11.2020 

Dozorčí rada zapsaného ústavu projednala: 

o informace o činnosti dozorčí rady 

o hospodaření a výhled do konce roku 2020 

o informace ředitelky a předsedy dozorčí rady 

o jmenování členů dozorčí rady 

 

 

Členové správní a dozorčí rady vykonávali svoje funkce bez jakékoliv finanční nebo 

jiné odměny. 

Originály zápisů ze správní a dozorčí rady jsou uloženy v sídle společnosti. 

 

Statutární orgán – ředitelka 
 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS. (od 12. 10. 2014)  
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TTTýýýmmm   JJJiiihhhooočččeeessskkkéééhhhooo   ccceeennntttrrraaa   rrrooovvvnnnýýýccchhh      

pppřřříííllleeežžžiiitttooossstttííí   zzz...   úúú...   
 

Pracoviště České Budějovice 
Pracovníci Českobudějovického dobročinného obchůdku  
(od 3.12.2020) 
Jana Frcalová 
Pavla Krosová 
 
 

Pracoviště Písek 
Pracovník půjčovny 
Mgr. Tereza Marková  
 

 

Pracoviště Prachatice 
Pracovník půjčovny 
Alena Bláhová, DiS. 
 

Pomocné úklidové práce pro potřeby půjčovny 
Lenka Laštovičková 
 

Pomocný administrativní pracovník 
Anděla Váchová, Iva Vlnatá (do 28.2.2020) , Jitka Volfová (od 1.3.2020) 
 
 

Pracoviště Strakonice 
Pracovník půjčovny 
Martina Božková 

 
 

Externí firmy pro zpracování účetnictví 
A.P.S.A. spol. s r. o. – Ing. Květoslav Janoušek (do 31.5.2020) 

Jana Šmídová (od 1.6.2020) 

Věra Jandlová 

 

Všichni pracovníci zapsaného ústavu jsou osobami se zdravotním postižením. 
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HHHlllaaavvvnnnííí   čččiiinnnnnnooosssttt   
 

Půjčování kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek 

 
Půjčovny jsou zřízeny na všech třech pracovištích JCRP z. ú.. Půjčovny mají různou 

nabídku kompenzačních pomůcek od vozíků, chodítek, toaletních židlí až po 

polohovací postele či schodolezy. 

 

Cíl půjčovny 

Cílem půjčovny pomůcek je zabezpečit dostupnost široké nabídky kompenzačních, 

popřípadě rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory, 

kteří se nacházejí v obtížných a krizových životních situacích a rozhodnou se svou 

situaci řešit s využitím služeb půjčovny.  

Půjčování pomůcek dále přispívá k odborné informovanosti uživatelů o moderních 

kompenzačních pomůckách a jejich používání.  

 

Účel půjčovny 

Půjčovna slouží k zapůjčení pomůcky občanům s krátkodobým postižením (např. po 

úrazu či operaci) nebo osobám, především seniorům, při přechodném zhoršení 

zdravotního stavu, zdravotně postiženým občanům, kteří čekají na předepsání 

pomůcky lékařem, k zapůjčení náhradní pomůcky při opravě či úpravě vlastní 

pomůcky. Osoby se zdravotním postižením a senioři využívají zapůjčení pomůcky při 

návštěvě příbuzných a známých mimo místo pobytu, za účelem turistiky, výletů, 

návštěv u lékaře. Půjčovna je také místem, kde je možné vyzkoušet si vhodnou 

pomůcku dříve, než je předepsána odborným lékařem.  

 

Další služby spojené s půjčováním kompenzačních pomůcek:  

o poradenství ohledně používání pomůcek a zácvik obsluhy v jejich užívání  

o poradenství ohledně úpravy prostředí  

o zprostředkování kontaktu s firmami a servisy, které kompenzační pomůcky 

nabízejí, provádějí jejich odborný servis  

o zprostředkování zapůjčení pomůcek z jiných půjčoven 

 

Ceník půjčovného 

Za půjčování pomůcek je vybíráno půjčovné dle platného ceníku každé půjčovny 

JCRP z. ú. Půjčovné je vybíráno po dnech dle druhu a pořizovací hodnoty pomůcky. 

 



 

Výroční zpráva za rok 2020                                                                                                                                      10 

V roce 2020 zapůjčila naše pracoviště v Písku, Prachaticích a ve 
Strakonicích 366 kompenzačních pomůcek. 

