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1 Slovo úvodem
Koronavirus, pandemie, nouzový stav, mimořádná opatření, … doufali jsme, že už tato 
slova slýchat nebudeme, ale opak byl pravdou. Covid naštěstí naši činnost neutlumil, spíše 
naopak, přivály k nám nové příležitosti, nové aktivity. Naštěstí jsme část roku mohli ško-
lit prezenčně, ale často jsme museli přejít na online výuku. Ta přestala být vnímána jako 
občasné zpestření, ale spíše jako nutnost. 
Naší výhodou bylo, že už před pandemií jsme měli dobře zavedené do praxe nástroje 
pro vzdálenou komunikaci a práci na dálku, takže online interakce uvnitř týmu fungova-
la bezproblémově. Aplikace do online kurzů byla sice vzhledem k našemu interaktivnímu 
zaměření poměrně náročná, ale i tuto kapitolu jsme zvládli. Byla to pro nás nová zkušenost, 
za kterou  jsme rádi. 
V  průběhu roku se nám podařilo zmodernizovat naše vybavení, zakoupili jsme nové 
pomůcky pro simulací hendikepů, zmodernizovali jsme IT vybavení, které je samozřejmě 
plně přizpůsobené lektorům s hendikepem. 
Těší nás, že naše vize, způsob práce, erudice i originalita přitahuje zajímavé zákazníky i za-
kázky. Rok 2021 byl pro nás velmi úspěšný. Chci za to poděkovat všem, kdo se na činnosti 
podíleli, hlavně zaměstnancům, ale i dobrovolníkům a dalším podporovatelům. Přineslo 
nám to dobrý pocit, ale i závazek do budoucna.

Petra Helebrantová
Ředitelka



2 Struktura organizace, zaměstnanci a dobrovolníci
Správní rada a revizor
Rok 2021 nepřinesl žádné změny na poli správní rady či revi-
zorky. Velmi si vážíme aktivního přístupu správní rady a revi-
zorky a jsme moc rádi, že nám vnáší cenný vhled a zpětnou 
vazbu.

Zaměstnanci
Stejně jako předchozí roky v OZP Akademii pracují pouze 
hendikepovaní a to na všech pozicích. V roce 2021 u nás 
prošlo zaměstnáním 7 hendikepovaných zaměstnanců 
v hlavním pracovním poměru – v celkovém ročním přepočtu 
se jednalo o 1,04 OZP.  

Dobrovolníci
Dobrovolníci nám pomáhají bez nároku na finanční odměnu, protože jim 
práce v OZP Akademii dává smysl. I přes pandemii dobrovolníci pilně pracovali a to v rozsahu 80 
hodin. Všem moc děkujeme a těšíme se na další roky příjemné spolupráce.

3 Co všechno se u nás během roku dělo
Kurzy o hendikepech jako vlajková loď
Prožitkové a zážitkové kurzy jsou pro OZP Akademii hlavní a srdeční záležitostí. Jsme rádi, 
že můžeme na našich kurzech účastníkům pomoci aspoň na chvíli nahlédnout do života 

lidí s hendikepem. Nejen nahlédnout, ale zkusit si na vlastní kůži, jaké je to nevi- 
dět, neslyšet, být na vozíku… A zážitkových kurzů o hendikepech byla 

po celý rok v OZP Akademii opravdu pestrá paleta. Příjemný den jsme 
např. strávili na akreditovaném zážitkovém workshopu pro spolek 

Animal Therapy, kde bylo vidět opravdu velké nasazení všech  
účastníků. 
I lidé s hendikepem cestují a to nejen veřejnou dopravou, osob-
ními automobily ale též letecky. Jsme potěšeni, že se podílíme  
na dlouhodobém zážitkovém vzdělávání pracovníků Letiště  

Praha, a.s., kteří si nyní mnohem lépe představí, jaké je to  
pohybovat se v prostředí letiště s hendikepem. Máme radost, že se 

zaměstnanci po našich školeních cítí mnohem sebejistější a dokáží 
reagovat na specifické potřeby cestujících se zdravotním postižením.

