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Naše poslání:
Pestrá společnost, o.p.s. nabízí lidem se zdra-
votním postižením i široké veřejnosti pestré 
kynologické služby a integrační aktivity, které 
přinášejí moderní pohled na soužití psa s člově-
kem.
Posláním cestovní agentury Bezbatour je umož-
nit všem cestovat bez bariér. 

Naše historie:
Naše společnost vznikla začátkem roku 2009 
z iniciativy několika lidí se společným zájmem 
o kynologii a práci v sociální oblasti. Tito lidé 
se rozhodli spojit svůj zájem a koníček ve své 
profesi. Někteří z nově vznikajícího týmu se již 
kynologii profesionálně věnovali řadu let. Další 
přinesli praktické poznatky a zkušenosti z práce 
v sociální oblasti. Nový tým se ihned snažil rea-
govat na poptávku klientů, kteří upřednostňují 
výcvik psa v přirozeném prostředí, to znamená 
v bezkotcovém systému. Díky této metodice se 
nám hned první rok podařilo zařadit do výcviku 
několik psů a začít uskutečňovat návazné akti-
vity. První rok naší činnosti se nesl ve znamení 
stabilizace týmu, metodik, příprav projektů a 
nezbytné propagace a zejména shánění finanč-
ních prostředků. 

Rok 2010 nám přinesl úspěšný pilotní projekt 
vzdělávacího programu. Navzdory dále se roz-
víjejícím aktivitám jsme přišli o několik dobro-
volníků a kolegů, protože činnost společnosti 
je velice náročná na organizaci, odbornost a 
zejména psychiku. Velký přínos přineslo zaměst-
návání lidí s postižením, kteří vnesli do společ-
nosti nové zkušenosti a pohled na budování 
corporate identity. 

Následující rok 2011 vnímáme jako přelomový. 
Nové logo a webové stránky pomohly ucelit 
corporate identity a začít plnohodnotně bu-
dovat naše jméno. Zúčastnili jsme se mnoha 
veřejných akcí, veletrhů, letních slavností a 
sami jsme mnoho akcí pořádali (ples, benefič-
ní koncert, rekondiční pobyt, vánoční večírek). 
Na akcích jsme navázali kontakty, které nám 
pomohly rozvíjet aktivity. Také se nám podařilo 
se veřejně dobře prezentovat v médiích (v tisku 
i televizi). V návaznosti na zaměstnávání lidí s 
postižením jsme získali ochrannou známku Prá-
ce postižených, která je zařazena do programu 
Česká kvalita.

Rok 2012 přinesl největší změnu a úspěch na 
poli zaměstnávání lidí s postižením. Založili jsme 
cestovní agenturu Bezbatour. Cestovní agentura 
je koncipována jako tréninkové pracoviště lidí, 
kteří mají alespoň středoškolské vzdělání a jen 
kvůli postižení jsou těžko uplatnitelní na volném 
trhu práce. Prostřednictvím tohoto projektu 
jsme uvedli do provozu nové pracoviště a náš 
tým se rozrostl o nové kolegy s postižením, pra-
covního trenéra a osobního asistenta. Projekt 
byl podpořen Evropským sociálním fondem a 
rozpočtem hlavního města Prahy v rámci výzvy 
Operačního programu Praha – Adaptabilita. Ten-
to projekt si ihned získal přízeň nejen mezi lidmi 
s postižením, ale i mezi profesionály. Dostali 
jsme cenu Best Social and Eco Ideas - Rozjeď 
to! v HUB Praha za nejlepší nápad s udržitel-
ností. Díky mnoha prezentačním akcím se nám 
podařilo získat mnoho nových dárců a partne-
rů. Stejně tak byla velice úspěšně realizována 
veřejná sbírka.

Naše poslání a historie
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Naše služby a aktivity:

1. Kvalitní výcvik a předání asistenčních 
psů v přirozeném bezkotcovém systému

Kvalitní a pečlivá práce našeho týmu je založena 
na individuálním přístupu k člověku, na základě 
a Metodiky práce, Zkušebního řádu a Etického 
kodexu. Principy práce s lidmi vycházejí z jejich 
individuálních potřeb. Zárukou profesionality 
je dlouholetá zkušenost a praxe, celoživotní 
vzdělávání a sledování nových trendů a výcviko-
vých metod. 
S našimi klienty začínáme spolupráci výběrem 
vhodného plemene, následným kvalitním výcvi-
kem psa v přirozeném bezkotcovém systému 
až po plnohodnotné a bezproblémové soužití 
klienta s jeho psím pomocníkem. Zabýváme se 
také ochranou práv našich klientů a prosazuje-
me jednotné postavení všech asistenčních psů 
na stejnou úroveň.

2. Cestovní agentura Bezbatour

Posláním cestovní agentury Bezbatour je umož-
nit všem cestovat bez bariér. Jedná se o soci-
ální firmu, nabízející svým zákazníkům osobně 
ověřené a zdokumentované bezbariérové ubyto-
vání a zájezdy. Projekt je od nápadu po realizaci 
dílem lidí s tělesným postižením. Lidé s postiže-
ním stejně jako kdokoli jiný rádi cestují, ale při 
výběru dovolené se střetávají s nejrůznějšími 
překážkami. Pouhý piktogram vozíčkáře mnohdy 
neznamená, že je ubytovací zařízení opravdu 
bezbariérové. CA Bezbatour dopodrobna zma-
puje svým zákazníkům vhodná ubytovací zaří-
zení v ČR i v zahraničí a umožní jim tak strávit 
plnohodnotnou dovolenou bez zbytečných 
stresů při překonávání bariér.

3. Aktivní zaměstnávání lidí se zdravot-
ním postižením

Zaměstnávat lidi s postižením je pro nás pří-
nosné už vzhledem k naší cílové skupině. Naši 
zaměstnanci pomáhají organizaci přizpůsobit 
styl naší práce a lépe tak porozumět potřebám 
našich klientů. Manažerské pozice zvládají za-
městnanci s postižením dobře, své práci rozumí 
a jsou přínosem pro náš rozvoj. Odměnou za 
kvalitní práce nám je udělení ochranné známky 
Práce postižení v rámci národního programu 

Česká kvalita. 