 
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v Prachaticích je registrovaným 
sociálním podnikem na MPSV. 100% pracovníků podílejících se na chodu půjčovny 
(3 osoby na zkrácené pracovní úvazky) jsou osoby se zdravotním postižením. 
Půjčovny v Písku i ve Strakonicích také zaměstnávají osoby se zdravotním 
postižením. 
Klienty půjčovny jsou osoby se zdravotním postižením či omezením, senioři a jejich 
rodiny a pečovatelé. 
Půjčovny nabízení i rehabilitační pomůcky pro domácí rehabilitaci. Rehabilitační 
pomůcky mají čím dál tím větší potřebnost a využití v současné době, kdy 
rehabilitace nefungují a osoby s přechodným nebo i trvalým zdravotním omezením 
po úrazech či operacích potřebují nutnou rehabilitaci dolních či horních končetin, 
které umožňují motomedy, motodlahy nebo šlapadla. 
Prachatická půjčovna jako jedna z mála pomůcek v jihočeském kraji nabízí 
bariatrické pomůcky pro klienty XXL. Jedná se o vozíky a chodítka s nosností až 220 
kg, běžné pomůcky mají nosnost 110 – 125 kg. 
Specifické v nabídce půjčovny  jsou i pomůcky pro překonání architektonických 
bariér  - pásové a kolečkové schodolezy. 
Půjčovné v půjčovně účtujeme po dnech a je opravdu symbolické, aby služby 
půjčovny byly dostupné všem potřebným osobám se zdravotním omezením či 
postižením. Nevybíráme žádné zálohy ani kauce, které by cílové skupiny finančně 
zatížily a dostupnost pomůcek zhoršily. Vybrané půjčovné stačí na pokrytí jen 
několika nákladů, jako jsou opravy a servis pomůcek, revize pomůcek, elektrorevize 
polohovacích postelí a schodolezů, nákup drobných pomůcek, které ztrácí rychle 
životnost opotřebováním antidekubitní matrace do postelí a omyvatelné potahy na 
tyto matrace, antidekubitní podložky do vozíků, nájem půjčovny a část energií. 
Z dotace na chráněná místa pokrýváme převážnou část mzdových nákladů 
pracovníků půjčovny. 
V době nouzového stavu na jaře 2020, kdy byl provoz půjčovny vládními opatřeními 
omezen jsme přesto pomůcky na základě předchozí domluvy, individuálně půjčovali 
a všichni pracovníci se zapojili jako dobrovolníci do šití roušek pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory. 
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 Zřízení Českobudějovického dobročinného 
obchůdku 

Ráda bych vám představila nejnovější projekt našeho zapsaného ústavu – 
Jihočeského centra rovných příležitostí z. ú., pracoviště České Budějovice, které 
otevřelo Českobudějovický dobročinný obchůdek. Otevření dobročinného obchůdku, 
který bude umístěn na adrese Staroměstská 2608 v Českých Budějovicích, proběhlo 
ve čtvrtek 3. prosince 2020. 
 
Proč jsme se rozhodli dobročinný obchůdek otevřít? 
Důvodů je více. Prostor byl nedostatečně a trvale nevyužíván skoro 2 roky a hledali 
jsme pro něj smysluplné naplnění. Naše partnerská organizace má dobročinný 
obchůdek v Prachaticích, tak máme kde čerpat inspiraci a zkušenosti, protože jejich 
dobročinný obchůdek funguje už 7 rokem. 
Obchůdek je také místem, kde našly pracovní uplatnění osoby se zdravotním 
postižením, rodiče s malými dětmi.  
V neposlední řadě má myšlenka dobročinného obchůdku i ekologickou dimenzi – 
věci, které by jinak skončily v odpadu, v obchodě dále využijeme. Například igelitové 
tašky a sáčky a letáky a noviny na balení zboží. Věci, které již lidé doma nepotřebují, 
zabírají jim místo a je jim líto je vyhodit, udělají radost nebo přinesou užitek někomu 
jinému a Centru přinesou potřebné finance. 
 
