
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 



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      

 

Aditus Pro vznikl s cílem vytvářet, realizovat a provozovat činnosti, které by se staly 

tolik chybějícími PŘÍLEŽITOSTMI a CESTOU pro reálné zaměstnání motivovaných 

dospělých lidí s postižením nejen z centra ARPIDA.  

 

Aditus Pro provozuje v první fázi chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA se 

dvěma pracovními skupinami – údržba zeleně a vnitřní úklidy – a realizuje další 

pracovně rehabilitační programy. 

 

Aditus Pro plánuje v dalším období vybudování nového chráněného pracoviště, 

DÍLNY pro kolegy s tělesným a kombinovaným postižením.  



Naše činnost  
 

 

Chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA 
Od února 2017 pracuje naše první chráněné pracoviště zaměřené na sečení trávy a 

ruderálních porostů, zametání a úklidy chodníků a komunikací, sběr odpadků, 

nátěry a drobné opravy mobiliáře, údržbu keřů a náletových dřevin, údržbu 

květinových záhonů, drobnou výsadbu a další údržbářské práce.  
 

 

     
 

 

Pracoviště mělo v roce 2020 6 pracovních míst zřízených pro osoby se zdravotním 

postižením, Aditus Pro, z.ú. je úřadem práce uznaným zaměstnavatelem na 

chráněném trhu práce (dle zákona o zaměstnanosti).  
 

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

„náhradní plnění“ povinnosti povinného podílu zaměstnanců se zdravotním 

postižením dle zákona o zaměstnanosti.  
 

Chráněné pracoviště poskytlo v roce 2020 své služby v celkovém objemu 447 tis. 

Kč. Mezi největší odběratele patřili Mezi největší odběratele patřili Centrum 

ARPIDA, ČEVAK a.s., Zahrady Šafránek, Caplík, z.s. a Ing. Karel Štádlík.    



Nová pracoviště – rozvoj zaměstnávání 
 

Od září 2020 spolupracujeme s organizací Caplík, z.s. 

a náš nový kolega, zaměstnanec se zdravotním 

postižením, zajišťuje pro tuto organizaci úklidové a 

pomocné práce v její kavárně.  

 

V prosinci 2020 jsme začali připravovat vznik nové 

pracovní skupiny pro úklid vnitřních prostorů 

v centru ARPIDA. Nácvik jsme zakončili v únoru 2021 

a od března 2021 existuje nová pracovní skupina se 3 

kolegy se zdravotním postižením pod vedením 

pracovní asistentky Marie.   
 

 

Příprava k práci (v rámci pracovní rehabilitace) 
 

Ve spolupráci s Úřadem práce v Českých Budějovicích jsme realizovali od října 2020 

do března 2021 šestiměsíční tzv. přípravu k práci pro 1 účastníka pracovní 

rehabilitace v pracovních činnostech údržba zeleně a úklidové práce. Absolvent Jan 

se od května 2021 stal naším novým kolegou zaměstnancem.   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt „CHTÍT – UMĚT – MOCI“ 
 

Chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA zabezpečuje na základě smlouvy o 

spolupráci pravidelnou praxi pro žáky Praktické školy dvouleté centra ARPIDA a roli 

tzv. externího cvičného pracoviště pro dospělé uživatele sociálně terapeutických 

dílen centra ARPIDA.  
 

 

 

Benefiční výstava OBRAZY POMÁHAJÍ 
 

Ve spolupráci s firmami Ging s.r.o. a TKP geo s.r.o. jsme uspořádali benefiční online 

výstavu OBRAZY POMÁHAJÍ. Výtěžek z prodeje autorských děl Petra Süče, Pepíno 

Balka a žáků ZŠ Matice školské nakonec přinesl 82.000,-Kč ve prospěch Aditus Pro, 

z.ú. Moc všem děkujeme.  
 

 



Jak jsme hospodařili? 
 

 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020 

 

                                                                                    v tis. Kč 
Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Celkem 

Náklady 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 154 0 154 

Osobní náklady 813 0  813 

Odpisy 34 0 34 

Ostatní náklady 13 0 13 

Náklady celkem 1014 0 1014 

 

Výnosy 
Provozní dotace 491 0 491 

Přijaté příspěvky (dary) 142 0 142 

Tržby za vlastní výkony a zboží 449 0 449 

Ostatní výnosy  34 0 34 

Výnosy celkem 1116 0 1116 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním 102 0 102 

Výsledek hospodaření po zdanění 102 0 102 
 

 

Výnosy za rok 2020 v členění podle zdrojů (v tis. Kč) 
 

Poskytnuté služby – údržba zeleně a úklidy (odběratelé: Centrum ARPIDA, 
ČEVAK a.s., Zahrady Šafránek, Ing. Karel Štádlík, Caplík, z.s., Úřad práce ČR) 

449 

Příspěvek Úřadu práce v Českých Budějovicích při zaměstnávání osob se 
ZP podle § 78 zákona o zaměstnanosti 

491 

Dary – Benefiční akce OBRAZY POMÁHAJÍ 82 

Příspěvek Nadace Divoké husy 45 

Příspěvek Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 15 



Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 

                                                                             v tis. Kč 
Stav  

k prvnímu dni 
účetního období 

Stav  
k poslednímu dni 
účetního období 

AKTIVA 498 549 

Dlouhodobý majetek celkem 102 68 

Krátkodobý majetek celkem 396 481 

Pohledávky 169 156 

Krátkodobý finanční majetek 227 325 

Peněžní prostředky v pokladně 3 1 

Peněžní prostředky na účtech 224 324 

PASIVA 498 549 

Vlastní zdroje celkem 406 474 

Jmění celkem 102 68 

Výsledek hospodaření celkem 304 406 

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let 234 304 

Cizí zdroje celkem 92 75 
Krátkodobé závazky 92 69 
 

Členům orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 

nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
 

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. 
 

K 31. 12. 2020 nemá organizace evidován žádný nedoplatek vůči státním úřadům.  
 

Organizace nepodléhá povinnosti auditu účetní závěrky.  

 

       



Jak nám můžete pomoci?  
 

• finančním nebo hmotným darem,  

• využitím našich služeb, 

• poskytnutím nebo pronájmem prostor, 

• umístěním odkazu na webových stránkách, 

• aktivní účastí na benefičních akcích. 
 

Potřebujeme Vaši pomoc. 

Hodně práce je ještě před námi.  

 

BUDEME VDĚČNÍ ZA VAŠI PODPORU! 
 

 

 

Poděkování 
 

Chtěli bychom upřímně poděkovat všem, kteří přispěli k úspěšnému završení 

čtvrtého roku fungování chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA a k 

pokračování rozvoje celé organizace Aditus Pro, z.ú. Největší díky patří centru 

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

Jsme vděční Ing. Jaroslavě Urbánkové a Ing. Robertu Šinknerovi za stálou pomoc a 

organizaci benefiční akce. Velmi důležitá pro nás byla pokračující spolupráce se 

společností ČEVAK, a.s. a se společností Zahrady Šafránek s.r.o. Máme velkou 

radost z partnerství s Caplík, z.s. S poděkováním připomínáme, že podporu v pravý 

čas nám poskytla Nadace Divoké husy a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

Za pomoc a spolupráci v roce 2020 s úctou děkujeme Mgr. Jiřímu Mertovi, Ing. Evě 

Stroblové, Ing. Janě Faktorové a Haně Karafiátové.  
 

VAŠE PODPORA PRO NÁS HODNĚ ZNAMENÁ.  

DĚKUJEME VÁM! 



 
 

 
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  

mailto:info@adituspro.cz
http://www.adituspro.cz/

