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ÚVODNÍ SLOVO 

Institut rovných příležitostí je zapsaným ústavem, který založila Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR, z. s. v roce 2014. Cílem vzniku ústavu bylo poskytování sociálních, vzdělávacích a 

informačních služeb nejen pro osoby se zdravotním postižením a seniory, ale i pro širokou veřejnost, 

např. pro zaměstnavatele nebo neziskové organizace. 

V roce 2016 byla činnost ústavu soustředěna zejména na přípravu a organizaci vzdělávacích programů 

pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a osoby se zdravotním postižením a na 

poradenskou a konzultační činnost při realizaci projektů zaměřených na zpřístupňování trhu práce 

osobám se zdravotním postižením. 

Od 1. 9. 2016 došlo v ústavu ke změně na pozici statutárního zástupce a novým ředitelem se stal Mgr. 

Michal Dvořák. 

Děkuji všem spolupracovníkům a spolupracujícím organizacím, kteří se podíleli na fungování ústavu a 

realizaci činností konaných v průběhu roku 2016. Nejvýznamnější spolupracující organizací byla v roce 

2016 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky. Poděkování patří i členům správní 

a dozorčí rady a panu Jiřímu Venclovi za nastartování činnosti organizace a její více než dvouleté 

vedení. Za rok 2016 patří poděkování paní Jitce Liškové, která zajišťovala vybrané administrativní a 

organizační činnosti pro ústav formou nepeněžního daru. 

 

Mgr. Michal Dvořák 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU 
 

 

 

Název: 
Institut rovných příležitostí, z. ú. 
 
Sídlo: 
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
 
IČ: 02810204 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
 
Číslo účtu: 3391457369/0800 
 
Datum vzniku: 15. 4. 2014 

Právní forma: 
zapsaný ústav dle zákona č. 89/2012 Sb. 
 
Vedený u Městského soudu v Praze, spisová 
značka U 9 
 
E-mail: reditel@institutrp.cz 
 
Webové stránky: wwww.institutrp.cz 
 
Datová schránka: esp3azn 
 
Zakladatel ústavu: Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR, z. s., IČ 70856478 
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CÍLE ÚSTAVU 
 

 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Ústav realizuje činnosti směřující k ochraně lidských a občanských práv a svobod, se zaměřením 

zejména na odhalování případů přímé diskriminace osob se zdravotním postižením a diskriminace 

nepřímé v oblasti bezbariérové přístupnosti, přístupu ke vzdělávání, pracovnímu uplatnění apod., 

které ve svých důsledcích vedou k prohlubování příčin sociální exkluze lidí se zdravotním 

postižením. 

4. Ústav spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb a se spolky osob se zdravotním postižením. 

5. Ústav podporuje rozvoj spolupráce na místní a regionální úrovni, a to jak se zástupci státní správy 

a samosprávy, tak s aktéry z neziskového a podnikatelského sektoru, kteří působí v sociální či 

zdravotní oblasti. 
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PŘEDMĚT ČINNOSTI A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Hlavní předmět činnosti 

Hlavním předmětem činnosti ústavu je zajišťování sociálních a odborných služeb dle platné právní 

úpravy na území České republiky. Jedná se především o poskytování těchto služeb: 

1. Odborné sociální poradenství, jehož cílem je společné nalezení vhodného řešení problémové 

situace a zabránění tomu, aby lidé strádali v důsledku neznalosti svých práv a povinností, vedoucí k 

posílení samostatnosti klientů či jejich blízkých. Cílovou skupinou této služby jsou především osoby 

se zdravotním postižením bez omezení věku, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, jejich 

blízcí, senioři a jejich rodinní příslušníci, oběti trestných činů a oběti domácího násilí. 

2. Vytváření zázemí administrativního servisu pro veřejně prospěšné aktivity občanů se zdravotním 

postižením, jejich zástupců či organizací – zejména pak organizací a jejich zástupců sdružených v 

regionálních strukturách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR působících na území 

jednotlivých krajů, kde má ústav svá regionální pracoviště. 

