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1 Úvodní slovo předsedy Svazu 
tělesně postižených v ČR z.s. krajské 
organizace Moravskoslezského kraje

Vážení	 členové	 Svazu	 tělesně	 postižených,	 uživatelé	 služeb	 a  příznivci	 STP	 v  ČR	 z.s.	
Moravskoslezského	kraje.

Předkládám	Vám	výroční	zprávu	za rok	2019,	ve které	Vás	informuji	o činnosti	krajské	
organizace	a důležitých	událostech,	které	se	udály	v průběhu	roku	2019.	

Rok	2019	byl	prvním	 rokem	po celostátním	sjezdu,	 který	 se	uskutečnil	 v  roce	2018.	
Začaly	pracovat	nové	předsednictva,	výbory	a revizní	komise	jak	v místních	organizacích,	
tak	i v okresních	organizacích	a krajské	organizaci.	Městská	organizace	Ostrava	změnila	
vzhledem	 ke  statutu	 Magistrátu	 města	 Ostravy,	 svůj	 název	 na  Okresní	 organizaci	
Ostrava.	Na základě	požadavku	OkO	Jeseník	došlo	k rozšíření	krajské	organizace	MSK	
o tuto	organizaci.	Předseda	KO	MSK	p. Přeček	se	zúčastnil,	jako	člen	Správní	rady	STP	
v ČR	z.s.,	všech	jednání	SR	a o výsledcích	jednání	informoval	na společných	jednáních	
předsednictva	a výboru	KO	MSK.

V průběhu	roku	2019	jsme	zajišťovali	tyto	činnosti:
• celoroční	provoz	půjčovny	kompenzačních	pomůcek.
• realizovali	jsme	rekondiční	pobyt	pro	naše	členy	a seniory	s významnou	finanční	

podporou	Krajského	úřadu	MSK
• velmi	úzce	jsme	spolupracovali	s Centrem	pro	zdravotně	postižené	MSK	

o.p.s.	a jeho	detašovanými	pracovišti	v jednotlivých	okresech	MSK.	KO	MSK	je	
zřizovatelem	tohoto	Centra	služeb	a p. D.	Přeček	je	předsedou	správní	rady	Centra	
pro	ZP	MSK	o.p.s.

• spolupracovali	jsme	s Krajským	úřadem	MSK	(projekty,	krajský	plán	vyrovnávání	
příležitostí,	zveřejňování	pracovních	příležitostí	na KÚ	MSK).

• spolupracovali	jsme	s NRZP	MSK	prostřednictvím	našeho	člena	výboru	p. Jiřího	
Myšky,	který	je	členem	výboru	NRZP	MSK.

• spolupracovali	jsme	s místními	a okresními	organizacemi,	kde	jsme	pomáhali	řešit	
případné	problémy	různého	charakteru.	

• velmi	úzce	jsme	spolupracovali	s naším	zřizovatelem	Svazem	tělesně	postižených	
v ČR	z.s.	v Praze-Karlíně,	při	realizaci	projektů	a jiných	úkolů	souvisejících	s činností	
Svazu.

• i v tomto	roce	jsme	prostřednictvím	p. Marie	Palové	spolupracovali	s Národním	
divadlem	Moravskoslezským	v Ostravě	při	zajišťování	vstupenek	na divadelní	
představení	pro	členy	MO	v rámci	MSK.
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Vážené	kolegyně,	vážení	kolegové
závěrem	svého	zamyšlení	nad	rokem	2019	bych	chtěl	poděkovat	všem	funkcionářům	
v místních,	okresních	i v krajské	organizaci	za jejich	činnost,	řešení	vzniklých	problémů	
a vstřícnou	spolupráci	po celý	rok	2019.	Děkuji	p. Marii	Palové,	která	byla	zodpovědná	
za spolupráci	s divadly	A.	Dvořáka	a J.	Myrona	a za spolupráci	se	mnou	jako	s předsedou	
organizace	v oblasti	administrativní	agendy	krajské	organizace.
Děkuji	naším	příznivcům	a dárcům,	kteří	podporovali	naši	činnost.	Doufám,	že	naše	
spolupráce	bude	pokračovat	i v roce	2020.
Věřím,	že	Vás	následující	informace	přesvědčí,	že	toto	společné	úsilí	nebylo	vynaloženo	
zbytečně.	

Dalibor Přeček 
předseda

2 Zřizovatel KO MSK – základní informace

Název:	 Svaz	tělesně	postižených	v České	republice	z.s.

Sídlo:	 Karlínské	náměstí	59/12,	186 00	Praha	8	–	Karlín

Právní	forma:	 zapsaný	spolek

IČ:	 00536334

Mobil:	 +420	736 220 925

E-mail:	 info@svaztp.cz	 	

Web:		 www.svaztp.cz

Předsedkyně	STP	v ČR	z.	s.:		 Karla	Zbořilová	–	předsedkyně	SR 
	 mobil:	+420	725 822 050 
	 e-mail:	karlazborilova@svaztp.cz	

Místopředseda	STP	v ČR	z.s.:	 Ing. Vlastimil	Birčák	–	člen	správní	rady 
	 Mobil:	+420	602 809 789 
	 e-mail:	v.bircak@email.cz
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3 STP v ČR z.s. – krajská organizace MSK

Název:	 Svaz	tělesně	postižených	v České	republice,	z.s. 
	 krajská	organizace	Moravskoslezského	kraje

Sídlo:	 30.	dubna	2938/3,	702 00	Moravská	Ostrava

Právní	forma:	 pobočný	spolek	 	

IČ:		 70892351

Mobil:	 +420	733 332 734	 	

Bankovní	spojení:	 ČSOB,	a.s.	pobočka	Ostrava 
	 číslo	účtu:	169081467/0300

E-mail:	 stpvcr@seznam.cz

Web:		 www.svaztp-msk.cz

Předseda:	 Dalibor	Přeček,	člen	předsednictva 
	 mobil:	+420	721 907 609 
	 e-mail:	dalibor.precek@centrum.cz

Místopředsedkyně:	 Anna	Kravarová,	členka	předsednictva 
	 mobil:	+420	736 512 621 
	 e-mail:	stp.opava@seznam.cz