4. Osvětová činnost pro širokou veřejnost

Široké veřejnosti nabízíme pořádání prezentací, 
seminářů a praktických ukázek, které napomá-
hají pochopit vztah člověka a jeho psa či vztah 
osoby s postižením a majoritní společnosti. Tyto 
aktivity pomáhají kofinancovat naše služby a 
aktivity pro cílovou skupinu lidí s postižením. 

5. Volnočasové a integrační aktivity pro 
majitele asistenčních psů

Naše aktivity pro majitele psích pomocníků ne-
končí předáním asistenčního psa. Věnujeme se 
svým klientům během celé činné služby jejich 
psího pomocníka a snažíme se je zapojovat do 
našich projektů a aktivit. Všechny tyto aktivi-
ty poskytujeme našim klientům zdarma a jsou 
financovány z dotací, grantů a sponzorských 
darů. Hlavní aktivitou jsou pravidelné měsíční 
tréninky se psem, dále mezi ně patří sportovní, 
kulturní, volnočasové a společenské akce. Na 
pořádání aktivit a akcích se podílejí pracovníci 
organizace, ale neobešli bychom se bez dobro-
volných spolupracovníků. 

6. Vzdělávací program pro školy

Celý náš vzdělávací program je rozdělen na tři 
samostatné přednášky, které jsou vždy zaměře-
ny na určité téma. První přednáška je o proble-
matice lidí se zdravotním postižením a kontaktu 
s nimi. Druhá přednáška se věnuje asistenčním 
psům a jejich využití. Poslední přednáška je 
věnována aktivitám, kterým se mohou majitelé 
psů se svými čtyřnohými společníky věnovat, 
a zahrnuje prevenci proti úrazům způsobeným 
psem. Přednášky jsou vedeny kvalifikovanými, 
odborně proškolenými a vzdělanými pracovní-
ky naší obecně prospěšné společnosti, kteří se 
pravidelně věnují vzdělávání a novým trendům 
v našem oboru.

Naše služby a aktivity
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Struktura společnosti:
Nejvyšším orgánem je Správní rada, která se schází 2x ročně. Státutáním orgánem je ředitel. 

Správní rada volí dozorčí radu a jmenuje ředitele společnosti.

Členové správní rady (ke dni 31.12.2012)
Mgr. Kristýna Mlejnková, PhD. – předseda správní rady

Jiří Průša – člen správní rady
Jakub Tomeš – člen správní rady

Členové dozorčí rady (ke dni 31.12.2012)
Jaroslava Růžičková – předseda dozorčí rady

Rosálie Shánělová – člen dozorčí rady
Bc. Michaela Řezníčková. – člen dozorčí rady

Kolektiv pracovníků (ke dni 31.12.2012)

Bc. Klára Pragerová – ředitelka, vedoucí CA Bezbatour
Bc. Michal Prager – ředitel CA Bezbatour, sociální pracovník

Mgr. Karolina Špačková - manažerka CA Bezbatour, ergoterapeutka
Bc. Tomáš Hauser, Dis - projektový manažer CA Bezbatour

Bc. Petr Zmek - pracovní trenér CA Bezbatour
Michaela Perčinová – metodička výcviku

Bc. Lenka Trmalová – metodička výcviku, projektová manažerka
Lenka Bártová - fundraiserka

Mario Bortolotti – webmaster, IT specialista CA Bezbatour
Marie Hrdinová - webdesignerka, grafička CA Bezbatour

Bc. Olga Vikturnová - administrativní asistentka CA Bezbatour
Bc. Lucie Špačková - prodejkyně CA Bezbatour

Květuše Suchomelová - prodejkyně CA Bezbatour
Žaneta Schmuttermeierová - prodejkyně CA Bezbatour

Jitka Kodadová - prodejkyně CA Bezbatour
Jiří Holzmann - správce databáze CA Bezbatour

Albert Šulva - osobní asistent CA Bezbatour
Renata Lomnická - osobní asistentka

Další kolegové, kteří u nás pracovali během roku 2012

Bc. Pavla Vokřálová - PR pracovník
Jiří Táborský - účetní

Michaela Broncová - prodejkyně CA Bezbatour
Petra Brandová - osobní asistentka 

Dobrovolníci a spolupracovníci v roce 2012

Bc. Pavla Vokřálová (01-08/2012), Bc. Lenka Trmalová (01-08/2012), Marie Hrdinová (01-
04/2012), Nicol  Šárová, Jiří Průša, Barbora Hrdinová, Dana Dutnarová, Marek Duda, Kristina 

Chourová, Radek Svoboda, Tomáš Luňák, Ondřej Šimánek, Josef Šimánek, Milan Perčina, Ivana 
Pojerová, Aneta Pojerová, Karolína Zástavová, Ing. Václav Horák, Mgr. Daniela Vlčková, Jakub 

Volák

Struktura společnosti
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Naši psí pomocníci v roce 2012 (ke dni 31.12.2012)

Předaní psi

• Sam Akumulátor  Pes  Border kolie  asistenční canisterapeutický pes
• Čiko   Pes Border kolie  asistenční canisterapeutický pes

Psi ve výcviku

• Charm ze Štěnkovského lesa (Dart)  Pes Flat coated retriever  
 asistenční pes pro osobu s tělesným postižením
• Megie       Fena Kříženec
 asistenční pes pro osobu s tělesným postižením
• Akira vom Blaichberg (Kim)   Fena Golden retriver
 asistenční pes pro vozíčkáře
• Rocky Balboa Harmony Line (Robbie)  Pes Labrador retriever
 asistenční canisterapeutický pes
• Bentley Ballarat     Pes Border kolie 
         asistenční canisterapeutický pes

Psi v majetku společnosti

• Mišák   Pes  BOC  asistenční vodící pes

Psí pomocníci z roku 2011

Celkový počet předaných psů 2009 - 2012                                    10

Asistenční pes pro osoby s tělesným postižením    4
Asistenční vodící pes pro nevidomé osoby     1
Asistenční pes pro neslyšící osobu      1
Asistenční canisterapeutický pes pro dítě     4

