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Asociace protetických pacientů z.s. 



 

Asociace protetických pacientů z.s. (APP), IČ : 01417592, Šmeralova 369/22, 500 02 Hradec Králové, 

e-mail : protetickypacient@seznam.cz , www.protetickypacient.cz,  

https://www.facebook.com/asociacePP ,bankovní spojení: Poštovní spořitelna Hradec Králové           

č. účtu: 258174577/0300. 

 

1. Slovo úvodem 

Asociace protetických pacientů má za sebou sedmý rok existence. A nutno říct, že ne neúspěšný. 

Většina projektů, které si asociace dala za cíl, byla realizována. Bylo by velmi obtížné vyjmenovat jen 

jeden nejvýznamnější úspěch tohoto roku.  Za zmínku stojí navázání spolupráce s několika dalšími 

subjekty, které se věnují pacientům. 

 

2. O spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým, nepolitickým sdružením občanů, v němž se sdružili 

protetičtí a ortopedičtí pacienti, handicapovaní a jinak zdravotně postižení k aktivní činnosti na jejich 

ochranu a jejich podporu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v 

oblasti poskytování zdravotní péče a služeb zdravotně postiženým. 

 

3. Historie spolku 

Občanské sdružení Asociace protetických pacientů bylo založeno na zakládající členské schůzi dne 

30.1.2013, kde byly rovněž schváleny stanovy sdružení.  Registrace Ministerstvem vnitra ČR byla 

provedena dne 15.2.2013. Dne 14.3.2013 byl zřízen účet občanského sdružení u Poštovní spořitelny – 

pobočka Hradec Králové. Od 1. Ledna 2014 je APP zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném 

Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 8453. Od roku 2017 jsme Pacientskou organizací 

zapsanou na www stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. V roce 2017 proběhla aktualizace stanov 

spolku. V roce 2018 proběhla aktualizace stanov a byl zvolen nový předseda spolku. 

 

4. Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.  Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor, 

který si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu(y), tajemníka a pokladníka. Jménem spolku 

jedná předseda, místopředsedové a tajemník každý samostatně, nebo ten, komu byla předsedou, 

místopředsedou, nebo tajemníkem udělena písemná plná moc. 
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5. Činnost spolku 

Spolek se snaží co nejaktivněji podílet na rozvoji a informovanosti problematiky pacientů a zdravotně 

postižených. Prioritně se věnuje protetickým a ortopedickým pacientům. Je realizátorem mnoha 

projektů zaměřených na pomoc pacientům a zdravotně postiženým. Provádí osvětovou činnost. 

Pořádá semináře. Spolupracuje s odborníky ve zdravotnictví. Od roku 2018 je členem Pacientské rady 

ministra zdravotnictví. 

Sdružení provádí poradenskou činnost v oblasti ochrany pacientů. Realizuje materiální a 

administrativní pomoc zdravotně postiženým. 

Rozvíjí spolupráci s organizacemi hájící zájmy zdravotně postižených. Snaží se prohlubovat spolupráci 

s regionálními podnikateli, firmami a dalšími organizacemi a to nejen v oblasti sponzoringu, ale 

především v oblasti pomoci hendikepovaným. 

 

6. Projekty spolku 

Kompenzační pomůcky – zajistit nejvyšší možnou dostupnost kompenzačních pomůcek pro zdravotně 

postižené. Kompenzačními pomůckami zajistit důstojný a plnohodnotný život pro zdravotně 

postižené. 

Úhradová regulace ZP – zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek pro všechny občany, bez rozdílu 

jejich sociální a finanční situace, zajistit alespoň jednu pomůcku v každé kategorii plně hrazenou 

zdravotní pojišťovnou. 

Informovanost – zajistit aktuální informace pro zdravotně postižené v sociální oblasti. Administrativní 

pomoc při žádostech o příspěvky.  

Společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro ZTP – zajistit začlenění zdravotně postižených 

mezi běžnou komunitu. Napomoci těmto spoluobčanům držet krok s tempem doby a techniky. 

Elektromobil, jako alternativní řešení dopravy – projekt je zaměřen na ověření schopnosti 

elektromobilů nahradit automobily se spalovacím motorem a jejich vhodnost pro zdravotně 

postižené občany. Tento projekt byl začátkem roku 2020 pozastaven z důvodu finanční 

nedostupnosti těchto vozidel pro ZTP. 

Spolupracujeme na projektu „Lávky pro hendikepované rybáře“. 

