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Použité zkratky: 

IRP – Institut rovných příležitostí, z.ú. 

NRZP ČR – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. 

APZP – Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

OZP – osoby se zdravotním postižením 

 

1. Slovo na úvod 

 

 

foto Jiří Vencl 

 

Institut rovných příležitostí, z.ú. je samostatnou právnickou osobou, kterou založila Národní rada 

osob se zdravotním postižením ČR v roce 2014. Cílem vzniku společnosti je poskytování sociálních, 

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

širokou veřejnost - např. pro zaměstnavatele nebo další neziskové organizace. 

V roce 2015 byla činnost soustředěna zejména na přípravu a organizaci vzdělávacích programů pro 

sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a osoby se zdravotním postižením. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o období rozvoje činnosti s velice omezenými zdroji příjmů, lze 

konstatovat, že sledované období bylo vzhledem k dosaženým výsledkům úspěšné.  

 

Jiří Vencl, ředitel IRP 



 

2. Základní informace o společnosti 

 

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. 

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl U, složka 9  

E-mail: j.vencl@nrzp.cz 

Webové stránky: wwww.institutrp.cz  

Zakladatelem ústavu je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se sídlem Partyzánská 1/7, 

170 00 Praha 7, IČ - 708 564 78, www.nrzp.cz.  

3. Cíle Ústavu:  

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

zejména na: 

 odhalování případů přímé diskriminace osob se zdravotním postižením s využitím zákonné 

úpravy na úseku antidiskriminační legislativy, 

 odhalování případů nepřímé diskriminace osob se zdravotním postižením v oblasti 

bezbariérové přístupnosti, přístupu ke vzdělávání, pracovnímu uplatnění apod., které ve svých 

důsledcích vedou k prohlubování příčin sociální exkluze lidí se zdravotním postižením. 

d) 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.  

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

samosprávy (obce, města, kraje), 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. 

4. Předmět činnosti a poskytovaných služeb: 

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: 

a) 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.  

b) 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.  

c) Vytváření podmínek pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporu 

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

d) Podpora tvorby komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat či udržení na trhu 

práce se zaměřením na osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

e) Realizace osvětových a informačních akcí a kampaní spojených s využíváním technických opatření, 

která napomáhají zlepšení kvality života lidí ohrožených sociálním vyloučením. 

f) Organizace osvětových a odborných vzdělávacích programů (akreditovaných i neakreditovaných) 

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

veřejnost. 

g) Zajišťování odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci 

jejich celoživotního vzdělávání – formou pořádání odborných vzdělávacích programů. 

Doplňkové aktivity, činnosti a služby: 

h) 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. 



i) 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. 

j) Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve spolupráci 

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

k) Poskytování expertní a konzultační činnosti v oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se 

zdravotním postižením a osobami ohroženými sociálním vyloučením. 

l) Organizace a provádění výzkumu při ověřování stavu integrace a kvality života osob ohrožených 

sociálním vyloučením. 

m) Partnerství při realizaci dalších projektů, které napomáhají při rozvoji a rozšiřování nabízených 

služeb pro cílové skupiny. 

n) Poskytuje doplňkové služby pro nestátní neziskové organizace - na základě příslušných 

živnostenských oprávnění. 

5. Orgány Ústavu 

5.1. Správní rada: 

Členové správní rady Ústavu v roce 2015 byli: 

Mgr. Václav Krása – předseda SR 

Mgr. Pavel Hříbek 

Mgr. Jiří Morávek 

Funkční období členů správní rady je tříleté. 

 

Správní rada se v průběhu roku 2015 sešla celkem dvakrát, a to dne 15.7.2015 a 16.12.2015. 

Předmětem jednání byly především provozní záležitosti související s rozvojem činnosti IRP – viz 

podrobněji v kapitole zpráva o činnosti. 

 5.2. Ředitel – statutární orgán 

Statutárním orgánem – ředitelem je: 

Jiří Vencl, který vykonává tuto funkci od vzniku IRP. 