Celkový počet žadatelů 2012       6

Struktura společnosti Naši psí pomocníci
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Cestovní agentura Bezbatour

Zahájení projektu 1. 4. 2012

Realizační tým:
Bc. Klára Pragerová – vedoucí projektu
Bc. Tomáš Hauser, DiS. – projektový manažer
Bc. Petr Zmek – pracovní trenér
Albert Šulva – osobní asistent

Cílová skupina (po celou dobu projektu):
Bc. Michal Prager – ředitel CA Bezbatour
Mgr. Karolina Špačková – manažerka CA Bezba-
tour

Mario Bortolotti – IT specialista
Marie Hrdinová – Webdesignerka, grafička
Bc. Olga Vikturnová – administrativní pracovnice

Tréninková místa (střídání pracovníků po 
6 měsících):
4x prodejce
1x správce databáze

O projektu

Projekt cestovní agentury Bezbatour vymys-
lel zakladatel Pestré společnosti, o.p.s. Michal 
Prager, který je sám na vozíku. Lidé s postiže-
ním stejně jako kdokoli jiný rádi cestují, ale při 
výběru dovolené se střetávají s nejrůznějšími 
překážkami. Pouhý piktogram vozíčkáře nezna-
mená, že je ubytovací zařízení opravdu bezba-
riérové. V praxi se pak turista setká s mnoha 
bariérami v podobě nevyhovující koupelny, 

malých dveří či několika schůdků. Dovolená pak 
neplní svou funkci pro odpočinek od běžných 
starostí, ale stává se noční můrou v překonává-
ní překážek.

Bezbatour proto přichází s řešením. Sami pra-
covníci s postižením navštíví vhodná ubyto-
vací zařízení v ČR, dopodrobna zmapují jejich 
skutečný stav a následně je nabídnou svým 
zákazníkům. S Bezbatour tak bude moci každý 
cestovat naprosto bez obav. Tím však projekt 
nekončí. Bezbatour naváže spolupráci s reno-
movanými cestovními kancelářemi a vytipuje 
bezbariérové zájezdy do zahraničí.

Všichni pracovníci od managementu a admini-
strativy, přes odborníky z oblasti webdesignu a 
IT, po prodejce zájezdů jsou lidé s postižením. 
Projekt je koncipován jako tréninkové pracoviš-
tě, kde mají lidé s postižením příležitost praco-
vat na atraktivních pracovních pozicích a zvýšit 
tak svoje šance i pro budoucí uplatnění na trhu 
práce.

Tělesné postižení našich pracovníků se u nás de 
facto stává jejich předností. Využijeme naplno 
jejich potenciál a schopnosti. Cestovní agentu-
ra je koncipována jako tréninkové pracoviště 
lidí, kteří mají alespoň středoškolské vzdělání 
a jen kvůli postižení jsou těžko uplatnitelní na 
volném trhu práce. Během dvou let zaměstná-
me na manažerských, IT, administrativních a 
prodejních postech minimálně 23 lidí. Projekt 
byl podpořen Evropským sociálním fondem a 
rozpočtem hlavního města Prahy v rámci výzvy 
Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Zahájení projektu
Prostory pro projekt se podařilo získat v dubnu 
v Kučerově 809/11, Praha 9 v blízkosti bez-

Cestovní agentura Bezbatour 8



bariérové stanice metra Černý Most. Koncem 
dubna byly vybaveny nábytkem a elektronikou. 
Nábytek byl částečně získán sponzorsky da-
rem od Siemens a MHMP. Hardware a software 
jsme dostali za symbolický poplatek skrze konto 
Bariéry a organizaci TechSoup Česká republika. 
Prostory bylo nutné dodatečně bezbariérově 
upravit. Rekonstrukce se uskutečnila během 
května a června.
V první fázi projektu jsme se zaměřili na vzdě-
lání a získání praxe cílové skupiny v oblastech 
cestovního ruchu (výuka AJ, stáž v CA Duo tra-
vel, odborné konzultace), managementu (série 
manažerských kurzů Un Dia, koučink), bezba-
riérového užívání staveb určených pro rekreaci 
(odborné konzultace SONS) a tvorby e-shopu 
(IT konzultace).

Během dubna a května proběhla tvorba me-
todiky „Mapování bezbariérovosti ubytovacích 
zařízení“. Na jejím základě vznikl dotazník 
přístupnosti, který je využíván při návštěvách 
ubytovacích zařízení. V září byly hotovy metodi-
ky „Práce s cílovou skupinou“ a „Komunikace se 
zákazníky“.

V letních měsících probíhalo strategické pláno-
vání s firmou Because, s.r.o., od které projekt 
Bezbatour získal 3 konzultační dny zdarma v 
soutěži „Best Social and Eco Ideas – Rozjeď to!“ 
v HUBu Praha jako jeden z nejlepších a nejudr-
žitelnějších projektů. Manažeři Bezbatour využí-
vali koučink od firmy Sanek.

Příprava zahájení prodeje

Od června 2012 jsme intenzivně začali mapovat 
bezbariérovost ubytovacích zařízení. Tím začala 
vznikat databáze pro zařazení do prodeje, který 
začal v listopadu 2012. Postupně se do prode-
je zařadilo 30 smluvních partnerů Jihočeského 
(Šumava a Třeboňsko), Karlovarského (Karlovy 
Vary), Libereckého (Jizerské hory), Středočeské-
ho kraje a hl. m. Prahy.
Navázali jsme spolupráci s výrobci a dodavateli 
bezbariérových řešení. Díky tomu jsme mohli 
poskytovat odborné poradenství navštíveným 
zařízením, pokud jsme narazili na jednoduše od-
stranitelný problém s bariérami. Nájezdové ram-
py a protiskluzný program nám poskytuje firma 
Pinnot, výtahy, plošiny a mobilní nájezdy firma 
Altech. Stali jsme se dealery plážových vozíků 
firmy Kury. Jedná se o novinku na českém trhu. 

