
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

ZA ROK 2016 
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Kdo jsme?  
 

Aditus Pro, z.ú. byl založen v červnu 2016 za účelem podpory pracovního a 
sociálního začlenění dospělých osob se zdravotním postižením (zejména 
klientů centra ARPIDA), jejich samostatného, naplněného a nezávislého života 
uprostřed běžné společnosti. Nabízíme podporu těm, kteří chtějí pracovat, 
zlepšovat své pracovní dovednosti a najít zaměstnání.  
 

Zakladatel:  ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, z.ú. (www.arpida.cz) 

 
Poslání Aditus Pro Jsme cesta a příležitost pro pracovní uplatnění lidí 

se zdravotním postižením 
 
Správní rada:   Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth 
     Ing. Robert Šinkner 
     Mgr. Jiří Merta 
 
Revizor:     Ing. Eva Stroblová 
 
Ředitel:               Mgr. Jan Šesták, Ph.D.   

 

Zápis:               k 31.7.2016, rejstřík ústavů vedený Krajským 

soudem v Č. Budějovicích, oddíl U, vložka 85      
 

Založení organizace je reakcí na neustále se zvyšující počet dospělých klientů s 

tělesným a kombinovaným zdravotním postižením v centru ARPIDA (převážně 

absolventů praktické školy), kterým se jen ve velmi omezené míře daří uspět a 

integrovat mimo centrum ARPIDA nebo na trhu práce. Kromě přizpůsobování 

sociálních služeb, realizace tzv. Integračního programu pro studenty praktické 

školy a činnosti externích cvičných pracovišť vznikla také nová 

organizace Aditus Pro s cílem vytvářet, realizovat a provozovat činnosti, které 

by se staly tolik chybějícími PŘÍLEŽITOSTMI pro reálné zaměstnání 

motivovaných klientů centra ARPIDA. Aditus Pro chce být kromě PŘÍLEŽITOSTI 

také CESTOU, MOSTEM mezi sociálními službami a trhem práce. Na této cestě 

se ale nesmí vytratit potřebná pracovní a osobní asistence, sociální a léčebná 

rehabilitace, podpora v samostatném bydlení a ve volném čase.  



Události od června 2016 do března 2017  
 

Červen 2016: založení organizace centrem ARPIDA. 
 

Červenec 2016: zápis organizace do rejstříku ústavů – vznik Aditus Pro, z.ú. 
 

Říjen 2016: získání finanční podpory projektu „Na startovní čáře“ od Nadace 

Komerční banky, a.s. JISTOTA. 
 

 

 
 

Říjen – prosinec 2016: výběr a příprava budoucích pracovníků chráněného 

pracoviště se zdravotním postižením. 
 

Leden 2017: pořízení technického vybavení chráněného pracoviště. 
 

Únor 2017: slavnostní zahájení činnosti chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-

ÚDRŽBA; podání žádosti k Úřadu práce v Českých Budějovicích o vymezení 

chráněných pracovních míst. 

      
 

Březen 2017: uskutečnění benefiční výstavy „Petr Süč – obrazy pomáhají“ 

v sídle společnosti GEFOS inženýring, s.r.o. v Českých Budějovicích s pomocí 

hudební skupiny K.R.B. z centra ARPIDA s výtěžkem 41 tis. Kč; realizace první 

zakázky mimo pracovní činnosti pro centrum ARPIDA; vymezení 4 chráněných 

pracovních míst dle zákona o zaměstnanosti Úřadem práce v Českých 

Budějovicích s platností od 1.4.2017.  



Naše činnost  
 

 

 

Od 1. února 2017 pracuje naše první chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-

ÚDRŽBA zaměřené na sečení trávy a ruderálních porostů, zametání  a úklidy 

chodníků a komunikací, sběr odpadků, nátěry a drobné opravy mobiliáře, 

údržba keřů a náletových dřevin, údržbu květinových záhonů, drobnou 

výsadba a další údržbářské práce.  
 

 
 

Pracoviště má nyní 4 chráněná pracovní místa vymezená úřadem práce, na 

kterých jsou zaměstnáni 4 zaměstnanci se zdravotním postižením. 
 

Pracoviště zabezpečuje na základě smlouvy o spolupráci pravidelnou praxi pro 

studenty Praktické školy dvouleté centra ARPIDA. 
 

Pracoviště plní na základě smlouvy o spolupráci roli tzv. externího cvičného 

pracoviště pro dospělé uživatele sociálně terapeutických dílen centra ARPIDA.  
 

Využití služeb chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA lze použít jako 

tzv. „náhradní plnění“ povinnosti povinného podílu zaměstnanců se 

zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti.  



Co chceme dokázat do března 2018?  
 