5.3. Dozorčí rada: 

Členové dozorčí rady Ústavu v roce 2015 byli: 

a) Jitka Lišková – předsedkyně DR 

b) Jan Chudý 

c) Marie Divišová 

 

Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. 

Dozorčí rada pracovala průběžně dle potřeby. Členové dozorčí rady se také zúčastnili společného 

zasedání SR a DR dne 15. 7. 2015 – v sídle IRP. 



6. Zpráva o činnosti IRP za rok 2015 

Od května 2014 byla zahájena činnost IRP. Na tuto přípravnou fázi pak navázaly aktivity realizované 

v roce 2015 – jednalo se především o tyto aktivity: 

6.1. Realizace odborných vzdělávacích programů 

Realizované vzdělávací kurzy v roce 2015: 

a) Individuální plánování v sociálních službách 

Forma kurzu: Docházkový, prezenční.  

Termín konání: středa 30. 9. – čtvrtek 1.10. 2015 

Místo konání: Praha, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 – Holešovice (budova Pražské teplárenské a.s.)  

Rozsah kurzu: 16 výukových hodin 

Lektor: PhDr. Milan Pešák 

kurz akreditovaný MPSV pod číslem 2014/1411-PC/SP/VP) 

Stručná anotace kurzu: 

 Účastník se seznámí s postavením, právy i povinnostmi všech subjektů podílejících se na 

individuálním plánování sociálních služeb (uživatel, sociální pracovník, pracovník v sociálních 

službách, zařízení sociálních služeb), 

 prohloubí si teoretické znalosti i praktické zkušenosti s vytvářením individuálních plánů 

sociálních služeb, 

 správně formuluje cíle sociální služby, nástroje k jejich dosažení i ukazatele úspěšnosti 

dosažení cíle. 

 
b) Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahumezi 

uživatelem a poskytovatelem sociální služby  
 

Forma kurzu: třídenní internátní kurz.  

Termín konání: 18. - 20. 11. 2015 (19. čtvrtek odpoledne – 21. 11. sobota dopoledne) 

Místo konání: Karlovy Vary, pension HUBERTUS 

Rozsah kurzu: 16 výukových hodin 

kurz akreditovaný MPSV pod číslem 2014/1412-PC/SP) 

Lektor: PhDr. Milan Pešák 

Stručná anotace kurzu: 

 Kurz je zaměřen na efektivnější komunikaci a dorozumění s uživatelem služby,  

 plánování, vyjednávání o poskytování služeb i hodnocení jejich úspěšnosti. 

• efektivnější komunikaci a dorozumění s uživatelem 



 • navázání profesionálního pracovního vztahu s uživatelem 

 • posílení schopnosti motivovat klienta k aktivitě a zvládání jeho nepříznivé životní situace 

 

c) Zdravotnické právo pro pracovníky v sociálních službách 
Forma kurzu: Jednodenní, prezenční.  

Termín konání: pátek 20. 11. 2015 - zahájení v 9.30 hod., v zasedací místnosti NRZP ČR,  

Místo konání: Praha, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 – Holešovice (budova Pražské teplárenské a.s.)  

Rozsah kurzu: 5 výukových hodin  

kurz akreditovaný MPSV pod číslem 2012/0074-PC/SP/VP/PP) 

Lektor: JUDr. Ondřej Dostál, Ph. D., LL.M. 

Stručná anotace kurzu: 

Absolventi se orientují v legislativě upravující oblast zdravotnictví a sociálních služeb, znají 

hierarchií právních norem a základní pravidla pro práci s právními předpisy,  

 definují základní práva a povinnosti zdravotnických pracovníků a pacientů,  

 aplikují právní normy v případě potřeby ochrany práv pacienta i zdravotníka.  

 pracují s pojmem osobních údajů a jejich ochranou zejména při výkonu povolání a při 

manipulaci s dokumentací.  

 Získají aktuální přehled o změnách v legislativě a o jejich možném dopadu na sociální 

oblast, budou moci reagovat s předstihem a připravit se na implementaci legislativních 

změn. 