Vozík slouží k přesunu člověka s pohybovým 
postižením do vody přes pláž či hranu bazénu.
Pro zahájení prodeje bylo nutné připravit e-
-shop, který vznikal za pomoci firmy Software 
Production. Do konce roku prodej fungoval v 
omezené míře na webových stránkách a ka-
menné prodejně v Kučerově ulici.
Začali jsme rovněž intenzivně připravovat nabíd-
ku pro zahraniční turisty s postižením směřující 
do ČR. Vytipovali jsme pro ně vhodná ubytovací 
zařízení a navázali spolupráci s o.s. Adrenalin 
bez bariér v oblasti bezbariérových adrenalino-
vých zážitků.

Školení pracovníků ve službách v komu-
nikaci s lidmi s postižením

Dle statistik tvoří lidé se zdravotním postižením 
cca 10% populace. Jedná se o nezanedbatelný 
segment zákazníků. Tito lidé jsou v dnešní době 
již běžnou součástí života společnosti. Není pro-
to divu, že většina významných obchodníků své 
produkty a služby přizpůsobuje i tomuto okruhu 
zákazníků. 

Školení je určeno firmám a institucím poskytu-
jícím služby či pracovníkům, kteří jsou v pří-
mém kontaktu se zákazníky. Cílem je připravit 
zaměstnance na komunikaci s lidmi s různými 
druhy zdravotního postižení a přispět tak k vyšší 
kvalitě poskytování služeb zákazníkům. Školení 
je zaměřeno zejména na komunikaci s lidmi s 
tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. 

Společenská odpovědnost firem je dnes jedním 
z hlavních segmentů moderního byznysu. Toto 
školení výrazným způsobem přispívá k jejímu 
plnění. Důkazem je ocenění platformy Byznys 
pro společnost – Top odpovědná firma, které i 
díky tomuto školení získala Telefónica O2 Czech 
Republic v kategorii Odpovědný produkt a mar-
keting 2012 s projektem Obsluha handicapova-
ných zákazníků.

Dle zkušeností víme, že školení pomáhá bořit 
psychologické bariéry. Pracovníci eliminují svůj 
strach z neznámého a při komunikaci se zákaz-
níkem s postižením budou sebejistější. Zákazník 
získá dobrý pocit, že je s ním jednáno na úrovni 
a rád se vrací.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Cestovní agentura Bezbatour Cestovní agentura Bezbatour
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Během roku 2012 byli vyškoleni pracovníci:

- Telefónica O2 Czech Republic
- Airbank
- Rossmann

Prezentace CA Bezbatour

- veletrh Non-handicap (3. - 5. 4. 2012)
- udílení ceny soutěže Best Eco&Social Ideas - Rozjeď to! (5. 4. 2012)
- veletrh For Pets (12. - 15. 4. 2012)
- veletrh neziskovek NGO Market (11. 5. 2012)
- benefiční akce Asistence o.s. „Jako Zázrakem“ (17. 5. 2012)
- benefiční festival Pestré společnosti, o.p.s. „Rock for Dogs“ (19. 5. 2012), kterému předchá 
 zela tisková konference o CA Bezbatour
- Babí léto s handicapem (1. 9. 2012) - Lipno bez bariér
- pracovní veletrh Job Fair bez bariér (18. 9. 2012)
- konference Přes bariéry (21. 11. 2012)
- vánoční večírek Pestré společnosti, o.p.s. (14. 12. 2013)

CA Bezbatour v médiích
 
- http://www.helpnet.cz/aktualne/52981-3
- http://vozickar.com/bezbatour-slibuje-levne-i-overene-zajezdy/  (článek vyšel i v tištěné   
 verzi časopisu Vozíčkář) 
- http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/na-turisty-s-postizenim-se-zameri-nova-cestovni-
- agentura/796493&id_seznam=44524   
- Unikátní projekt na Praze 14 – www.prazsky-zpravodaj.cz (článek již není dostupný).

Cestovní agentura Bezbatour
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Přijaté dotace, granty a dary

Úřad Práce - dotace OZP      196.262,- Kč
Nadační fond Českého rozhlasu: projekt Světluška   180.000,- Kč
Infraclima s.r.o.: Michal Rybář     176.700,- Kč
Olivova nadace       60.000,- Kč
Hotel Hilton        50.000,- Kč
Nadační fond Avast        42.000,- Kč
Vladimír Rada       40.000,- Kč
Velvyslanectví Spojených států amerických   39.270,- Kč 
Konto Bariéry        30.000,- Kč
Nadace Etela o.p.s.       20.000,- Kč
MČ Praha 14        20.000,- Kč
Golfové společnosti Újezd nad Lesy – Klánovice   12.400,- Kč
TRW Automotive s.r.o.      10.000,- Kč
Topinfo s.r.o.        10.000,- Kč
SVS, spol. s.r.o.       10.000,- Kč
POAK - projekt Česká síťovka     7.700,- Kč
Benefita a.s.        5.000,- Kč
paní Olga        5.000,- Kč
Mgr. Daniela Vlčková      4.400,- Kč
Marta Šimánková       4.000,- Kč
Jana Zúbková       3.000,- Kč
paní Radová        2.000,- Kč
Petr Pýcha        2.000,- Kč
Pavel Král        2.000,- Kč
Lucie Vostatková       1.500,- Kč
Tereza Dědková       1.100,- Kč
Mgr. Jindřiška Veselá      1.000,- Kč
Dědkovi        1.000,- Kč    
Lucie Kašná        1.000,- Kč
Martin Stránský        1.000,- Kč
Zdeněk Kaplan       1.000,- Kč
Blanka Krejčová       1.000,- Kč
Lenka Čejková       1.000,- Kč
Rodina Včelákova       700,- Kč
Kateřina Švehlová       700,- Kč
Irena Tannenbergerová      500,- Kč
Pavla Oravová       500,- Kč
RNDr. Jana Šmardová      500,- Kč
Ing. Pavel Onderlička      500,- Kč
Pavel Čofta        500,- Kč
Kateřina Joselová       400,- Kč 
Rostislav Pacholík       300,- Kč