 Udržet a rozvinout provoz chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA, 
stabilizovat jeho ekonomiku, získat nové zákazníky a zakázky a 
pokračovat v umožnění praxe studentů praktické školy a uživatelů 
sociálně terapeutické dílny;  

 Pořídit užitkový vůz (valník), který umožní dopravu k zakázkám v Českých 
Budějovicích a nejbližším okolí; 

 Nabídnout a realizovat možnost pracovní rehabilitace absolventů 
praktické školy ve spolupráci s úřadem práce;   

 Najít vhodné prostory mimo centrum ARPIDA pro potřeby chráněného 
pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA a dalších uvažovaných aktivit 
organizace. 

 

V horizontu 3 – 5 let plánujeme vybudování dalšího chráněného pracoviště, 

DÍLNY pro další kolegy s tělesným a kombinovaným postižením. Úvahy o její 

podobě a zaměření jsou v současné době na samém počátku.  
 

 

Jak nám můžete pomoci?  
 

• finančním nebo hmotným darem 

• poskytnutím nebo pronájmem prostor 

• využitím našich služeb 

• umístěním odkazu na webových stránkách 

• aktivní účastí na benefičních akcích 

 

Jsme stále na samém počátku našeho úsilí. 

BUDEME VDĚČNÍ ZA VAŠI PODPORU! 

 
 

Chtěli bychom upřímně poděkovat všem, kteří přispěli ke vzniku a zahájení 

činnosti Aditus Pro, z.ú. a chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA, 

zejména pak Nadaci Komerční banky, a.s. JISTOTA, Ing. Robertu Šinknerovi, 

centru ARPIDA v Českých Budějovicích a jeho řediteli Mgr. Ing. Marku 

Wohlgemuthovi.  Děkujeme vám! 



Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016 
 

 
Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Celkem 

Náklady 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 0 3 

Osobní náklady   0 0 0 

Ostatní náklady 2 0 2 
Náklady celkem 5 0 5 

 

Výnosy 

Přijaté příspěvky (dary)  6 0 6 

Výnosy celkem 6 0 6 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 0 1 

Výsledek hospodaření po zdanění 1 0 1 
 

 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 

 

 
Stav  

k prvnímu dni 
účetního období 

Stav  
k poslednímu dni 
účetního období 

AKTIVA   

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

Krátkodobý majetek celkem 0 165 

Krátkodobý finanční majetek 0 165 

Peněžní prostředky v pokladně 0 5 

Peněžní prostředky na účtech 0 160 

Aktiva celkem 0 165 

   

PASIVA   

Vlastní zdroje celkem 0 165 

Jmění celkem 0 164 

Výsledek hospodaření celkem 0 1 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 1 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 
let, cizí zdroje  

0 0 

Pasiva celkem 0 165 



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 
 

Účetní období:   1.1.2016 – 31.12.2016 
Název:   Aditus Pro z.ú. 
Sídlo organizace:     U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 
Právní forma:           ústav 
Statutární orgán:      ředitel: Mgr. Jan Šesták, Ph.D.  
Identifikační číslo:    052 40 514 
Datum vzniku:   31.7.2016 
 
 

Účel (poslání): Veřejně prospěšná podpora pracovního a sociálního začlenění dospělých 
osob se zdravotním postižením, jejich samostatného, naplněného a nezávislého života 
uprostřed běžné společnosti. 
 
 

Hlavní činnost:   Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví. 
 

Zakladatel:  ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú. 

Vklad:    10 000 Kč 
 
 

Organizace vede podvojné účetnictví dle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. a Vyhlášky č. 
504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 
 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou.  
 

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o vkladu 
zakladatele a o daru z nadace Komerční banky na činnost provozovanou v roce 2017 (ve 
výši 153,5 tis. Kč.). 
 

Dary od právnických a fyzických osob činily v roce 2015 celkem 5,5  tis. Kč.  
 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 

V roce 2016 neměla organizace žádné zaměstnance. Řediteli organizace nebyly vypláceny 
žádné odměny. 
 

Organizace neeviduje žádné dluhy ani závazky.  
 

K 31. 12. 2016 nemá organizace evidován žádný nedoplatek vůči státním úřadům.  
 

Organizace nepodléhá povinnosti auditu účetní závěrky 
 

Za rok 2016 organizace vykazuje zisk ve výši 1 368 Kč.  Daňová úspora vzniklá uplatněním 
§ 20, odst. 7 zákona 586/91 Sb. Činí 260 Kč a bude použita ke krytí nákladů roku 2017. 
 
 
 
 

V Českých Budějovicích 14.3.2017 
 
 
Mgr. Jan Šesták Ph.D., ředitel     



 

 

Aditus Pro, z.ú. 
 

U Hvízdala 9, České Budějovice, 370 11 

IČ: 05240514, DIČ: CZ05240514 

Bankovní spojení: 115-3015110257/0100 
 

Ředitel: Mgr. Jan Šesták, Ph.D. 

Email: info@adituspro.cz 

Tel.: +420 603 265 491 
 

 

www.adituspro.cz 
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