 

6.2. Akreditace nových vzdělávacích programů  

Na základě usnesení Správní rady IRP a na základě dohody o spolupráci mezi IRP a NRZP ČR a APZP 

pokračoval IRP v akreditaci nových odborných vzdělávacích kurzů na MPSV ČR – v rámci celoživotního 

vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 

Do konce roku 2015 se podařilo úspěšně akreditovat dle zákona č. 108/2006 Sb. celkem 6 odborných 

vzdělávacích programů: 

1) Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se sluchovým postižením 
Akreditovaný kurz MPSV pod číslem – 2015/0240-PC/SP) 

Rozsah kurzu: 6 výukových hodin 

Stručná anotace: Kurz je zaměřen na základní dovednosti pro zlepšení komunikace s osobami se 

sluchovým postižením. 

V teoretické části, se posluchač seznámí se základy komunikace s osobami se sluchovým postižením,s 

typy a stupni sluchového postižení a s formami komunikace se sluchově postiženými, se specifickými 

podmínkami komunikace s osobami se sluchovým postižením. 



V praktické části se zaměříme na nejvhodnější metody v procesu komunikace (zásady vedení 

rozhovoru, význam osvětlení, tlumočnické služby, technické pomůcky pro zlepšení komunikace). 

Formou modelových situací si posluchač ověří, které postupy jsou nejvhodnější při komunikaci s 

osobami se sluchovým postižením. 

2) Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se zrakovým postižením 

Akreditovaný kurz MPSV pod číslem 2015/239-PC/SP) 

Rozsah kurzu: 6 výukových hodin 

Stručná anotace kurzu: Kurz je zaměřen na základní dovednosti pro zlepšení komunikace s osobami 

se zrakovým postižením. V teoretické části, se posluchač seznámí se základy komunikace s osobami 

se zrakovým postižením, 

vliv zrakového postižení na komunikaci a je zaměřen i na chyby, kterých se při komunikaci s osobami 

se zrakovým postižením pracovníci v sociální práci dopouštějí. V praktické části formou modelových 

situací (chůze s bílou holí, nonverbální komunikace, technika správného držení) situací si posluchač 

ověří, které postupy jsou nejvhodnější při komunikaci s osobami se zrakovým postižením 

3) Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se sluchovým postižením 

Akreditace kurzu u MPSV pod číslem: 2015/1073-PC/SP/VP 

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin 

Stručná anotace kurzu: Kurz je zaměřen na rozšíření, upevnění a aplikaci dovedností pro zlepšení  

komunikace s osobami s tělesným postižením. Program se skládá z teoretické části, kde se posluchač 

seznámí se základy komunikace s osobami s tělesným postižením, terminologií a vlivem tělesného 

postižení na komunikaci.  

V praktické části, která je těžištěm kurzu, je kladen důraz na podmínky pro úspěšnou komunikaci, 

eliminaci chyb a nesprávných postupů a osvojení potřebných znalostí a dovedností sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách při komunikaci s osobami s tělesným a kombinovaným 

  

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

chování 

Akreditace kurzu u MPSV pod číslem: 2015/855-PC/SP/VP 

Rozsah: 8 výukových hodin  

Stručná anotace kurzu: Kurz je zaměřen na základní dovednosti pro zlepšení komunikace s osobami s 

duševním onemocněním a agresivními projevy chování. Program se skládá z teoretické části, kde se 

posluchač seznámí se základy komunikace s osobami s duševním onemocněním a agresivními projevy 

chování, s typy duševního onemocnění a s formami komunikace.  

Dále se posluchači seznámí s praktickými postupy při komunikaci s osobami s duševním 

onemocněním a agresivními projevy chování. Praktická část je zaměřena na nejvhodnější metody v 



procesu komunikace, kde si formou modelových situací posluchač ověří, které postupy jsou 

nejvhodnější při komunikaci s osobami s duševním onemocněním a agresivními projevy chování. 

Závěrem je celkové shrnutí probírané tématiky, diskuze a seznámení s informačními zdroji k tématu. 