Stejně jako předchozí roky jsme i v  roce 2021 školili úředníky na Magi- 
strátu hlavního města Prahy. Tentokrát byly tyto kurzy pro nás výzvou,  
protože jsme se museli přizpůsobit situaci pandemie a kurzy uspořádat distančně.
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Pořídili jsme nové zážitkové pomůcky

Málokdo si umí představit, jaké je to se dívat na svět 
s  omezeným zorným polem, se zhoršenou zrakovou 
ostrostí či dalšími zrakovými vadami. Proto jsme poří-
dili sadu simulačních brýlí, pomocí nichž se účastníci 
na našich zážitkových kurzech aspoň na chvíli přene-
sou do světa lidí se zrakovým postižením.

Uspořádali jsme webinář ve spolupráci  
s Pacientským hubem

Nemoc, úraz, hendikep přináší nové situace, které většinou nej-
sou jednoduché. Jedním z prvních kroků je zorientovat se v možnostech 
pomoci, aby se mohl člověk s hendikepem nebo jeho blízcí posunout o krok dál. O tom,  
jak může těmto lidem pomoci stát, byl právě tento webinář. Jsme rádi, že z webináře odchá-
zelo mnoho spokojených účastníků.

Ani jinde jsme nezaháleli…

I v  roce 2021 běžely přípravné konzultace k  autorizované zkoušce Lektor dalšího 
vzdělávání. Vedli jsme též odborné podpůrné konzultace pro pracovníky Cerebra 
– Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, konzultace byly  
uskutečněny v  rámci projektu Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po poško- 
zení mozku. 
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4 Partneři a dárci
Jako každý rok patří poděkování Úřadu práce v Praze, který nám poskytuje dotace  
na  zaměstnávání zdravotně postižených. Během roku 2021 opět pokračovalo čerpání 
z daru na občerstvení pro hendikepované na vzdělávacích a dalších akcích. Dále jsme získali 

finanční dar ve výši 9  400 od Nadace Via na nákup specifického  
IT vybavení pro zdravotně postižené lektory. 

Ke konci roku 2020 nám byl schválen nadační příspěvek 
v částce 30 700 Kč na projekt Počítač bez bariér - projekt 

byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého 
rozhlasu ze sbírky Světluška. Dar byl přijat v  roce 

2021 a zakoupili jsme z  něj speciální software pro 
zrakově postižené – Zoom text zvětšovač/odečítač.
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5 Rozvaha ve zkráceném obsahu

1 x příslušnému fin. orgánu

OZP Akademie z.ú.
Pod Plískavou 371/4
Praha 10
102 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

03232271

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 968859
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkem 9 14B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 733 841B. III.

10Jiná aktiva celkem 117 113B. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 968859

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 924821

13Jmění celkem 25 19A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 796 905A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 4438
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 38 44B. III.
19Jiná pasiva celkemB. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 968859

vzdělávací činnost
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 26.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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6 Výkaz zisku a ztráty

IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

03232271

OZP Akademie z.ú.
Pod Plískavou 371/4
Praha 10
102 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 221382 160A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 305364 566A. III.

Daně a poplatky 5A. IV. 

Ostatní náklady 146 5A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 731678 5310Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 41512 415B. I.

Přijaté příspěvky 4013 40B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 16022314 383B. III.

Ostatní výnosy 115 1B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 839679 16017Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 1081 107C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 1081 107D. 19ř. 18 - ř. 9

vzdělávací činnost
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 26.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



OZP Akademie, z. ú.

IČ: 03232271

Učebny: Kubánské náměstí 11, Praha 10, 100 00

Sídlo: Pod Plískavou 371/4, Praha 15 – Hostivař, 102 00 

E-mail: info@ozpakademie.cz

Tel.: +420 721 551 650

Web: www.ozpakademie.cz
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