Hospodář:	 Alois	Dombek,	člen	výboru 
	 mobil:	+420	732 512 176 
	 e-mail:	aldombek@outlook.cz

Prostorové	zázemí	
Činnost	krajské	organizace	je	realizována	v přízemních	kancelářích	panelového	domu	
na  ul.	 30.	 dubna	 2938/3	 v  Ostravě	 (naproti	 Úřadu	 práce).	 Přístup	 do  kanceláří	 je	
bariérový	a  i  vnitřní	prostory	 jsou	bariérové	 (WC).	Parkování	 je	možné	na přilehlých	
parkovištích	 s  jedním	 místem	 vyhrazeným	 pro	 zdravotně	 postižené	 osoby.	 Toto	
parkoviště	však	není	v bezprostřední	blízkosti	kanceláře.
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4 Složení jednotlivých statutárních 
orgánů – předsednictev KO, OkO 
a samostatných MO STP v ČR z.s. MSK 

Předsednictvo KO: 
Dalibor	Přeček	-	předseda	 +420	733 332 734	 stpvcr@seznam.cz
Anna	Kravarová	-	místopředseda	 +420	736 512 621	 stp.opava@seznam.cz
 
Předsednictvo okresní organizace Frýdek Místek: 
Petr	Chýlek	-předseda	 +420	731 750 078	 petrchyle@seznam.cz
Alois	Šacha	–	místopředseda		 +420	595 178 091	
 
Předsednictvo okresní organizace Jeseník: 
Jiřina	Paluchová	-	předsedkyně	 +420	602 151 519	 OSZp186@tiscali.cz
František	Mencner	-	místopředseda		 +420	604 111 130	 F.mencner@tiscali.cz
 
Předsednictvo okresní organizace Karviná: 
Margita	Menšíková	-	předsedkyně	 +420	604 940 457	 MargitaM@seznam.cz
Jana	Hrabcová	–	místopředsedkyně		 +420	736 125 785	
 
Předsednictvo okresní organizace Nový Jičín: 
Blanka	Zapletalová	-	předsedkyně	 +420	604 540 205	 svaztpnj@seznam.cz
Jiří	Myška	–	místopředseda	 +420	607 655 037	 myskjirka@seznam.cz
 
Předsednictvo okresní organizace Opava: 
Anna	Kravarová	-	předsedkyně	 +420	736 512 621	 stp.opava@seznam.cz
Zdenka	Gilíková	–	místopředsedkyně	 +420	737 866 132	 zd.gilikova@email.cz
 
Předsednictvo okresní organizace Ostrava: 
Petr	Dlabal	–	předseda	 +420	737 253 053	 dlabal.petr@centrum.cz
Miloslav	Kvíčala	–	místopředseda		 +420	731 575 185	 KvicalaMiloslav@seznam.cz
 
Předsednictvo samostatné místní organizace Horní Město okr. Bruntál: 
Miroslav	Domin	–	předseda	 +420	728 011 759	 mirek.domin@email.cz
Helena	Vitásková	–	místopředsedkyně	 +420	775 966 379	
 
Předsednictvo samostatné místní organizace Bílovec, okr. Nový Jičín: 
Anna	Římanová	–	předsedkyně	 +420	737 785 718	 anna.rimanova@seznam.cz
Milan	Boura	–	místopředseda		 +420	732 356 389	 milan.boura@seznam.cz
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5 Stručná historie

Svaz	invalidů	byl	založen	v roce	1952	a sdružoval	všechny	invalidní	občany	bez	ohledu	
na  jejich	 postižení.	 Až	 příchod	 „Pražského	 jara“	 do  Svazu	 invalidů	 -	 umožnil	 vzniku	
specifických	svazů,	a tak	na celostátním	sjezdu	(1.	července	1969)	nebyla	jiná	možnost,	
než	návrhy	ustavujících	sjezdů	specifických	svazů	akceptovat	a potvrdit.	
Tak	 vznikly	Český	 svaz	 sluchově	postižených,	Český	 svaz	 tělesně	postižených,	Český	
svaz	 zrakově	 postižených	 a  Český	 svaz	 vnitřně	 postižených.	 Všechny	 tyto	 svazy	
byly	 zastřešeny	 Českým	 sdružením	 svazu	 invalidů.	 Tento	 stav	 vydržel	 až	 do  roku	
1974,	 kdy	 na  příkaz	 ÚV	 KSČ	 byly	 jednotlivé	 svazy	 zrušeny	 a  organizace	 stmelena	
do jednotného	Svazu	invalidů	v České	republice.	Tato	situace	trvala	až	do června	1990,	
kdy	na mimořádném	celostátním	sjezdu	Svazu	 invalidů	podle	očekávání	 sjezd	 zrušil	
jednotnou	organizaci	Svazu	invalidů	ke dni	3.	12.	1990.
Od  roku	 1991	 nastupuje	 nová	 organizace	 Sdružení	 zdravotně	 postižených	 v  České	
republice,	která	zastřešuje	všechny	svazy	v tak	zvaných	Smíšených	organizacích,	kde	je	
soustředěna	členská	základna.	Později	se	ukazuje,	že	ani	tento	stav	není	dobrý,	jedná	
se	především	o to,	že	SZdP	nemá	dle	svého	Statutu	fyzické	členy.	Proto	ani	smíšené	
organizace	odvozené	od Statutu	SZdP	nemají	 z právního	hlediska	 fyzické	 členy.	 Tak	
zvaní	členové	smíšených	organizací	jsou	totiž	fyzickými	členy	svazů,	např.	Svazu	tělesně	
postižených,	 Svazu	 postižených	 civilizačními	 chorobami	 a  dalších.	 Proto	 v  průběhu	
roku	 2002	 dochází	 k  poslední	 transformaci,	 kdy	 se	 Smíšené	 organizace	 na  základě	
svého	osobního	rozhodnutí	transformují	dle	území	do místních,	základních,	okresních	
a krajských	organizací	některého	ze	svazů.
Tolik	velmi	stručně	z více	jak	padesátileté	historie	invalidních,	či	zdravotně	postižených	
občanů.
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6 Poslání a cíle STP v ČR z.s. KO MSK