Ověření získaných znalostí a dovedností bude provedeno vyplněním testu. 

5) komunikace s osobami s tělesným postižením.  

Akreditace kurzu u MPSV pod číslem: 2015/0856-PC/SP/VP 

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin 

Stručná anotace: Program se skládá z teoretické části, kde se posluchač seznámí se základy 

komunikace s osobami s tělesným postižením, terminologií a vlivem tělesného postižení na 

komunikaci.  

V praktické části, která je těžištěm kurzu, je kladen důraz na podmínky pro úspěšnou komunikaci, 

eliminaci chyb a nesprávných postupů a osvojení potřebných znalostí a dovedností sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách při komunikaci s osobami s tělesným a kombinovaným 

postižením. Součástí kurzu je praktický nácvik získaných znalostí. 

6) Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se zrakovým postižením 

Akreditovaný kurz MPSV pod číslem: 2015/1072-PC/SP/VP  

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin 

Stručná anotace kurzu: Kurz je zaměřen na základní dovednosti pro zlepšení komunikace s osobami 

se zrakovým postižením.V teoretické části, se posluchač seznámí se základy komunikace s osobami se 

zrakovým postižením,vliv zrakového postižení na komunikaci a je zaměřen i na chyby, kterých se při 

komunikaci s osobami se zrakovým postižením pracovníci v sociální práci dopouštějí.V praktické části 

formou modelových situací (chůze s bílou holí, nonverbální komunikace, technika správného držení) 

situací si posluchač ověří, které postupy jsou nejvhodnější při komunikaci s osobami se zrakovým 

postižením 

6.3. Osvětová činnost 

V této oblasti IRP úzce spolupracoval s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a Asociací 

poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR. Jednalo se především o tvorbu metodiky při aplikaci 

nového Občanského zákoníku – přeregistrace spolků. V součinnosti s výše uvedenými organizacemi 

byly vyvinuty další vzdělávací kurzy, které byly následně akreditovány na MPSV. 

6.4. Spolupráce na akcích 

Jednalo se o významnou aktivitu. IRP se spolupodílel na realizaci dvou celostátních konferencí: 

a) Seminář k tématice: Podpora pečujících osob o osoby závislé na území Hl.m. Prahy 

Datum konání: 16. 6. 2015 

Místo konání: Karlínské náměstí č. 12, Praha 8 

Doba konání: 13 – 16,30 hodin  



b) Tématická konference na téma: AKTUÁLNÍ OTÁZKY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ  
Termín konání: čtvrtek 3.12.2015 
Místo konání: Magistrát hl.m.Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, sál zastupitelstva 
Doba konání: 10 – 14 hod. 

6.5. Rozvojové aktivity 

V souvislosti rozvojem IRP, bylo třeba investovat hodně energie do aktivit, které se zúročí v příštích 

letech. Jednalo se zejména o tyto aktivity: 

 vyhledávání kontaktů u nás i v zahraničí  

 zpracování základních databází  

 dotvoření webových stránek  

 vytvoření vhodného loga IRP 

 zpracování a vyhodnocení anket o vzdělávacích potřebách sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách 

 vyhledávání vhodných spolupracovníků, lektorů a odborníků 

 navržení rámcových vzdělávacích programů pro OZP a veřejnost 

6.6. Metodická činnost 

Jednalo se především o poradenství:  

  založení neziskových organizací např. zapsaných ústavů či zapsaných spolků dle nového 

občanského zákoníku  

  přeregistrace bývalých občanských sdružení na spolky - jaké je třeba učinit kroky dle nového 

občanského zákoníku 

Metodická pomoc byla poskytována především v sídle IRP – formou elektronických zpráv a 

sdělováním informací prostřednictvím telefonu. V této aktivitě budeme pokračovat i v roce 2016tj. po 

dobu tzv. přechodného období dle nového Občanského zákoníku. 