Cestovní agentura Bezbatour Přijaté dotace, granty a dary
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Jan Pokorný        300,- Kč
Mgr. Petr Kratochvíl       300,- Kč
Petr Hvězda        250,- Kč
Dominik Rylko       200,- Kč
Jiří Prošek         200,- Kč
Milan Kabrt        200,- Kč
Vojtěch Petrucha       200,- Kč
Eva Povodová       200,- Kč
Edvard Miškej       200,- Kč
Martina Studničková       200,- Kč
Marek Vetchý        200,- Kč
Jan Stanislav        200,- Kč
Marek Sochůrek       150,- Kč
Ondřej Vybíral       150,- Kč
Jiří Staroba        100,- Kč
Kamil Potoma       100,- Kč
Radovan Benčík       100,- Kč
Pan Náhodný        100,- Kč
Jakub Barla        55,- Kč
Petr Šťastný        50,- Kč 
Radim Bednář       50,- Kč
Veřejná sbírka (projekt MiJA-help)     343.513,- Kč  

CA Bezbatour - podpora ESF v rámci OPPA    1.751.106,- Kč

Přijaté dotace, granty a dary
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Přijaté dotace, granty a dary Přijaté dotace, granty a dary
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Akce 2012

11.1.  Horizonty o.s. - školení pro zaměstnávání OZP 
26.1.  Podnikání neziskovek – HUB Praha
8.2.  Workshop CRM – Americké centrum
1.-2.3.  Workshop na téma nových médií a informačních technologií v dnešním světě –HUB  
  Praha
6.3.  2. Pestré p(l)esání
3.4.   Asistence, o.s. - přednáška Asistenční pes
3.-5.4.  NON-HANDICAP 2012 - 16. ročník specializované výstavy pro zdravotně postižené
5.4.  Závěrečný společenský večer soutěže Best Eco&Social Ideas – HUB Praha –převzetí            
                   ocenění
6.4.  Workshop Dobrý obchod – KPMG
12.-16.4. Veletrh FORPETS – prezentace, přednášky, osvětová činnost
19.4.  ZŠ Šimanovská - přednáška Asistenční pes
25.4.  Valná hromada AVPO
25.4.  Běh pro Světlušku – doprovodný program
11.5.  NGO market - Veletrh neziskových organizací – prezentace, doprovodný program
12.5.  Pedigree® Procházka se psy – prezentace, doprovodný program
16.5.  Podpořme neziskovky DBK Praha – prezentace, doprovodný program
17.5.  VI. ročník benefiční akce Asistence o.s. „Jako zázrakem“ – doprovodný program
19.5.  Festival ROCK FOR DOGS
24.5.  Bambiriáda Praha – prezentace, doprovodný program
26.5.  Divadelní a hudební festival MEZI PLOTY – prezentace, doprovodný program
27.5.  Dětský den v Říčanech – prezentace, doprovodný program
31.5.  Dětský den na Vyžlovce – prezentace, doprovodný program
6.6.  ZŠ Šimanovská - přednáška Asistenční pes
11.6.  Kavárna Potmě – doprovodný program
16.6.  Veletrh SENIOR - HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2012 – prezentace, doprovodný pro 
  gram
8.-15.7. Letní rekondiční pobyt 
25.8.  Slavnosti rádia Blaník – prezentace, doprovodný program
8.9.  Festival Stopzevling – prezentace, doprovodný program
15.9.  Benefiční golfový turnaj GSUK
15.9.  Chovatelský den Újezd nad Lesy – prezentace, doprovodný program
21.9.  MČ Praha 14 – Dny zdraví – prezentace, doprovodný program
22.9.  Indiánské léto v Říčanech – prezentace, doprovodný program
12.11.  Charitativní Garage Sale – Hotel Hilton 
15.11.  Benefiční koncert pro Robbieho a Anetku
13.12.  MČ Praha 14 – vánoční trhy – prezentace, doprovodný program
14.12.  Pestrý vánoční večírek 

Akce 2012
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Podpořme neziskovky DBK

NON-HANDICAP

Pestré plesání

Pedigree běh

Benefiční koncert pro Robbieho a Anetku

Předání asistenčního psa Sama 

Rock for dogs

Letní rekondiční pobyt v Doksech

Akce 2012 Akce 2012
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Děkujeme mnohokrát všem pracovníkům, dobrovolníkům a dalším dobrým lidem, kteří se
v letošním roce na naší činnosti podíleli. Bez jejich nezištné pomoci bychom nemohli dělat
naší smysluplnou práci a rozšiřovat naše služby a aktivity. Jejich pomoci si nesmírně vážíme
a těšíme na spolupráci i v roce následujícím.

Za celý tým Pestré společnosti, o.p.s.
Bc. Klára Pragerová



Kontakt
Kpt. Stránského 995/4

Praha 9
198 00

IČ: 28525973
DIČ: CZ28525973

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl O, vložka 639.

admin@pestraspolecnost.cz
http://www.pestraspolecnost.cz

Číslo účtu: 192339067/0600
Číslo sbírkového účtu: 4178088001/5500



Ing. Jiiina Kuncov6
Vratislavska 38519

181 00 Praha 8

ZpnAVA Nn ZAvISLEHo AuuToRA
O OVENNXI UEETNI ZAVFIRKY

A V.fnoiNi ZPRAVY

Pestrri spoleinost o.p.s.

2012

Komora auditoru Cesk6 republiky
Opletalova 55

Plaha 1
x ,,
uesKa lepuDlrKa



zPRAvA NEZAvrsl,EHo AUDTToRA
aaY7.v.v.o oVERENI UCETNTZAvERKY A VYRoCNI

zpnAvy

Provedla jsem nezSvislf audit piiloZen6 f detni z6v6rky obecn6
prosp65n6 spolednosti :

Pestrd spolednost o,p,s,, Kpt, Strdnsk6ho 995, , praha g, 190 00,
IC : 28525973 3 1. 1 2. 201 2

odpovEdnost statutfrniho orgdnu riietnf jednotky za fiEetni
zhvErku

il.editel obecn6 prosp65n6 spolednosti je odpov6dnf za vedeni
riEetnictvi tak, aby bylo ripln6, prrikazn6 a sprdvn6 v souladu s platnfmi
z6kony a piedpisy. Za sestaveni rjdetni zdv6rky odpovfd6 ieditei obecn6
prosp65n6 spolednosti. Souddsti t6to odpov6dnosti je navrhnout, zav6st a
zajistit vnitini kontroly nad sestavovdnim a v6rnfm zobrazenim rjdetni
z6v6rky tak, aby neobsahovala vfznamn6 nesprdvnosti zpfisoben6
podvodem nebo chybou, zvolit a uplathovat vhodn6 rjdetni metody a
prov5d6t dan6 situaci piim6Fen6 riietni odhady,

Odpov6dnost auditora

Moji rllohou auditora je vydat na z6klad6 proveden6ho auditu vfrok k t6to
fdetni zdv6rce.