KO	je	především	iniciační,	koordinační	a řídící	organizace	pro	všestranné	prosazování,	naplňování	
a  hájení	 zájmů	 a  potřeb	 osob	 s  tělesným	 postižením	 nebo	 jiným	 zdravotním	 postižením	
v součinnosti	s orgány	státní	správy	a samosprávy	na území	Moravskoslezského	kraje.
Zajišťuje	zejména	tyto	služby:
a)	 úzce	spolupracuje	s Centrem	pro	zdravotně	postižené	MSK	o.p.s.	a jeho	

detašovanými	pracovišti	v okresech	Moravskoslezského	kraje.
b)	 podílí	se	na návrzích	orgánů	státní	správy	a samosprávy	na potřebné	legislativě	či	jiných	

opatřeních	ve prospěch	TP	osob	a prosazuje	opatření,	týkající	se	jejich	životních	podmínek.
c)	 podílí	se	prostřednictvím	výboru	NRZP	ČR	pro	MSK	na realizaci	Moravskoslezského	

plánu	vyrovnávání	pro	občany	se	zdravotním	postižením.
d)	zabezpečuje	spolupráci	s jinými	organizacemi	ZP,	zejména	s MěO	a KO	SPCCH	

a LORM	Ostrava.
e)	 zajišťuje	provoz	půjčovny	kompenzačních	pomůcek,	jejich	údržbu	.
f)	 zajišťuje	finanční	prostředky	pro	realizaci	rekondičních	pobytů	TP	osob	a nákup	

nových	kompenzačních	pomůcek.
g)	 spolupracuje	s Národním	divadlem	Moravskoslezským	při	zajišťování	vstupenek	

na představení	s 50%	slevou	pro	držitele	průkazu	ZTP	a ZTP/P.
h)	 vydává	neperiodické	tiskoviny	a publikace,	pořádá	školení	a semináře	pro	členy	

výborů	MO,	MěO	a OkO.
i)	 zajišťuje	osvětovou	a poradenskou	činnost.	

7 Organizační struktura krajské organizace

Krajská	 organizace	 (dále	 jen	 „KO“)	 Svazu	 tvoří	 vyšší	 organizační	 jednotku	 Svazu	 –	
pobočný	 spolek	 Svazu	 v  Moravskoslezském	 kraji.	 Nejvyšším	 orgánem	 KO	 je	 krajské	
shromáždění.	Krajské	shromáždění	se	skládá	z delegátů	zvolených	příslušnými	okresními	
shromážděními	v počtu	dle	klíče	schváleného	předsednictvem	KO.	Statutárním	orgánem	
KO	je	předsednictvo	KO.	Předsednictvo	KO	je	kolektivním	statutárním	orgánem	KO	a tvoří	
je	předseda	KO	a místopředseda	KO.	Za předsednictvo	KO	jedná	navenek	předseda	KO	
nebo	místopředseda	KO,	 a  to	 každý	 samostatně.	V případě	 rovnosti	hlasů	 rozhoduje	
hlas	 předsedy	 KO.	 Předsednictvo	 vykonává	 rozhodnutí	 krajského	 shromáždění	 a  je	
oprávněno	 jednat	ve všech	záležitostech	spojených	s činností	KO,	plně	řídí	a zajišťuje	
veškerou	 činnost	 KO	 v  době	 mezi	 jednáními	 krajského	 shromáždění.	 Výbor	 KO	 je	
poradním	orgánem	předsednictva	KO	a řídí	se	pokyny	předsednictva	KO.	Jeho	fungování	
a pravomoci	stanoví	předsednictvo	KO.
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8 Členská základna v místních 
organizacích jednotlivých okresů STP 
v ČR z.s. KO MSK

Členská základna k  31.12.2019 v  jednotlivých OkO a  MO v  rámci krajské 
organizace Moravskoslezského kraje

Název organizace Registrační  
číslo

Počet členů 
v organizaci

Počet 
MO

Krajská organizace STP MSK 14-00-00  3 617 35
Okresní organizace STP Frýdek Místek 14-76-00  733  6
Místní	organizace	Jablunkov 14-76-04 	88
Místní	organizace	Bystřice	n.	Olší 14-76-05  203
Místní	organizace	Vratimov 14-76-06  92
Místní	organizace	Frýdlant	n.	Ostravicí 14-76-10  270
Místní	organizace	Frýdek	Místek 14-76-11  63  
Místní	organizace	Hnojník	 14-76-12  17
Okresní organizace STP Jeseník 12-85-00  341  4
Místní	organizace	Jeseník 12-85-01  51
Místní	organizace	Zlaté	Hory 12-85-05  159
Místní	organizace	Javorník 12-85-04 	80
Místní	organizace	Písečná 12-85-03  51
Okresní organizace STP Karviná 14-77-00  285  4
Místní	organizace	Orlová-Město 14-77-02 	84
Místní	organizace	Bohumín 14-77-04 	38
Místní	organizace	Havířov-Město 14-77-06 	48
Místní	organizace	Karviná 14-77-07  115
Okresní organizace STP Nový Jičín 14-78-00  618  4
Místní	organizace	Studénka 14-78-01  106
Místní	organizace	Příbor 14-78-03  109
Místní	organizace	Frenštát	p. Radhoštěm 14-78-04 	168
Místní	organizace	Nový	Jičín 14-78-05  235
Okresní organizace STP Opava 14-80-00  1 044  9 
Místní	organizace	Štěpánkovice 14-80-01  101
Místní	organizace	Opava	1 14-80-02  199
Místní	organizace	Budišov	n.	Budišovkou 14-80-03  101
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Místní	organizace	Opava-Kateřinky	5 14-80-04  246
Místní	organizace	Opava	7 14-80-05 	83
Místní	organizace	Hlučín 14-80-06  53
Místní	organizace	Hrabyně 14-80-10  170
Místní	organizace	Opava 14-80-11  54
Místní	organizace	Krnov 14-75-04  37
Okresní organizace STP Ostrava 14-81-00  470  6
Místní	organizace	Vítkovice 14-81-01  165
Místní	organizace	Moravská	Ostrava 14-81-02  107
Místní	organizace	Stará	Bělá 14-81-03  53
Místní	organizace	Hrabůvka 14-81-05 	68
Místní	organizace	Polanka	nad	Odrou 14-81-07  21
Místní	organizace	Václavovice 14-81-09  56
Samostatné	organizace	STP  126 2
Místní	organizace	Bílovec 14-78-02 	85
Místní	organizace	Horní	Město 14-75-01  41  