 

7. Přehled aktivit za rok 2020 

Leden 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Úprava www stránek 

- Jednání s Městská knihovna Hradec Králové 



- Jednání s protetikami 

- Jednání FOPTO 

Únor 

- Jednání s redaktorkou Ditou Fuchsovou 

- Zajištění chodu organizace 

- Úprava softwaru 

- Poradenská činnost 

- Jednání se společností Radnice a.s. Hradec Králové 

- Jednání MZČR – zdravotnické prostředky 

 

Březen 

- Jednání s Lidé a zdroje 

- Zajištění sponzorských darů 

- Jednání s Global assistance 

- Jednání o možnosti brigád pro ZTP 

- Jednání MZČR – Pacientská rada 

- Pandemie Covid – zajištění desinfekce a roušek 

Duben  

- Propagace spolku 

- Oslovení dárců – situace kolem Covid 

- Návrh úpravy softwaru 

- Zajišťování nových sponzorů 

Květen 

- Program s osobní účastí komplet zrušen  

- Využívání on-line platforem Zoom, Teams 

Červen 

- Jednání s protetikami 

- MZČR - Pacientská rada 

- Hledání dobrovolníků 

- Cena Křesadlo za rok 2019 

Červenec 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Jednání s VUP Medical Brno 

- Nové trendy v protetice 

Srpen 

- Zajišťování sponzorských darů 



- Jednání s Rehabilitační klinikou Hradec Králové 

- Úprava WWW stránek 

- Jednání s Marina kemp Stéblová 

 

Září 

- Úprava stránek na Facebooku 

- HTA 

- Jednání Berany 

- Jednání Mg. Ing. Radek Sekera, LL.M 

- Jednání s VZP 

- MZČR – Pacientská rada 

 

Říjen 

- FOR GASTRO Praha 

- Publikační činnost 

- Jednání s Reha Centrum HK 

- Jednání se Spolkem zdravotně postižených Královéhradecka, z.s. 

- Opatření v souvislosti s rostoucí pandemií Covid-19 

- Videokonference s MZČR 

Listopad 

- Zajišťování chodu spolku 

- Program s osobní účastí zrušen 

- On-line konference nemocnic 

- On-line jednání o zastřešující pacientské organizaci 

- Propagace spolku 

Prosinec 

- Zajišťování sponzorských darů 

- Soutěž o podporu EOP (Elektrárny Opatovice) 

- Poděkování sponzorům 

- Poděkování spolupracovníkům a partnerům 

- MZČR – Pacientská rada 

 

 

8. Propagace a public relations 

Propagace je řešena především přes webové stránky www.protetickypacient.cz a odkazy na 

webových stránkách našich partnerů. Informace dáváme i na sociální síť Facebook 

https://www.facebook.com/asociacePP . V říjnu 2020 byl vydána kartička „Objednání k lékaři“ 

s kontaktem na APP v počtu 5000 ks. Poděkování za spolupráci v roce 2020 bylo provedeno 

http://www.protetickypacient.cz/
https://www.facebook.com/asociacePP


elektronicky prostřednictvím e-mailu a mailingu. Vzhledem k velice ořezanému rozpočtu bylo 

upuštěno od tištěné propagace v médiích. Členská základna a partneři byli průběžně informováni 

elektronicky. 

 

9. Členská základna 

Na základě předchozích dohod je členská základna rozdělena na členskou základnu aktivní a členskou 

základnu pasivní (nazvanou partnery). Aktivní členská základna se stará o faktický chod organizace, 

jednání s protistranami a je volena do výboru spolku. Pasivní část členské základny je informována 

elektronicky a vydávaným Bulletinem o aktivitách Asociace protetických pacientů (APP). Na činnosti 

spolku, rozhodování a hlasování se podílejí převážně vzdáleně bez osobní účasti tzv. systémem per 

rollam. Aktivní členská základna má 4 členy. Pasivní členská základna má 56 členů. Pasivní členská 

základna předala svůj mandát aktivním členům rovným poměrem k počtu aktivních členů. Kdokoliv 

z pasivních členů má možnost okamžitě svolat výbor a celou členskou základnu za účelem změny 

aktivních členů a členů výboru, mají tedy v rukou rozhodovací právo, jako nejvyšší orgán spolku. 

 

10.  Udělené příspěvky 

 

FINANČNÍ 

Fyzická osoba ZTP  příspěvek na kompenzační pomůcku 1.200,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  příspěvek na individuální dopravu    700,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  příspěvek na kompenzační pomůcku 1.100,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  příspěvek na bionickou protézu  5.000,- Kč 

 

 

 

VĚCNÉ 

Fyzická osoba ZTP  ortopedická obuv                1.540,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  ortopedická obuv   1.420,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  léky        586,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  léky nehrazené ZP   2.500,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  kulturní akce       890,- Kč 



Fyzická osoba ZTP  ortopedické doplňky   2.485,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  příspěvek na rehabilitační pobyt 2.000,- Kč 

Fyzická osoba ZTP  roušky, dezinfekce              12.000,- Kč 

 

11.  Poděkování sponzorům, dárcům a partnerům 

Asociace protetických pacientů (APP) děkuje touto cestou za významnou podporu těmto sponzorům, 

dárcům a partnerům: 

 