Piijemcem t6to zpr{vy je ieditel obecn6 prosp65n6 spolednosti

I
t



Mfj audit obecn6 prosp65n6 spolednosti Pestr5 spoleinost o.p.s. k
3t.r2.zotz jsem provedla v souladu se Z5konem i. 93/2009 sb.
o auditorech a Mezindrodnimi auditorskfmi standardy a souvisejicfmi
aplikadnimi doloZkami Komory auditorfi desk6 republiky. V souladu
s t6mito piedpisy jsem povinna dodrZovat etick6 normy a naplSnovat a
prov6st audit tak, abych ziskala piimEienou jistotu, 2e rjdetni z|vlrka
neobsa huje vyiznamn6 nesprdvnosti.

Audit zahrnuje provedeni auditorskfch postupE, jejichZ cflem je
ziskat d8kaznf informace o 65stkdch a skutednostech uveoLn,ich v ridethi
zdv6rce. V,ibdr auditorskfch postupri z5visi na frsudku auditora, vdetn6
posouzeni rizik, 2e rjdetni z6v5rka obsahuje vyznamnd nesprdvnosti
zpEsoben6 podvodem nebo chybou. Pfi posu=ouini t6chto rizik auditor
piihl6dne k vnitinfm kontroldm, kter6 jsou relevantni pro sestaveni a
v6rn6 zobrazeni, ri6etni z6v6rky. Cilem posouzeni vnittnich kontrol je
navrhnout vhodn6 auditorsk6 postupy, nikoliv vyjddiit se t< rjtinnoiti
vnittnich kontrol. Audit t62 zahrnuje posou-7eni vhodnosti pouZitfch
rjdetnfch metod, piim6ienosti fdetnich odhadfi, provedenfch vedenfm i

posouzenf celkov6 prezentace ridetni z6v1rky.

Souddsti auditu bylo rovn6Z ov6ieni vfrodni zprdvy spolednosti,
kterS je ptilohou t6to zpr{vy. Podle m6ho nlzoru vfrodni zpr|va obsahuje
v5echny piedepsan6 n6leZitosti a v6rn6 odpovfdd rjEetnf zdv6rce.

Na z6klad6 vfsledkfi pouZitfch auditorskfch postuptr isem nezjistila
skutednosti, kte16 by nazna6ovaly, Ze rjEetni zdznamy spol-eEnosti n-ebyly
ve v5ech podstatnfch aspektsch v.souladu s platnyimi z6kony a piedpiiy.
Domnivdm se, 2e ziskan6 dfikazni informace tvoii dostatednV i v6oon,i
zfklad pro vyj6dienf m6ho vliroku b zv{hrad na ridetni zdv6rku.

Podle m6ho nizoru fietni z5vdrka ve v5ech vfznamn,ich
aspektech vdrni zobrazuje piedm6t auditU, tj. stav aktiv, z|vazkt,
vlastnfho kapitflu a finanini situaci obecnE prosp65n6 spoleinosti
Pestr5 spoleinost _o.p.s. k 31.12.2oL2 a v'isledky jejiho
hospodaienf za riietni obdobi 2oL2 v souladu s deskfmi piedpisy.-

ZprSva o v'irodnf zpr5vd



Ov6iila jsem t6Z soulad vfrodni zpr{vy spolednosti Pestrd spole6nost o.p.s.
s vfSe uvedenou lidetni z6v6rkou. Za sprlvnost vfroEni zpr|vy je
zodpov6dnri ieditel obecn6 prosp65n6 spolednosti.
Mym f kolem je vydat na z6klad6 proveden6ho ov6ieni stanovisko o
souladu vfrodni zpr{vy s rjdetni z5v6rkou.

Datum= 27. 06. 2013

Odpovddnlir auditor: ing. Jiiina Kuncov6
eislo opr6vn6ni auditora d.0197
Vratislavsk63S5l9
181 00 Praha 8



Rozvaha podle Piilohy 6. 1

vyhlasky d. 504/2002 Sb.

Udetni jednotka doruii:
'| x piislu5n6mu fin. org6nu

Rozvaha ve zjednodu5en6m rozsahu

k 31.12.2012
( v celfch tisicich Kd )

tco

28525973

NAzev, sidlo a PrAvni forma
0detnl jednotkY

Pestrd spolednost o.P.s.
Kpt.Str6nsk6ho 995
Praha 98
198 00

-c. o4'o

ffiei
iF I

AKTIVA
dislo
iddku

Stav k prvnimu dni
06etniho obdobi

Stav k poslednimu
dni

a o 1 2

A. Dlouhodobf rnajetek celkem 1

Dlouhodob! nehmotn! majetek celkem 2

tl Dlouhodob! hmotnf majetek celkem J

Dlouhodobli finandni majetek celkem

Oprdvky k dlouhodob6mu majetku celkem A

B Kr6tkodobf majetek celkem 6 78 1 872

ZAsoby celkem 't5 .E

t. PohledAvkv celkem B 16

I KrAtkodobli' finandni majetek celkem o 63 1 773

Jin6 aktiva celkem 10 68

Aktiva celkem 11 78 1 872

PASIVA
dislo
i6dku

Stav k orvnlmu dni
0detniho obdobi

Stav k poslednimu
dni

D J 4

A Vlastni zdroje celkem tz -16 295

t. JmdnI celkem 13 -16 184

Vlsledek hospodaieni celkem '14 111

B Cizi zdroje celkem 15 94 I 577

I Rezeruy celkem 16

Dlouhodob6 zdvazky celkem 17 11

il KrAtkodob6 z6vazky celkem 18 94 295

JinA pasiva celkem 19 1 271

Fasiva celkem 20 78 1 872

Odesldno dne: i, e$t i-,"i s pef'Sgir ost, o. p.s.
Kpl Stranskeno gg5

"98 C0 prana 9
rc 28525-a73 DtC c228525g73

r,.^,,e -.r1\JouJccJcob

Podpis odpovCdne Okam2ik sestaveni:

o/a,u lJ
'z/J op+/t



V)lkaz zisku a ztrAty
podle Piilohy d 2
vyhlasky d 504/2002 Sb

Udetni jednotka doru6i:
1 x piisluSnemu flnandnimu

orgenu

WxpzzrsKu A zrRAry v zJEDNoDUSENEM RozsAHU

k31"12.2012
( v cellich tisicich Kd )

teo

28525973

N6zev a sidlo [6etnijednotkY

Pestr5 spolecnost o.P.s.
Kpt.Strdnsk6ho 995
Praha 98
198 00

Oznaden N6zev ukazatele 0islo
iddku

Cinnosti

Hlavni Hosood6isk6 Celkem

5 6 7

A N6klady 1

Spoltebovane nAkupy celkem z 28B 288

tl SluZby celkem 1 001 1 001

Osobni n6kladv celkem 4 2 011 2 011

Dand a poplatky celkem 10 10

Ostatni ndklady celkem 6 5

Odpisy, prodanf majetek, tvorba rezerv a opravnlch polo2ek celken 7

Poskytnut6 piispdvky celkem 8 z 2

Dafi z piijmt celkem I

N6klady celkem 10 a a4-7 3 317

B Vlinosy 11

TrZby za vlastni vrj'kony a zboZi celkem 12 358 358

Zmdna stavu vnitroorganizadnich z6sob celkem 13

Aktivace celkem 14

Ostatni vyTnosy celkem 15

Tr2by z prodeje majetku, z0dtov6ni rezerv a
opravnfch poloZek celkem

16

Piijate piispdvky celkem 17 733 733

Provozni dotace celkem 18 2353 2 353

Viinosy celkem 19 3 444 3 444

c. Vfsledek hospodaieni pied zdandnim 20 127 127

D. Vlisledek hospodaieni po zdanEni 21 127 "t27

RazItko:

lrs:irrB spoleenost, tl.F,s.(pr StransKeho 995
1gti 00 Prana g

Podpis odpov6dne
osoo': 

f wyt

'"'"'"n'f)4,10*
*r.20603553566



pniroHA rucnrNi zrvfi,,RcE zorz
Pestri spoleinost o.p.s.

Rozvahovli den nebo okamZik, k nEmuZ se fietni
zfvErka sestavuie

31.12.2012

Uietni obdobi 1.1.2012 - 31.12.2012

a) Zhkladni ridaje

NAzev Pestrd snolednost o.D.s.

Sidlo Kpt.Str6nskdho 995, Praha 9 198 00

IE 28525973

Prdvnf forma Obecnd orosod5n6 spolednost

Hlavni pFedmEt Cinnosti (posl6ni) Realizace projektfi k volnodasov.j'm aktivit6m lidi
s postiZenim, ,

Hosnod6iskd iinnost
Ostatni dinnosti
Statutdrni ors6nv Spr6vni rada

Orsanizaini sloZky s vlastni prhvni subiektivitou

b) Zakladatell, ziizov atel6

Bc.Michal Prager datum narozeni 10.1.1981, Bc.VendulaHrizovil, datum narozeni9.4.1986

Vklady do vlastniho jmdni nejsou.

c) Obecnd ridetni informace

Udetni obdobf : 1.1.2012 - 31.12.2012

PouZivand ridetni metody: ridetni jednotka ridtuje v souladu se zdkonem o ridetnictvi v platndm

znlni a ieskfch ridetnich standardri pro irdetni jednotky, u kterych hlavnim piedmdtem

dirurosti nenf podnikrlni.

Zpris ob zpr ac ov 6ni rid etni ch zf.znam.0; p omo c i vypo d etni techniky.

Zptisob a misto rischovy ridetnich zdznam:0;: archiv spolednosti Pestr6 spolednost o.p.s. v sidle

spolednosti.

Aplikace obecn;fch ridetnich zhsad'. dle zftkona o ridetnictvi v platn6m zndni.

Zprisoby oceflovilni: dlouhodobf majetek vpoiizovacich cen6ch, zisoby vpoiizovacich
cen6ch (cena poiizeni a doprava), finandni investice v poiizovacich cen6ch.

Zprisoby odpisovrlni: ridetni jednotka prov6di u dlouhodob6ho hmotndho majetku odpisy dle

odpisov6ho plinu podle stanoven6 doby pbuZitelnosti - pouze ridetni odpisy

Zprisob stanoveni opr6vek k majetku: soudet dosavadnich odpisti"

Zprisob stanoveni re6lnd hodnoty majetku aztnazktr rcilIndhodnota nebyla pouLita.



Zprisob tvorby a vyie opravnych poloZek: nebyly tvoieny.

Zptsob tvorby a vy5e rezerv; nebyly tvoieny.