9 Činnost krajské organizace, jejího 
předsednictva a výboru

9 1 Předsednictvo	a výbor	KO	MSK
Předsednictvo	 a  výbor	 krajské	 organizace	 se	 sešly	 v  roce	 2019	 na  níže	 uvedených	
schůzích,	na kterých	byly	projednány	tyto	zásadní	záležitosti:

Schůze předsedů místních, okresních a  krajské organizace MSK, která se 
uskutečnila dne 10.1.2019 v předsálí zastupitelstva KÚ MSK:
• hlavním	bodem	jednání	bylo	seznámení	se	se	zásadními	změnami	v nových	

Stanovách	platných	od 1.1.2019.
• diskuze	k této	problematice	a jiným	problémům.

Společná schůze předsednictva a výboru dne 28.2.2019:
• byla	podána	zpráva	o hospodaření	za rok	2018,	která	byla	schválená.
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• byla	podána	zpráva	inventární	komise,	na základě	které	byl	vyřazen	majetek	ve výši	
21 139 Kč.	Ke dni	31.12.2018	má	KO	MSK	DDHM	ve výši	207 236 Kč.

• předseda	p. D.	Přeček	informoval,	že	podal	žádost	o dotaci	na KÚ	MSK	pro	zajištění	
rekondičního	pobytu	ve výši	39 000 Kč.

• byla	podána	informace	o připravovaném	rekondičním	pobytu	v termínu	
od 31.8.2019	–	7.9.2019	v Hotelu	Kahan	na Horní	Bečvě.

• předseda	informoval	o Usnesení	Městského	soudu	v Praze	o návrhu	na zápis	
změny		do spolkového	rejstříku.

• předseda	SR	Centra	pro	ZP	p. D.	Přeček	informoval	o jednání	SR	Centra,	které	se	
uskutečnilo	12.2.2019.

• předseda	DR	Centra	p. A.	Dombek	informoval	o kontrole	hospodaření	Centra	za období	
od 1.1.2017	do 31.12.2017.	DR	nezjistila	na kontrolovaných	úsecích	žádné	závady.

• ředitel	Centra	p. Ing. L.	Schenk	informoval	o situaci	na jednotlivých	pracovištích	
Centra	ve věci	dotací	finančního	zajištění	služeb	pro	rok	2019,	kapacity	úvazků	
pracovníků	v přímé	péči	a jiných	záležitostech.

Společná schůze předsednictva a výboru dne 28.5.2019
• předseda	KO	MSK	p. D.	Přeček	seznámil	přítomné	s Výroční	zprávou	KO	za rok	

2018.	Výroční	zpráva	byla	schválená.	
• hospodář	organizace	p. A.	Dombek	informoval	o stavu	finančních	prostředků	

k 30.4.2019.
• předsedkyně	RK	KO	MSK	p. A.	Buhlová	informovala	o provedené	kontrole	

za II. pololetí	roku	2018.	Předsednictvo	vzalo	tuto	zprávu	na vědomí.
• předseda	KO	MSK	p. D.	Přeček	informoval,	že	KO	obdržela	dotaci	na realizaci	RP	

ve výši	39 000 Kč	od KÚ	MSK,	odboru	zdravotnictví.
• předseda	KO	MSK	informoval	o jednání	SR	Centra,	které	se	uskutečnilo	dne	

28.5.2019.
• předseda	informoval	o jednání	SR	STP	v ČR	z.s.	v Praze-Karlíně.

Společná schůze předsednictva a výboru dne 23.8.2019:
• předseda	p. D.	Přeček	informoval	o připravenosti	RP.	Přihlášeno	je	48	účastníků	ze	

čtyř	okresních	organizací.	Zajištěn	je	bazén,	masáže	a solná	jeskyně.	
• hospodář	p. A.	Dombek	informoval	o stavu	finančních	prostředků	k 30.6.2019.	

Příjmy	činí	130 242 Kč,	výdaje	97 642 Kč.	Přebytek	příjmu	je	32 600 Kč.	Aktuální	stav	
na BÚ	je	179 082 Kč.

• předseda	KO	MSK	p. D.	Přeček	informoval	přítomné	o jednání	mezi	ním	
a místopředsedou	OkO	Jeseník	p. F.	Mencnerem,	ve věci	přijetí	OkO	Jeseník	pod	KO	
MSK.	Bylo	dohodnuto,	že	tuto	změnu	musí	schválit	okresní	shromáždění	Jeseník	
a krajské	shromáždění	KO	MSK.

• předseda	KO	MSK	p. D.	Přeček	informoval,	že	došlo	ke změně	názvu	 
MěO	Ostrava	na OkO	Ostrava.
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Mimořádné jednání Krajského shromáždění STP v ČR z.s. KO MSK:
• jednání	se	zúčastnilo	12	delegátů	ze	17,	čímž	bylo	mimořádné	jednání	usnášení	

schopné.
• předseda	KO	MSK	p. D.	Přeček	seznámil	přítomné	s problematikou	tohoto	

mimořádného	jednání,	a to	s žádosti	OkO	Jeseník	o vstup	pod	KO	MSK.	Po diskuzi	
k tomuto	problému,	krajské	shromáždění	hlasováním	vyslovilo	souhlas	se	vstupem	
OkO	Jeseník	pod	KO	MSK.

Společná schůze předsednictva a výboru dne 28.11.2019:
• hospodář	organizace	p. Alois	Dombek	seznámil	přítomné	s rozpočtem	na rok	2020.	

Návrh	rozpočtu	jak	v příjmech,	tak	ve výdajích	je	vyrovnaný	ve výši	361 000 Kč.	
Předsednictvo	navrhovaný	rozpočet	schválilo.