Jak dobročinný obchůdek funguje? 
Jedni lidé nám darují věci, které již nepotřebují a nehodí se jim, druzí si u nás 
nakoupí, co se jim líbí a udělá jim to radost. Tato činnost pomůže financování služeb 
pro osoby se zdravotním postižením a seniory například nákup kompenzačních 
pomůcek do půjčovny. 
Zboží v dobročinném obchůdku pochází výhradně z darů individuálních dárců, tito 
dárci zatím tvoří 100%. 
Individuální dárci jsou většinou lidé, kteří udělali sezonní úklid domácností a šatníků. 
Věci, které se jim doma nehodí a nepotřebují je, nám darují. Velice často nás 
kontaktují lidé, že jejich blízký zemřel a jestli nám mohou přivézt věci z jeho 
pozůstalosti (oblečení, nádobí, knihy, lůžkoviny, ručníky, utěrky, dárkové předměty, 
módní doplňky, keramiku, sklo, porcelán atd, hračky, hry, plyšáky atd.). Další 
skupinkou jsou dárci, které čeká stěhování většinou z většího bytu do menšího, a 
některé věci se jim již do bytu nevejdou. Často nám lidé nosí i nové a nepoužité věci, 
které dostaly jako nevhodný dárek nebo si je koupili a nevyužívají je. 
Ze zkušeností Prachatického dobročinného obchůdku vyplývá, že lide nosí i 
poškozené, špinavé, rozbité nebo zapáchající věci, ty rozhodně přijímat nebudeme. 
Také budeme přijímat věci jen v omezeném množství, protože prostory mají svoji 
kapacitu a ta může být rychle naplněna. Lidé by si měli uvědomit, že mnoho věcí, i 
když funkčních a „ještě dobrých“ se nehodí pro další prodej. 
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Výbor dobré vůle – zakoupení elektricky 

polohovatelného lůžka pro klienty pracoviště 

Strakonice 

 

Z poskytnutého příspěvku jsme pořídili elektricky polohovatelné lůžko Domiflex 
společně s antidekubitní matrací polyplot. Vše od firmy Ortoservis.  
Naše půjčovna disponuje 10 polohovacími postelemi, nicméně jsou již starší a 
postupně jsme nuceni je vyřazovat z důvodu technické nedostatečnosti. Většinu roku 
bývají půjčené, a časté převozy a skládání také snižuje jejich životnost. 
V minulém roce jsme 4 polohovací postele vyřadili a bylo potřebné pořídit nové. 
Z příjmů z půjčovného za pomůcky jsme schopni uhradit revize, opravy lůžek, 
případně nákup ostatní pomůcek (wc křesla, sedačky na vanu, mechanické vozíky). 
Bohužel lůžka jsou nad naše možnosti. Proto nám velmi pomohlo získání příspěvku 
na tuto pomůcku. 
Polohovací lůžko jsme pořídili v době nouzového stavu, kdy Půjčovna nemohla 
fungovat na 100 %. Přesto jsme se snažili o pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé 
situaci a potřebovali lůžko pro svého blízkého. Během této doby jsme půjčili mimo 
jiné i 3 polohovací lůžka, kdy jsme zajistili její dovoz a sestavení na místě u klienta.  
V půjčovně nabízíme i další pomůcky denní potřeby, pomůcky pro polohování, 
schodolez či motomed Viva. 
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PPPřřřeeehhhllleeeddd   čččllleeennněěěnnnííí   nnnááákkklllaaadddůůů   aaa   vvvýýýnnnooosssůůů   úúússstttaaavvvuuu   

zzzaaa   rrroookkk   222000222000   
 

NÁKLADY   

Hlavní činnost 948.203,45 

Vedlejší činnost 79.702,75 

Správní činnost 232.552,00 

CELKEM NÁKLADY 1.260.458,20 

 
 
 
 

PŘÍJMY   

Hlavní činnost 1.117.403,74 

Vedlejší činnost 76.229,70 

Správní činnost 30.000,00 

CELKEM PŘÍJMY 1.223.703,44 
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PPPoooddděěěkkkooovvvááánnnííí   
 

V roce 2020 mělo Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. opět 

možnost spolupracovat s celou řadou partnerů a výjimečných 

osob.  

 

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přeměně naší společnosti, či s námi 

realizovali různé aktivity, projekty nebo využívali našich služeb, patří naše upřímné 

poděkování. 

 

Naši nejvýznamnější partneři a donátoři v roce 2020: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Město Prachatice 
 

 
 
 
 

 
 
 

Naše velké poděkování patří i spolupracujícím organizacím, hostům a 

účastníkům našich akcí. Také děkujeme všem, kteří nám s jejich pořádáním 

pomáhali. Každé spolupráce si vážíme a je pro nás motivujícím faktorem do 

další práce. 
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Výroční zprávu za rok 2020 schválila správní rada na svém zasedání dne 

23.6.2021. 

 

 

 

Výroční zprávu za rok 2020 vydalo Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. se 

sídlem v Prachaticích dne 24.6.2021. 

 

 