Odchylky od ridetnich metod s uvedenim vlivu na majetek a zixazky, na finandni situaci a

qisl edek ho spodaien i: Lddne odchylky nenastaly.

d) Vyznamn6 ud6losti, kter6 nastaly mezi rczvahovym dnem a okamZikem sestaveni ridetni

zitvdrky: Lddne zmdny nenastaly.

e) Zpfisoby ocef,ov6ni aktiv a zirvazku aktiva a zi:azky jsou oceioviiny v souladu s $ 25

zdkona o ridetnictvi.

g Ueetni jednotky, v nichZ ridetni jednotka sama nebo prostiednictvim tietf osoby jednajici

jejim jm6nem a na jeji fdet drZi podil-
Nejsou.

h) akcie a podily
Nejsou"

i) Majetkovd cennd papiry, vymdniteln6 a prioritni dluhopisy, podobn6 cenn6 papiry nebo

prhva
Nejsou.

j) dluZend d6stky, kter6 vznikly v prribdhu ridetniho obdobi
Nejsou.

k) VySe finandnich nebo jinfch zhvazktt, kterd nejsou obsaZeny v rozvaze (bilanci)

Neisou.

zambstnancri

Vvsledek hos renl
v'fsledek hosnodaieni KC

VVsledek hospodaienf z hlavni dinnosti t2'7 218,5

VVsledek hosoodaieni z hosnod6isk6 dinnosti
Vrisledek hosnbdaieni oro ridelv dand z oiiimfi

m) Informace o orfimdrndm evidendnim piepodtenem u

poloZka zamdstnanci celkem

PrflmErnV evidendni piepodtenV podet zamdstnancfl t4
Mzdovd n6kladv I s41 607

Zhkonn9 soci6lni poi iStdni 469 36s

Ostatni soci6lni poii5tdni 0,00

Zdkonnd socidln i n 6kladv 0,00

Ostatnl soci6lni niikladv 0.00

Osobni n{kladv celkem 2 010 972

* 
povaha informaci nesmi zprisobif yiinou rijmu ndkterlm uvedenlm ridetnim jednotk6m
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n) Odmdny a funkdni poZitky za l{uletni obdobf dlenrim statutdrnich, kontrolnich nebo jin;ich
org6nri urdenych statutem, stanovami nebo jinou ziizovaci listinou**
Nebyly

o) Udasti dlenri statutdrnich, kontrolnich nebo jinfch org6nri ridetni jednotky urdenych
statutem, stanovami nebo jinou ziizovaci listinou a jejich rodinnfch piislu5nikfi v osobdch,
s nimiZ ridetni jednotka uzaviela za vykazovan6 ridetni obdobi smlouvy nebo jin6 smluvni
vztahy. 

**

Nebyly.

p) ZhIohy a rivdry (popiipadd zdvazky piijat6 na jejich irdet jako urditf druh ziruky)
poskytnut6 dlenrim statut6mich, kontrolnich nebo jinfch org6nri urdenych statutem, stanovami
nebo j inou ziizovaci listinou
Nebyly.

q) Rozsah, ve kterdm byl vypodet zisku nebo ztrhty ovlivndn zprisoby oceriovdni finandniho
majetku v prtbdhu ridetniho obdobi nebo bezprostiednd piedchazejiciho ridetniho obdobi
pozn: (pokud takovd ocendn{ md zdvainy vliv na budouc{ dafrovou povinnost, je nutnd uvdst
podrobnosti)
Nebyl ovlivndn.

s) Rozdil mezi dariovou povinnosti piipadajici na blLne nebo minul6 ridetni obdobi a jiZ
z4placenou dani v tdchto ridetnich obdobfch (ie-li tento rozdil vyznamny)
Udetni jednotka nem6la v minuldm ani bdZndm zdaiovacim obdobi daiovou povinnost.

t)Yyznamn6 poloZky Rozvahy (Bilance) nebo Vykazu zisku aztrftty
Ve5ker6 vyznamnd poloZky jsou uvedeny na piisluinfch i6dcich v rozvme avykazu zisku a

ztrilty a nepotiebuji zvld5tni koment6i.

Dal5f informace o vfznamnych poloZk6ch, kter6 jsou ve vykazech zahrnuty nebo
kompenzov6ny s jinfmi poloZkami a ve vykazech nejsou samostatnd vykazfiny:

DI hodob6.bank

Piijat6 dotace na provozni ridely nebo na poiizeni dlouhodobdho nehmotndho a hmotndho
majetku ze sliltniho rozpodtu, rozpodtu )zemnich samospr6vnfch celkri nebo ze st6tnich fondri

u) Piijatd a poskytnut6 dary..

t_

T

I
t,
I
T

ou ovn UV

bankovni fv6r celkovS vf5e bankovniho riv6ru frokovd sazba zaiiStEni fvEru

poskytovatel riCel dotace v.iSe dotace zdroi dotace

Mdstsk6 d6st Praha 14
Poi6d6ni volnodasovlch

aktivit
20 000 Rozpodet Mi

Uiad prdce

Piispdvek na
zamlstn|vdniOZP

(vdetnd piispdvku na
IV.O uhrazeni v 2013)

264 945 St6tni rozpodet

MHMP
Zam6stn6v6nl OZP -

proiekt Bezbatour
2 068 620,60 EU. OPPA

-- 
informace nesmi umoZnit urdit postaveni urditdho dlena takovdho orgiinu nebo osoby



Piuate mnd d6stk
d6rce i6stka

Nadadni fond AVAST 42 000--
Nadadnf fond Ceskdho rozhlasu ze sbirkv Svdtlu5ka 180 000.-
Inliaclima s.r.o.: Michal Rvb6i 116 700
Hotel Hilton 50 000,-
Olivova nadace 60 000.-

Poskfinutd dar d6stk
Drltemce ddstka

v) Veieine sbirk
veieind sbfrka fiel vybran6 idstka
Veiein6 sbirka Hlavni dinnost or sanizace 393 608.-

w) v ypoiadani vysl edku ho spodaieni z piedchazejiciho ridetniho obdo bi
poloZka i6stka

Vfsledek hospodaienf ( + zisk, - rtrfia\ -163 161,65
Tvorba (+) nebo derp6ni C) fondri
Iyqtba (+) nebo derpdni (-) nerozddlen6ho zisku minulVch let
Tvorba (+) nebo rihrada (-) neuhrazen 6 ztr.6tv minulVch let -163 761,65

Razitko:

i,egrtfa :;Polecnost, 0'P'5'
KP: Stranskeho 995

9b 00 Prana I
at 2i1525973, Dlc c228525973

irl ''r.2O603553566

Podpis odpovddnd
osoby:

OkamZik
sestaveni:
25.6.2012Bc. Kldra Praserov6

Telefon: 724308416

"" informace nesmi umoZnit urdit postaveni urditdho dlena takovdho org6nu nebo osoby