• zprávu	RK	přednesla	předsedkyně	RK	p. A.	Buhlová.	Kontrola	byla	provedena	
za I.	pololetí	roku	2019.	RK	konstatovala,	že	nebyl	shledán	žádný	nedostatek	
a účetnictví	je	vedeno	v souladu	s platnými	předpisy.	Předsednictvo	vzalo	tuto	
zprávu	na vědomí.

• člen	SR	STP	v ČR	z.s.	p. D.	Přeček	informoval	o průběhu	jednání	SR,	které	se	
uskutečnilo	24.9.2019	v Praze-Karlíně,	zejména	o změně	Stanov	ve věci	zřízení	
tříčlenného	předsednictva.	Tato	změna	byla	odsouhlasena	na základě	hlasování	
organizačních	jednotek	Svazu,	kdy	pro	změnu	hlasovalo	99	a proti	bylo	48	
organizačních	jednotek.

• předseda	p. D.	Přeček	informoval	o realizaci	rekondičního	pobytu	v Hotelu	Kahan	
na Horní	Bečvě.	Rekondice	se	zúčastnilo	45	klientů.	Celkové	náklady	na realizaci	RP	
byly	ve výši	231 407 Kč,	dotace	KÚ	MSK	byla	39 000 Kč.

• místopředseda	OkO	Jeseník	představil	tuto	organizaci	(jednotlivé	místní	organizace	
a jejich	počet	členů).

• člen	výboru	NRZP	ČR	MSK	p. J.	Myška	podal	zprávu	o činnosti	této	organizace	
za období	od 1.1.2019	do 31.12.2019.

9 2 Rekondiční	pobyt	pro	klienty	postižené	na horních	a dolních	
končetinách	

Rekondiční	pobyt	se	uskutečnil	v Hotelu	Kahan	na Horní	Bečvě	ve dnech	31.8.2019	–	
7.9.2019.	Rekondičního	pobytu	se	zúčastnilo	45	klientů	z těchto	OkO:

• OkO	Frýdek	Místek	 2	účastníci
• OkO	Karviná	 20	účastníků
• OkO	Ostrava	 16	účastníků
• OkO	Opava	 	7	účastníků
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Rekondiční	 pobyt	 byl	 dotován	 částkou	 39  000 Kč	 Krajským	úřadem	MSK	 v Ostravě.	
V ceně	pobytu	4 500	Kč/účastník	bylo	ubytování,	plná	penze,	rehabilitační	procedury,	
bazén	a odpolední	výlet	na Pustevny.	Dále	byla	zajištěná	cvičitelka,	která	vedla	rozcvičky	
a vedla	volnočasové	aktivity	(kuželky,	vycházky,	stolní	hry)	účastníků.

Vyúčtování rekondičního pobytu v Hotelu Kahan na Horní Bečvě

NÁKLADOVÉ POLOŽKY Náklady v Kč

Příjmy:	 vlastní	provozní	činnost	 	1 698	Kč	
 poplatky	účastníků 	202 500	Kč
 dotace	KÚ	MSK 	39 000	Kč
PŘÍJMY celkem: 243 198 Kč
Výdaje:	 ubytování	+	plná	penze 	168 667	Kč
 cestovné	–	autobus 	17 840	Kč
 ostatní	služby	(procedury,	bazén) 	33 000	Kč
 dohody	pro	provedení	práce 	12 000	Kč
VÝDAJE celkem: 231 507 Kč

Vyúčtování RP vyhotovil: Alois Dombek, hospodář organizace

9 3 Provoz	půjčovny	kompenzačních	pomůcek
Naše	 organizace	 provozuje	 půjčovnu	 kompenzačních	 pomůcek	 (KP)	 od  roku	 2011,	
kdy	byla	zřízená	z projektu	EU.	Půjčovna	KP	 je	místem,	kde	si	klienti	mohou	zapůjčit	
kompenzační	pomůcku,	kterou	potřebují.	Smyslem	půjčovny	je	doplnit	stávající	systém	
zdravotnických	 a  sociálních	 služeb,	 které	 nabízejí	 akutní	 poúrazovou	 péči,	 plnou	
nebo	částečnou	úhradu	některých	pomůcek,	případně	sociální	příspěvky	na pořízení	
kompenzačních	pomůcek.	Už	však	není	pamatováno	na případy,	kdy	postižený	nemá	
dočasnou	 pomůcku	 k  dispozici	 okamžitě	 nebo	 si	 danou	 pomůcku	 nemůže	 pořídit	
na vlastní	náklady.	STP	v ČR,	z.s.	krajská	organizace	MSK	provozuje	půjčovnu	a nabízí	
tak	 kompenzační	pomůcky	 v  situacích,	 kdy	 je	 klienti	nejvíce	potřebují,	 ale	 z  různých	
důvodů	k nim	v dané	chvíli	nemají	přístup.	Výpůjční	dny	 jsou	ve středu	a ve čtvrtek	
od 9,00	hod.	do 16,00	hod.	a po telefonické	domluvě	i v jiném	termínu.	V roce	2019	si	
kompenzační	pomůcky	půjčilo	31	klientů,	za půjčení	bylo	vybráno	celkem	10 687	Kč.



16

Výroční zpráva 2019

10 Oblast projektů

Krajská	organizace	podala	v roce	2019	tyto	projekty	s žádostí	o dotaci.

10 1 Dotace	Krajského	úřadu	Moravskoslezského	kraje,	odboru	
zdravotnictví

Název	a kód	programu:		 Dotační	program	na podporu	projektů	ve zdravotnictví,	kód	ZDRI/19
Název	projektu:		 Rekondiční	pobyt	pro	tělesně	postižené	a vertebrogenní	onemocnění
Realizátor:		 Svaz	 tělesně	 postižených	 v  ČR	 z.s.	 krajská	 organizace	 MSK,	 30.	

dubna	3,	Ostrava
Požadovaná	dotace:		 39 000 Kč
Výsledek:		 Zastupitelstvo	MSK	na svém	zasedání	dne	13.3.2019,	usnesením	č.	

7/718	rozhodlo	poskytnout	STP	v ČR	z.s.	KO	MSK	účelovou	dotaci	
ve výši	39 000 Kč.