3. Vytváření podmínek pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporu 

rovných příležitostí a podporu jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění. 

4. Podpora tvorby komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat či udržení na trhu 

práce se zaměřením na osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

5. Realizace osvětových a informačních akcí a kampaní spojených s využíváním technických opatření, 

která napomáhají zlepšení kvality života lidí ohrožených sociálním vyloučením. 

6. Organizace osvětových a odborných vzdělávacích programů (akreditovaných i neakreditovaných) 

pro občany se zdravotním postižením, seniory, zaměstnance zainteresovaných institucí a 

veřejnost. 

7. Zajišťování odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci 

jejich celoživotního vzdělávání formou pořádání odborných vzdělávacích programů. 
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Doplňkové aktivity, činnosti a služby 

1. Realizace činností propagačních, výukových, poradenských, mediačních, informačních, styk s 

veřejností, setkávání a spolupráce subjektů ve smyslu cílů organizace i spolupráce se zahraničními 

subjekty, nácvik speciálních dovedností, sociální depistáž, sociálně rehabilitační aktivity atd. 

2. Podpora metod práce s komunitou, strategie a komplexního řešení sociálních služeb, celoživotního 

vzdělávání a ostatní složky prostředí, které ovlivňují kvalitu života a podporují integraci 

znevýhodněných skupin občanů. 

3. Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve spolupráci s 

dotčenými institucemi veřejné správy, zejména pak s Úřadem práce ČR. 

4. Poskytování expertní a konzultační činnosti v oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se 

zdravotním postižením a osobami ohroženými sociálním vyloučením. 

5. Organizace a provádění výzkumu při ověřování stavu integrace a kvality života osob ohrožených 

sociálním vyloučením. 

6. Partnerství při realizaci dalších projektů, které napomáhají při rozvoji a rozšiřování nabízených 

služeb pro cílové skupiny. 

7. Poskytování doplňkových služeb pro nestátní neziskové organizace na základě příslušných 

živnostenských oprávnění.  
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ORGÁNY ÚSTAVU 
Správní rada: 

V roce 2016 pracovala tříčlenná správní rada ve složení: 

Mgr. VÁCLAV KRÁSA, předseda správní rady 

Mgr. JIŘÍ MORÁVEK, člen správní rady 

Mgr. PAVEL HŘÍBEK, člen správní rady 

Dozorčí rada: 

V roce 2016 pracovala tříčlenná dozorčí rada ve složení: 

JITKA LIŠKOVÁ, předsedkyně dozorčí rady (den zániku funkce:  1. srpna 2016) 

LENKA FOLKEOVÁ, předsedkyně dozorčí rady (den vzniku funkce:  1. srpna 2016) 

JAN CHUDÝ, člen dozorčí rady 

MARIE DIVIŠOVÁ, členka 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: 

JIŘÍ VENCL, ředitel (den zániku funkce:  1. září 2016) 

Mgr. MICHAL DVOŘÁK, ředitel (den vzniku funkce:  1. září 2016) 
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ČINNOST ÚSTAVU V ROCE 2016 

Akreditované vzdělávací kurzy 

V rámci celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách nabízel ústav 

v roce 2016 devět odborných vzdělávacích kurzů akreditovaných při MPSV ČR dle zákona č. 108/2006 

Sb.: 

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a 

poskytovatelem sociální služby 

Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP 

Lektor: PhDr. Milan Pešák 

Rozsah kurzu: 16 výukových hodin 

Individuální plánování v sociálních službách 

Akreditace: MPSV 2014/1411-PC/SP/VP 

Lektor: PhDr. Milan Pešák, PhDr. Dana Marková 

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin 

Dluhové poradenství pro sociální služby – finanční gramotnost 

Akreditace: MPSV 2014/1464-PC/SP 

Lektor: Ing. Patrik Nacher 

Rozsah kurzu: 12 výukových hodin 

Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se zrakovým postižením 

Akreditace: MPSV 2015/0239-PC/SP 

Lektor: Mgr. Alena Cikánková, DiS. 