6.7. Činnost dobrovolníků 

Vzhledem k omezeným finančním zdrojům byla velice významná práce dobrovolníků. Vedle ředitele, 

se na dobrovolné práci ve prospěch IRP podílelo dalších 6 osob. Všem patří veliký dík, neboť bez jejich 

práce by nebylo možné činnost v roce 2015 vůbec zajistit. Podrobnosti - viz dále. 

Na základě smlouvy o výkonu odborné praxe se Zemědělskou univerzitou Praha, vykonávala v sídle 

IRP svoji praxi Denisa Krahulíková – studentka oboru - Poradenství v odborném vzdělávání. V období 

září – říjen se tak aktivně zapojila do přípravy a organizace odborných vzdělávacích kurzů. S prací této 

studentky jsme byli velice spokojeni. 



7. Hospodaření IRP 

Základem pro hospodářskou činnost byl při vzniku IRP finanční vklad zakladatele ve výši 20 000 Kč a 

hmotný majetek darovaný zakladatelem na základě darovací smlouvy v hodnotě 193 327 Kč. IRP 

nebyl v roce 2015 příjemcem žádných dotací a příspěvků z veřejných zdrojů. Jediným zdrojem příjmů 

tak byly výhradně tržby za poskytnuté služby.  

a) Použité účetní metody - podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 

Sb. a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. 

b) Způsob zpracování účetních záznamů - účetní software GRAND  

c) Místo úschovy účetních záznamů - archiv v sídle společnosti 

d) Majetková či smluvní účast v jiných společnostech - žádné účasti 

e) Dlouhodobý majetek - organizace má v majetku drobný majetek, který byl vložen zřizovatelem při 

vzniku společnosti. 

8. Finanční zpráva za rok 2015 

Účetnictví pro IRP zajišťovala účetní firma Ing. Zuzana Skuhrovcová. Daňové poradenství a 

vypracovávání daňových přiznání zajistil a zpracoval pro IRP firma AT Offix s.r.o., Žirovnická 1, 106 00 

Praha 10. 

Průběžnou kontrolu hospodaření prováděla dle zakládací listiny IRP - dozorčí rada. Při své práci 

dozorčí rada neshledala žádné nedostatky a pochybení. 

Audit hospodaření za rok 2015 provedla (na základě usnesení správní rady): Ing. Anithea Škodová, 

CSc. 

 



 

 

 

 



a) Pohledávky a závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky a závazky po splatnosti.  

b) Přehled obchodních pohledávek a závazků k 31. 12.: 

Rok 2014 

pohledávky celkem 36 

z toho: 

po splatnosti 180 dní a více 0 

po splatnosti do 180 dní 16 

ve splatnosti 20 

závazky celkem 31 

z toho: 

po splatnosti 180 dní a více 0 

po splatnosti do 180 dní 31 

ve splatnosti 0 

 

c) Rok 2015 

pohledávky celkem 121 

z toho: 

po splatnosti 180 dní a více 16 

po splatnosti do 180 dní 0 

ve splatnosti 105 

 

závazky celkem 0 

z toho: 

po splatnosti 180 dní a více 0 

po splatnosti do 180 dní 0 

ve splatnosti 0  



d) Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla ani nepřijala 

žádná ručení. 

e) Výnosy 

Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele.  

f) Přijaté dary  

V roce 2015 byly přijaty zejména následující granty a dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, 

ostatní souhrnně): 

 

Poskytovatel Částka Komentář 

David Budský 30 Nepeněžní dar 

Jan Procházka 30 Nepeněžní dar 

Petr Hulec 30 Nepeněžní dar 

Aleš Borovan 30 Nepeněžní dar 

Radek Kotrba 30 Nepeněžní dar 

Adéla Kramaříková 30 Nepeněžní dar 

 

g) Z grantů a darů přijatých v roce 2015 a nevyčerpaných grantů a darů z předchozích let využila 

organizace finanční granty a dary v celkové výši 558 tis. Kč.  

 

h) Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2014 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 

Za rok 2015 organizace vykazuje účetní zisk ve výši 98 tis. Kč.  