Vyúčtování dotace poskytnuté Krajským úřadem, odborem sociálních věcí v Ostravě

Příjmy: Náklady celkem Použitá dotace

-	vlastní	provozní	činnost	 	1 698	Kč 	0	Kč
-	poplatky	účastníků 	202 500	Kč	 	0	Kč
-	nadační	příspěvek 	39 000	Kč 	39 000	Kč
-	jiné	příjmy 	0	Kč 	0	Kč
PŘÍJMY celkem:  243 198 Kč  39 000 Kč

Výdaje:

1.	Služby
-	ubytování	+	plná	penze 	168 667	Kč 	0	Kč
-	cestovné 	17 840	Kč 	10 500	Kč
-	rehabilitační	procedury	+	bazén 	33 000	Kč 20 100	Kč	
Celkem: 219 507	Kč 30 600	Kč
2.	Osobní	náklady  
-	mzdové	náklady 0	Kč 	0	Kč
-	DPP 12 000	Kč	 	8 400	Kč
-	DPS 0	Kč
Celkem: 12 000	Kč 8 400	Kč
3.	Jiné	výdaje 0	Kč 0	Kč
VÝDAJE celkem: 231 507 Kč 39 000 Kč

Vyúčtování dotace vyhotovil: Alois Dombek, hospodář organizace
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10 2 Státní	dotace	Úřadu	vlády	prostřednictvím	STP	v ČR	z.s.

Použití:	Administrativní	servis	organizačním	jednotkám	STP	v ČR	z.s.

Tabulka vyúčtování dotace KO STP v ČR, o.s. MSK

Náklady na provoz Celkem
kancelářské	potřeby  
DDHM
ostatní	materiál
cestovné 2 880	Kč
telefony 	1 663	Kč
internet 	897	Kč
energie  
školení	a kurzy
oprava	kancelářské	techniky  
nájemné 	15 548	Kč
CELKEM  20 988 Kč
Úhrada	z vlastních	prostředků -	9 327	Kč
Dotace	zaslána	na účet	organizace 	11 661	Kč
OON	–	DPP	na účet	zaměstnanců 	10 400	Kč
DOTACE CELKEM  22 061 Kč

Vypracoval: Alois Dombek, hospodář organizace

11 Zpráva o účetní závěrce za rok 2019

Svaz	tělesně	postižených	v ČR	z.s.	krajská	organizace	MSK	v roce	2019	hospodařila	jak	
s vlastními	prostředky,	tak	s poskytnutými	dotacemi	a dary.	Vlastní	prostředky	tvořily	
výnosy	z pronájmu	půjčovny	kompenzačních	pomůcek,	smluv	a jiné	drobné	výnosy.

Dotace	tvořily	tyto	položky:
• smlouva	s Centrem	pro	ZP	MSK	o.p.s.
• dotace	Krajského	úřadu	MSK,	odboru	zdravotnictví
• dotace	STP	v ČR	z.s.	(Úřad	vlády)
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Výsledky hospodaření za rok 2019

 Rozpočet Výsledné náklady 
roku 2019

Příjmy:
a)	vlastní	příjmy 207 000	Kč 252 852	Kč
-	příjmy	z pronájmů	(Centrum	pro	ZP,LORM) 26 000	Kč 32 400	Kč
-	půjčovné	kompenzačních	pomůcek 	13 000	Kč 10 687	Kč
-	účastnický	příspěvek	klientů	na RP	 -	hotel	
Kahan	Horní	Bečva	

155 000	Kč 202 500	Kč

-	ostatní	příjmy	(vyúčtování	služeb	a jiné) 3 000	Kč 7 265	Kč
b)	doplňkové	příjmy 145 000	Kč 140 661	Kč
-	smlouva	s Centrem	pro	ZP	MSK	o.p.s. 90 000	Kč 90 000	Kč
-	dotace	z Úřadu	vlády	přes	STP	v ČR,	z.s. 15 000	Kč 11 661	Kč
-	dotace	Krajského	úřadu	MSK	 	40 000	Kč 39 000	Kč

PŘÍJMY celkem: 352 000 Kč 393 513 Kč
Výdaje:
a)	spotřebovaný	materiál 6 000	Kč 4 190	Kč
b)	služby	 321 197	Kč
-	dlouhodobý	hmotný	majetek 25 500	Kč 190	Kč
-	spotřeba	el.	energie,	nájem,	spoje,	poštovné 86 000	Kč 78 320	Kč
-	náklady	na RP	(pobyt	a procedury) 191 000	Kč 231 507	Kč
-	bankovní	poplatky 3 000	Kč 2 945	Kč
-	oprava	a udržování,	nákup	komponentů 2 500	Kč 8 235	Kč

c)	mzdy	–	DPP,	mimo	RP 26 000	Kč 26 000	Kč
d)	ostatní	výdaje 16 925	Kč
-	cestovné 4 000	Kč 6 451	Kč
-	občerstvení	(schůze	a jiné	akce) 3 000	Kč 3 284	Kč
-	ostatní	výdaje 5 000	Kč 7 190	Kč

VÝDAJE celkem: 352 000 Kč 368 312 Kč

Hospodářský výsledek:	 	příjmy	celkem	 	393 513,00 Kč
	 	výdaje	celkem		 	368 312,00 Kč
	 	hospodářský	výsledek		 	+	25 201,00 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2019:
	 běžný	účet	 166 425,60 Kč
	 zůstatek	v pokladně	 	8 464,00 Kč
	 finanční	majetek	celkem	 174 889,60 Kč

Stav závazků k 31.12.2019		 0,00 Kč

Stav pohledávek k 31.12.2019	 	18 600,00 Kč
Týká se duplicitní platby za služby na rekondičním pobytu v roce 2018.  
Byla zahájená exekuce u povinného. 

Vypracoval: Alois Dombek, hospodář organizace.



19

12 Revizní zpráva a inventura majetku

12 1 Revizní	zpráva	o provedené	kontrole	hospodařeni	a účetní	
závěrky	za rok	2019

Revize	hospodaření	byla	provedena	za období	od 1.1.2019	do 31.12.2019.	Revize	byly	
provedeny	dne	23.8.2019	za I.	pololetí	roku	2019	a 27.2.2020	za II.	pololetí	roku	2019.