Rozsah kurzu: 6 výukových hodin 
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Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se sluchovým postižením 

Akreditace: MPSV 2015/0240-PC/SP 

Lektor: Mgr. Jitka Vrchotová, Bc. Markéta Zelenková 

Rozsah kurzu: 6 výukových hodin 

Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se zrakovým postižením 

Akreditace: MPSV 2015/1072-PC/SP/VP 

Lektor: Mgr. Alena Cikánková, DiS., PhDr. Dana Marková 

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin 

Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se sluchovým postižením 

Akreditace: MPSV 2015/1073-PC/SP/VP 

Lektor: Mgr. Jitka Vrchotová, Bc. Markéta Zelenková 

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin 

Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami s tělesným postižením 

Akreditace: MPSV 2015/0856-PC/SP/VP 

Lektor: PhDr. Leoš Spáčil, Mgr. Alena Cikánková, DiS., PhDr. Dana Marková 

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin 

Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami s duševním onemocněním a agresivními projevy 

chování 

Akreditace: MPSV 2015/0855-PC/SP/VP 

Lektor: Mgr. Alena Cikánková, DiS., PhDr. Dana Marková 

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin 
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Realizace odborných vzdělávacích kurzů 

Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami s duševním onemocněním a agresivními projevy 

chování 

Lektor: Mgr. Alena Cikánková, DiS., PhDr. Dana Marková 

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin 

Způsob realizace: 1 denní docházkový 

Termín konání kurzu: 20. 4. 2016 

Místo konání kurzu: Praha 

Účastníci kurzu: 14 osob – pracovníci města Neratovice a Příbram a Jedličkova ústavu a školy 

Program kurzu: 

• Základní komunikační dovednosti 

• Psychopatologie - obecné informace a základní komunikační dovednosti 

• Základní duševní onemocnění jejich charakteristické projevy v komunikaci – 1. část 

• Praktický nácvik komunikace s agresivním klientem a úzkostným klientem 

• Základní duševní onemocnění jejich charakteristické projevy v komunikaci – 2. část 

• Praktický nácvik komunikace s neurotickým klientem a autistickým klientem 

• Základní duševní onemocnění jejich charakteristické projevy v komunikaci – 3. část 

• Praktický nácvik komunikace s klientem pod vlivem alkoholu a drog a s klientem v krizi 
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Individuální plánování v sociálních službách 

Lektor: PhDr. Milan Pešák, PhDr. Dana Marková 

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin 

Způsob realizace: 2 denní docházkový 

Termín konání kurzu: 3. – 4. 10. 2016 

Místo konání kurzu: TyfloCentrum Hradec Králové 

Účastníci kurzu: 9 pracovníků TyfloCentra 

Program kurzu: 

• Zakázka uživatele, pracovníka a organizace 

• Proces tvorby individuálního plánu sociálních služeb a jeho součásti 

• Tíživá sociální situace 

• Cíle 

• Overview 

• Nástroje pro motivaci klienta ke změně 

• Indikátory dosažení cíle 

• Ošetření rizik 

• Riziko nesplněných cílů 

• Realizace individuálního plánu a jeho zpracování 
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Spolupráce na akcích a aktivitách 

Konference „Význam odborného sociálního poradenství při obhajobě práv osob se zdravotním 

postižením“ 

Vystupující: Daniel Hodek (zastupitel a radní HMP), Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová (náměstkyně 

ministra MPSV ČR), Mgr. Václav Krása (předseda NRZP ČR), Mgr. Hynek Kalvoda (předseda Asociace 

sociálního poradenství), Ing. Patrik Nacher (předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP), Jaroslav 

Paur (ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR), JUDr. Zdenka Cupková (Sdružení zdravotně 

postižených v ČR), Mgr. Šárka Slavíková (ředitelka Amelie z. s.), Mgr. David Pospíšil a PhDr. Radek Suda 

(odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR), Mgr. Jitka Vrchotová (vedoucí 

poradny NRZP ČR v Praze) 

Rozsah konference: 10.00 – 15.00 

Termín konání kurzu: 23. 5. 2016 

Místo konání kurzu: sál zastupitelstva HMP, Mariánské náměstí č. 2, Praha 1 - Staré Město 