Předmětem daně jsou všechny příjmy mimo příjmů z investičních dotací. 

Základem daně je daňová ztráta ve výši 98 tis. Kč.  

Bylo uplatněno snížení základu daně podle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů ve výši 98 tis. Kč. Daň 

je 0 Kč. 

 

 



9. Personální obsazení  

IRP měl v roce 2015 pouze jednoho pracovníka, který byl odměňován na základě uzavřené dohody o 

provedení práce. Jmenovitě se jednalo o ředitele – Jiřího Vencla. Další pracovníci dostali odměnu za 

poskytnuté služby – formou fakturace. 

Významnou podporou byla bezplatná činnost dobrovolníků – celkem 6 osob - viz níže jmenovitě. 

 

a) Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 - 0 (pouze pracovníci na DPP a DPČ) 

 z toho členů řídících orgánů - 0 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015 - 0 (pouze pracovníci na DPP a DPČ) 

 z toho členů řídících orgánů - 0 

b) Osobní náklady na zaměstnance  

- osobní náklady na zaměstnance (včetně DPP a DPČ) 

o rok 2014 = 36 000 Kč 

o rok 2015 = 12 000 Kč 

z toho: 

- osobní náklady na členy řídících orgánů  

o rok 2014 = 0 

o rok 2015 = 0 

 

c) Náklady na sociální a zdravotní pojištění na zaměstnance (včetně DPP a DPČ) celkem: 

- v roce 2014 - 0 

- v roce 2015 - 0 

 

d) Členům statutárního orgánu v roce 2015 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná 

plnění. 

10. Výsledky hospodaření IRP za rok 2015 

 



 



 



11. Poděkování podporovatelům a sponzorům 

Institut rovných příležitostí,  z.ú.,  děkuje všem pracovníkům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a 

partnerským organizacím, které se podíleli na založení této organizace a na realizaci činností 

realizovaných v průběhu roku 2014.  

Nejvýznamnějším podporovatelem byla NRZP ČR, která poskytla vstupní hotovost, hmotný majetek a 

metodickou pomoc.  

Významnou podporou bylo poskytnutí věcného daru od společnosti Linde Praha a.s., který tvořila 

odborná literatura v celkové hodnotě 258 390 Kč. Tato odborná literatura byla využita při osvětových 

a vzdělávacích akcích IRP (v průběhu roku 2015. 

Jmenovitě je třeba také poděkovat níže uvedeným fyzickým osobám , které pracovaly zdarma ve 

prospěch rozvíjející se organizace. Jako dobrovolníci pro nás jmenovitě pracovali: Jan Procházka, 

Radek Kotrba, Jiří Korynta, Adéla Kramaříková, Marcela Kalousová, Jakub Vilím a Ing. Marek Richtera. 

 

12. Kde nás najdete? 

Sídlo IRP je v budově Pražské teplárenské a.s. na adrese – Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

(kancelář ve 3. patře, č.dv.317). Budova je dobře dopravně dostupná, a to jak autem, tak i 

hromadnou dopravou. 

a) Při použití hromadné dopravy je výstupní stanicí „NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE“. Do této stanice je 

možné jet metrem – trasa C, nebo několika linkami tramvaje. Z nástupiště metra je 

bezbariérový přístup pro vozíčkáře – až do sídla IRP.  

b) Při použití osobního automobilu je před budovou Pražské teplárenské a.s. velké parkoviště – 

nutno projet závorou – stání na parkovišti je bezplatné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa, kde nás najdete: 

 

 

 

Výroční zprávu za rok 2015 schválila správní rada IRP na svém zasedání dne 12. 7. 2016 v Praze. 

Výroční zprávu za období od 1. 1. do 31. 12. 2015 vydal Institut rovných příležitostí, z.ú.,  se sídlem v 

Praze dne 12. července 2016. 

Veškeré dokumenty o činnosti správní a dozorčí rady IRP a veškeré doklady o činnosti a hospodaření 

jsou uloženy v sídle IRP. 

 

 

 

 

 