Revize	se	zúčastnila	revizní	komise	ve složení:
Anna	Buhlová	 předsedkyně	RK
Vlasta	Vlčková	 členka	RK
Alois	Dombek	 hospodář	KO	MSK,	odpovědná	osoba	za vedení	účetní	agendy

Revizní	komisi	byly	předloženy	tyto	doklady:
-	výpis	dokladů	pokladny
-	pokladní	doklady
-	doklady	běžného	účtu
-	výpisy	běžného	účtu

I. pololetí II. pololetí

Pokladna
Počáteční	stav 	6 825	Kč  7 270	Kč
Příjmy 59 981	Kč 11	dokladů 418 628	Kč 11	dokladů
Výdaje 59 536	Kč 12	dokladů 417 435	Kč 17	dokladů
Konečný	stav 	7 270	Kč 	8 463	Kč

Banka
Počáteční	stav 	135 335,55	Kč 179 741,28	Kč
Příjmy 	224 945,22	Kč	 37	dokladů 368 876,55	Kč 41	dokladů
Výdaje 180 539,49	Kč 57	dokladů 382 192,23	Kč 87	dokladů
Konečný	stav 	179 741,28	Kč 166 425,60	Kč
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Závěr	revize:
Předložené	doklady	souhlasí	s výpisem	pokladních	dokladů	a dokladů	běžného	účtu.	
Doklady	mají	 všechny	 předepsané	 náležitosti,	 věcnou	 i  formální	 správnost.	 Agenda	
hospodaření	je	vedena	přehledně	v chronologickém	sledu.	Daňové	přiznání	z příjmu	
právnických	osob	za rok	2019,	včetně	příloh,	bylo	předloženo	příslušnému	finančnímu	
úřadu	 v Ostravě.	 S  finančními	 prostředky	 bylo	 nakládáno	 v  souladu	 se	 schváleným	
rozpočtem	pro	rok	2019.	Revizní	zpráva	nemá	žádná	nápravná	opatření.	Se	zprávou	
revizní	komise	byl	výbor	KO	STP	seznámen	na společné	schůzi	předsednictva	a výboru	
KO	dne	21.5.2020.	
Zprávu za RK KO STP vypracovala p. Anna Buhlová.

12 2 Zpráva	o provedené	inventarizaci	majetku
Inventarizační	komise	ve složení:
Anna	Kravarová	 předsedkyně	IK
Anna	Buhlová	 členka	IK
Alois	Dombek	 člen	IK
provedla	ke dni	29.11.2019	fyzickou	inventarizaci	majetku,	skupiny	drobný,	dlouhodobý	
hmotný	 majetek	 (DDHM),	 a  to	 za  přítomnosti	 předsedy	 organizace	 p.  D.	 Přečka.	
Inventurní	soupis	obsahuje	celkem	5	listů	s rozlišením	dle	umístění	a ceny.

Rekapitulace:
List	č.	1	 kancelář	DDHM	do 500 Kč	celková	hodnota	 1 499 Kč
List	č.	2	 kancelář	DDHM	nad	500 Kč	celková	hodnota	 	28 111 Kč
	 -	vyřazena	tiskárna	evid.	č.	7	–	cena	2 939 Kč
List	č.	3	 kancelář	DDHM	nad	500 Kč	celková	hodnota	 5 940 Kč
	 -	vyřazeny	nástěnné	hodiny	evid.	č.	24	cena	0 Kč
	 -	vyřazeny	nástěnné	hodiny	evid	.č.	32	cena	0 Kč
	 -	přírůstek	nástěnné	hodiny	evid.	č.	38	cena	190 Kč
List	č.	4	 DDHM	nad	500 Kč	celková	hodnota	 3 834 Kč
List	č.	5	 DDHM	nad	500 Kč	kompenzační	pomůcky	–	sklad		 168 044 Kč

Celkem	vyřazeno		 2 ks	nástěnných	hodin	hodnota	0	Kč
Celkem	přírůstek	 1 ks	nástěnné	hodiny	hodnota	190 Kč

Celková hodnota DDHM zjištěná inventarizací činí   207 428 Kč

Zprávu vyhotovila p. A. Kravarová, předsedkyně inventární komise.
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13 Spolupráce s jinými sdruženími

13 1 Centrum	pro	zdravotně	postižené	MSK,	o.p.s.
Správní rada se sešla v průběhu roku 2019 na čtyřech jednáních

12.2.2019
• předseda	SR	p. D.	Přeček	informoval	o odměnách	SR	a DR	za rok	2019.	Ředitel	

Centra	p. Ing. L.	Schenk	tyto	odměny	schválil.
• ředitel	Centra	p. Ing. L.	Schenk	ve svém	vystoupení	podal	aktuální	informaci	

z pracovišť	Centra:
-	 personální	zajištění	jednotlivých	detašovaných	pracovišť
-	 odměny	v roce	2018
-	 informace	o kapacitách	služeb	v roce	2019
-	 finanční	zajištění	služeb	v roce	2019

• ředitel	Centra	p. Ing. L.	Schenk	informoval	SR	o návrhu	na jmenování	druhého	
zástupce	ředitele	Centra,	a to	p. Ing. Marii	Dokoupilovou,	nynější	vedoucí	
detašovaného	pracoviště	Ostrava.	SR	tento	návrh	schválila.

• předseda	DR	Centra	p. A.	Dombek	informoval	o kontrole	hospodaření	Centra	
od 1.1.2018	do 31.12.2018.

15.5.2019
• předseda	SR	p. D.	Přeček	informoval	SR	o těchto	záležitostech:
• dne	29.3.2019	schválil	Mzdový	výměr	č.	12	pro	ředitele	Centra
• dne	6.5.2019	schválil	mimořádnou	odměnu	pro	ředitele	Centra	za měsíc	duben
• informoval	SR	o připravovaném	navýšení	mezd	pro	pracovníky	Centra
• ředitel	Centra	p. Ing. L.	Schenk	předal	členům	SR	Výroční	zprávu	za rok	2018	

a předal	SR	výsledné	náklady	za rok	2018.	Rovněž	informoval	SR	o aktuální	situaci	
na jednotlivých	pracovištích	Centra.