FINANČNÍ 

Stránský a Petržík, pneumatické válce   podpora činnosti 

Ergona Opava, s.r.o.     podpora činnosti 

GHC Genetics      podpora činnosti 

ING corporation, s.r.o.     podpora činnosti 

VUP Medical      podpora činnosti 

Protetika Plzeň, s.r.o.     podpora činnosti 

HAVEL & PARTNERS     podpora činnosti 

Ortotika – protetika, s.r.o.    podpora činnosti 

Ortopedická protetika Liberec    podpora činnosti 

Otto Bock ČR, s.r.o.     podpora činnosti 

Ostatní anonymní dárci     podpora činnosti 

 

VĚCNÉ 

Malík a spol. technicko-protetická péče, s.r.o.  LED monitor 

RANA Hradec Králové, spol. s r.o.   kancelářské potřeby 

Stránský a Petržík, pneumatické válce   AL stojan na propagační LED 

Ostatní dárci      kompenzační pomůcky, elektronika 

Ostatní anonymní dárci     pomůcky, vybavení 

 



PARTNERSKÉ 

Global assistance     zajištění vstupenek 

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.    sleva pro členy a partnery, osvěta 

Protisk-HK      zdarma grafické práce 

Bohemiavipclub     zdarma vstupenky 

Ing. Mgr. Radek Sekera, LL.M    zdarma právní poradenství 

Cvrček       zdarma roušky 

Fax.cz       zdarma používání 

Havex-auto      sleva pro členy a partnery 

 

 

12.  Finanční zpráva 

 

 

 

500 

02 Hradec Králové 

Předmět činnosti účetní 

jednotky: 

 

  Číslo 

řádku 

Skutečnost k rozvahovému dni 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 
Celkem 

Ill. 

Náklady 1 x x x 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 233  233 

Dle 

vyhlášky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název a právní forma účetní jednotky: 

č.  Asociace protetických pacientů 

z.s. 

504/2002 

Sb. ke dni 31.12.2020 Sídlo účetní jednotky: 

 (v celých tisících Kč) Šmeralova 369/22 

IC 

1417592 



 

VI. 

VII. 

VIII. 

B. 

IV. 
V. 

c. 

D. 

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9    

Osobní náklady 13    

Daně a poplatky 19    

Ostatní náklady 21    

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 

opravný 

29   
 

Poskytnuté příspěvky 35 78  78 

Daň z příjmů 37    

Náklady celkem 39 311  311 

Výnosy 40 x x x 

Provozní dotace 41    

Přijaté příspěvky 43 191  191 

Tržby za vlastní výkony a zboží 47 119  119 

Ostatní výnosy 48    

Tržby z prodeje majetku 55    

Výnosy celkem 61 310  310 

Výsledek hospodaření před zdaněním 62    

Výsledek hospodaření po zdanění 63    

Sestaveno dne: 
Podpis odpovědné osoby 

(statutární orgán): 

Podpis osoby odpovědné za sestavení 

(sestavil): 

21.04.2021 

  



 (v celých tisících Kč) 369/22 

 
500 

02 Hradec Králové 

Předmět činnosti účetní jednotky: 

 

AKTIVA 
Číslo 

řádku 

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období 

Stav k 

poslednímu 

dni účetního 

období 
A. 

l. 

IV. 
B. 

 

Il. 

IV. 

Dlouhodobý majetek celkem 1 6 6 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 6 6 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10   

Dlouhodobý finanční majetek celkem 21   

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28   

Krátkodobý majetek celkem 40 1 20 

Zásoby celkem 41   

Pohledávky celkem 51   

Krátkodobý finanční majetek celkem 71 1 20 

Jiná aktiva celkem 79   

AKTIVA CELKEM 82 7 26 

PASIVA 

  

Číslo 

řádku 

Stav k 

poslednímu 

dni účetního 

období 

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období 

l. 

B. 

l. 

 

 

Vlastní zdroje celkem 1 26 7 

Jmění celkem 2   

Výsledek hospodaření celkem 6  1 

Cizí zdroje celkem 10   

Rezervy celkem 11   

Dlouhodobé závazky celkem 13   

Krátkodobé závazky celkem 21   

Jiná pasiva celkem 45   

Dle 

vyhlášky 
ROZVAHA 

Název a právní forma účetní jednotky: 

č.  Asociace protetických pacientů 

z.s. 

504/2002 ke dni 31.12.2020 Sídlo účetní jednotky: 

Sb.  Šmeralova  

  

1417592 



PASIVA CELKEM 48 26 7 

Sestaveno dne: 
Podpis odpovědné osoby (statutární 

orgán): 

Podpis osoby odpovědné za sestavení 

(sestavil): 

21.04.2021  

 

 

 

Finanční částky jsou zaokrouhleny. 

 

 

 

 

Zpracoval : Asociace protetických pacientů z.s. 

Výroční zpráva byla schválena členskou schůzí APP dne 7.5.2021 

 

 

 

 

 

 