Program konference: 

• Odborné sociální poradenství jako klíčová služba pro osoby se zdravotním postižením a jejich 

rodiny, význam specificky zaměřeného poradenství pro cílové skupiny – specializace poradců; 

• Podpora osvětových a vzdělávacích aktivit pro osoby se zdravotním postižením na území HMP; 

• Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

Ústav v roce 2016 spolupracoval na tvorbě webové kampaně „Proti stigmatizaci“ na webu NRZP ČR 

www.nrzp.cz v rámci projektu „Osvětová a destigmatizační činnost NRZP ČR ve prospěch osob s 

duševním onemocněním“. Zaměřil se i na poradenskou a konzultační činnost při realizaci projektů ESF 

zaměřených na zpřístupňování trhu práce osobám se zdravotním postižením. 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 

15 

 

HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU 

 

 

 

Finanční zpráva za rok 2016 

Ústav nebyl v roce 2016 příjemcem žádných dotací a příspěvků z veřejných zdrojů. Jediným zdrojem 

příjmů tak byly výhradně tržby za poskytnuté služby. Vedle toho ústav v roce 2016 obdržel od paní 

Jitky Liškové nepeněžní dar ve výši 18 000 Kč, a to formou vybrané administrativní a organizační 

činnosti pro ústav. Z nevyčerpaných darů z předchozích let využil ústav v roce 2016 dary v celkové výši 

120 tisíc Kč. Za rok 2016 ústav vykázal účetní ztrátu ve výši 197 tisíc Kč. Hospodaření ústavu za rok 

2016 bylo schváleno správní radou ústavu dne 20. 6. 2017. Daňové, účetní a ekonomické poradenství, 

vedení finančního a mzdového účetnictví a vypracování daňového přiznání zajistil a zpracoval pro 

ústav Ing. Jaroslav Skuhrovec, se sídlem Fialková 15, 106 00 Praha 10, IČ 45363854. Průběžnou 

kontrolu hospodaření prováděla dle zakládací listiny ústavu dozorčí rada. Při své práci dozorčí rada 

neshledala žádné nedostatky a pochybení. 

Personální obsazení 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 byl do srpna 2016 ve výši úvazku 0,0; od září 2016 ve výši 

úvazku 1,0, z toho členů řídících orgánů 1,0. Osobní náklady na zaměstnance (včetně DPP a DPČ) v 

roce 2016 byly 85 tisíc Kč, z toho osobní náklady na členy řídících orgánů byly 8 tisíc Kč. Náklady na 

sociální a zdravotní pojištění na zaměstnance (včetně DPP a DPČ) v roce 2016 činily 1 tisíc Kč. 

Členům statutárního orgánu v roce 2016 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění. 
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Přehled hospodaření za rok 2016 

ÚČET NÁZEV UKAZATELE 
HLAVNÍ 

ČINNOST 
(v tis. Kč) 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
(v tis. Kč) 

CELKEM 
(v tis. Kč) 

NÁKLADY 398 0 398 

501 Spotřeba materiálu 120  120 

513 Náklady na reprezentaci 1  1 

518 Ostatní služby 116  116 

521 Mzdové náklad 93  93 

524 Zákonné sociální pojištění 
1  

1 
 

538 Ostatní daně a poplatky 3  3 

551 Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 

64  64 

     

VÝNOSY 201 0 201 

602 Tržby z prodeje služeb 63  63 

682 Přijaté příspěvky 138  138 

     

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -197 

 

 

Výrok auditora 

Audit hospodaření za rok 2016 provedla auditorská kancelář Ing. Anithey Škodové, CSc. Výrok 

auditorky je součástí výroční zprávy: 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 

17 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 

18 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 

19 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva Institutu rovných příležitostí za rok 2016 

Vydal: Institut rovných příležitostí, z. ú. 

Místo vydání: Praha 

Datum vydání: 23. 6. 2017 

Výroční zprávu za rok 2016 schválila správní rada ústavu na svém zasedání dne 20. 6. 2017 v Praze. 