• předseda	DR	p. A.	Dombek	informoval	ředitele	Centra	o připravované	kontrole	
na pracovištích	Centra.
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10.10.2019
• předseda	SR	informoval	ředitele	SR	o e-mailu	p. Mgr. R.	Pešata,	ve kterém	podává	

informaci,	proč	nemůže	nadále	vykonávat	funkci	člena	SR	Centra.
• ředitel	Centra	informoval	o situaci	na jednotlivých	pracovištích	v těchto	oblastech:	

personální	zajištění,	personální	změny	na pracovištích,	navýšení	mezd	do konce	
roku	2019	jen	vybraným	zaměstnancům,	kapacitě	služeb	a jejich	finančnímu	
zajištění.

19.12.2019
• předseda	SR	Centra	p. D.	Přeček	informoval	SR	o těchto	záležitostech:

-		podepsal	mimořádné	odměny	pro	ředitele	Centra
-		seznámil	se	s odměnami	pro	pracovníky	Centra	za měsíc	listopad
-		operativně	konzultoval	některé	problémy	s ředitelem	Centra
-	 do funkce	člena	SR	za odstoupivšího	p. Mgr. R.	Pešata	bude	kooptovaná	p. Anna	
Kravarová,	předsedkyně	OkO	Opava

• předseda	SR	p. D.	Přeček	seznámil	SR	s plánem	práce	na rok	2020,	který	SR	
schválila.

• ředitel	Centra	p. Ing. L.	Schenk	podal	podrobné	informace	o situaci	na pracovištích	
Centra	v jednotlivých	odvětvích	(viz	zápis).

• předseda	DR	p. A.	Dombek	informoval,	že	v současných	dnech	probíhá	kontrola	
za období	roku	2018.

13 2 NRZP	Moravskoslezského	kraje
Krajská	 organizace	 STP	 v ČR	 z.s.	MSK	 je	 členem	NRZP	MSK	od  jejího	 založení,	 to	 je	
od roku	2002.	Ve výboru	této	organizace	působí	p.  J.	Myška,	zástupce	STP	v ČR	z.s.,	
který	pravidelně	informuje	výbor	KO	STP	v ČR	z.s.	MSK	o činnosti	výboru	NRZP	MSK.
• v průběhu	roku	2019	byly	realizovány	tyto	akce:
• zasedání	KV	NRZP	ČR	pro	MSK
• krajská	konference
• krajské	shromáždění
• přednášky	u kulatého	stolu	z krajské	dotace	na téma	vzácných	onemocnění
• účast	na Festivalu	Život	bez	bariér	2019
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14 Spolupráce s orgány státní správy 
a samosprávy

14 1 Magistráty	města	Ostravy,	Karviné,	Opavy,	Frýdku	Místku	
a Městské	úřady	Bruntálu	a Nového	Jičína

Okresní	 organizace	 v  rámci	 MSK	 a  městská	 organizace	 Ostrava	 spolupracovaly	
při	 realizaci	 „Plánu	 vyrovnávání	 příležitostí	 pro	 občany	 se	 zdravotním	 postižením“.	
Funkcionáři	výborů	jsou	členy	komisí	při	obecních	úřadech	a pomáhají	řešit	problémy	
v oblasti	sociální	a zdravotní.	

14 2 Krajský	úřad	Moravskoslezského	kraje
I v roce	2019	probíhala	spolupráce	s Krajským	úřadem	Moravskoslezského	kraje.	Byly	
řešeny	tyto	záležitosti:
• prostřednictvím	NRZP	MSK	jsme	spolupracovali	při	plnění	krajského	plánu	

vyrovnávání	příležitosti	pro	ZP.
• na webových	stránkách	KO	MSK	jsme	zveřejňovali	hlášení	o volných	pracovních	

místech	krajského	úřadu	MSK,	a to	bezplatně.
• byla	nám	poskytnuta	dotace	na realizaci	rekondičního	pobytu	ve výši	39 000 Kč,	

za což	děkujeme.
• 10.1.2019	se	uskutečnila	v předsálí	zastupitelstva	Krajského	úřadu	MSK	v Ostravě	

společná	schůze	všech	předsedů	MO	a OkO	STP	v ČR	MSK.	Hlavním	bodem	
jednání	bylo	seznámení	s novými	Stanovami.	Za možnost	realizace	bych	chtěl	
poděkovat	panu	řediteli	KÚ	MSK	Ing. Tomáši	Kotyzovi	a asistentce	kanceláře	
ředitele	p. Taťáně	Orzelové.

15 Spolupráce s STP v ČR z.s. Praha

Krajská	 organizace	 STP	 v  ČR,	 z.s.	 v  roce	 2019	 spolupracovala	 s  předsedkyní	 svazu	
a správní	radou	STP	v ČR,	z.s.	na těchto	úkolech:
• spolupráce	s.	p. Annou	Birčákovou	na přípravě	a vyúčtování	dotace	z Úřadu	vlády	ČR.
• spolupráce	s p. Ing. Alenou	Říhovou	při	využití	jejich	informací	pro	činnost	našich	

organizací.	
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• předseda	KO	MSK	p. Přeček,	jako	člen	Správní	rady	STP	v ČR	z.s.,	se	zúčastňoval	
jednání	SR,	které	se	konaly	v těchto	termínech:	15.3.2019.,	17.6.2019.,	24.9.2019	
a 18.12.2019,	výsledky	jednání	viz	zápisy.

16 Poděkování

Děkujeme všem, kteří finančně, materiálně, svými schopnostmi nebo jinou 
formou podpořili naši činnost. 

Děkujeme těmto organizacím a fyzickým osobám
• Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. Praha-Karlín
• Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, řediteli
• Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
• NRZP Moravskoslezského kraje
• Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví
• LORM Ostrava – poradenské centrum pro hluchoslepé

Děkujeme všem funkcionářům, dobrovolníkům v  místních, okresních 
a krajské organizaci a všem členům MO v rámci MSK, kteří se jakkoli podíleli 
na plnění našeho poslání.

Ještě jednou všem upřímné díky.

V Ostravě	dne	30.4.2020
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