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Shrnutí
Projekt je zaměřen na dvě skupiny. Na skupinu vozíčkářů a skupinu nevidomých. Na
světě je stále více lidí, kteří hledají adrenalinový zážitek a právě tento projekt ho přináší. Zákazníci mají možnost vyzkoušet si běžný den nebo sport v roli handicapovaného, a to přímo na
vlastní kůži.
V nabídce jsou dva druhy aktivit. První spočívá v pořádání tzv. dnů s nevidomým či vozíčkářem. Zájemci, kteří jsou ochotni za tuto zkušenost zaplatit, dostanou šátek na zavázání očí
nebo se posadí na invalidní vozík a společně s průvodcem v podobě handicapovaného absolvují
předem určenou trasu v přírodě či po městě.
Pro milovníky sportu je připravena druhá aktivita, a to sport v roli vozíčkáře. V nabídce
si mohou vybrat z aktivit jako je: florbal, stolní tenis, vytvoření jednoduché taneční sestavy, základy ovládání speciálních lyží a projížďka na kole. Zájemci o tyto aktivity si od organizace zapůjčí speciálně upravené pomůcky a s instruktáží školeného vozíčkáře si zasportují.
Výdělek pokryje vzniklé náklady a zbylé finanční prostředky se stanou darem pro spolupracující organizace, konkrétně: FCB Štíři ČB, sdružení vozíčkářů v Českých Budějovicích a
Sjednocená organizaci nevidomých a slabozrakých ČR s pobočkou v Písku.
Cílem projektu je především „zasvěcení“ obyčejných lidí do života vozíčkářů
a zaměstnání co nejvíce handicapovaných z Písku a okolí. Imobilní občan naváže nové kontakty,
bude mít možnost odreagovat se a naučí někoho nové věci. Zákazník, v tomto případě zdravý
člověk, získá nové zkušenosti, adrenalinový zážitek, příležitost finanční pomoci postiženým
a možnost vžít se do jejich životní situace.
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1 Popis výchozího stavu
Člověk často ve svém okolí potkává handicapované. Ať už se s nimi dá do hovoru nebo
je jen zahlédne, ať jde o nevidomého nebo vozíčkáře, nikdo, kdo těmito okamžiky života neprošel, si neumí ani představit, jak má tato osoba těžký život. Nemůže používat jeden ze svých smyslů nebo část těla a je často odkázána na pomoc druhých. Z našich pár zkušeností s těmito lidmi
jsme pochopily, jak moc stížené podmínky mají, jak je pro ně komplikovaný každodenní život a
hlavně, že jsou často stavěni na okraj společnosti. Zřejmě nejtěžší pro handicapované je samotné
vyrovnání se s nepřízní osudu. Další problémy spočívají i v získání práce a začlenění se do koletkivu. My bychom rády svým projektekem pomohly se všemi uvedenými problémy.
Zdravý člověk většinou neví, jak probíhá celý den vozíčkáře či nevidomého a jakým
způsobem absolvuje každodenní, pro nepostiženého běžné aktivity, jako je například konání obyčejné domácí práce, návštěva různých institucí, zaměstnání, obchodů nebo lékařů.
Několikrát za týden na cestě ze školy potkávame vozíčkáře či nevidomé. Minulý rok, při
absolvování lyžařského kurzu jsme narazily na skupinu handicapovaných, kteří sjížděli svah na
speciálně upravených lyžích, a radost v jejich v očích byla nepopsatelná. A právě díky těmto zkušenostem přicházíme s projektem „Jiný úhel pohledu“.
Vytvoříme neziskovou organizaci zaměřující se na lidi ze spolků: Florbalového klubu
Štíři v Českých Budějovicích, sružení vozíčkářů v českých Budějovicích,sjjednocenou organizaci
nevidomých a slabozrakých ČR s pobočkou v Písku a dále na lidi s invalidním vozíčkem, kteří
obtížně shánějí zaměstnání a měli by zájem s naší neziskovou organizací spolupracovat. A nakonec hlavně na širokou veřejnost, kterou chceme uvést do této situace a přiblížit ji životu handicapovaných.
K této části projektu jsou přiloženy uvedené podklady:


návrh na založení neziskové organizace „Jiný Úhel pohledu“ (příloha č. 1)



veřejný ohlas na náš projekt, který zjistíme pomocí dotazníku (příloha č. 2)

5

2 Cíle projektu
2.1 Čeho chce projekt dosáhnout
Cílem projektu je vytvořit neziskovou organizaci, která zajistí nárůst pracovního zapojení handicapovaných na trhu práce a pomůže jim se začleněním do společnosti. Chceme nabídnout
imobilním občanům z Písku a okolí možnost získání zaměstnání, nové kontakty, odreagování a
pocit, že někoho naučili nové věci, které jsou přínosné pro společnost. Další cíl je darovat finanční prostředky spolupracujícím organizacím a více upozornit na těžký život handicapovaných.
Zdravý člověk získá nové zkušenosti, adrenalinové a emoční zážitky, příležitost finanční
pomoci postiženým, možnost vžít se do jejich životní situace a být vůči nim více empatický.

2.2 Komu bude projekt ku prospěchu


Vozíčkářům z Písku a okolí



Zaměstnaným nevidomým z organizace SONS s pobočkou v Písku, ale i ostatním nevidomým



Zaměstnaným vozíčkářům z organizace FCB Štíři a ze Sdružení vozíčkářů v ČB



Celé organizaci SONS s pobočkou v Písku v podobě finanční podpory



Celé organizaci FCB Štíři a Sdružení vozíčkářů v Českých Budějovicích v podobě finanční podpory



Všem zájemců o služby organizace



Městu Písek jako turistické lákadlo



Firmám a školám jako vzdělávací program nebo program na rozvinutí empatie vůči
handicapovaným osobám

2.3 Měřitelné indikátory


Počet osob pracujících v neziskové společnosti - předpokládaná cílová hodnota je 9
osob - jedná se o zkušené vozíčkáře a nevidomé ze spolupracujících organizací
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3 Příjemce podpory
Příjemcem podpory bude nezisková organizace „Jiný úhel pohledu“, která bude založena
jako sociální podnik a bude tedy splňovat všechny principy sociálního podnikání:


společensky prospěšný cíl



zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin



účast cílové skupiny na chodu podniku



důraz na rozvoj pracovních kompetencí cílové skupiny

Nezisková organizace bude působit v Písku a její sídlo je na adrese: Gregorova 2900/14/3.. Tuto
budovu zakoupíme, vytvoříme v ní bezbariérový přístup a zajistíme: potřebné stavební úpravy.
Budou se zde nacházet kanceláře, pro manažery a tělocvična, kterou plánujeme rozšířit, aby zde
byla možnost hrát všechny nabízené sporty. Součástí budovy bude i sklad, kde budou uloženy
všechny vozíčky a sportovní pomůcky ke sportům. V kanceláři bude zakoupený nábytek (stoly,
židle, regály), elektronika (notebook, tiskárna, internet) a další kancelářské potřeby.
Do tělocvičny nakoupíme potřebné pomůcky ke sportům (např. florbalové hokejky,
míčky, branky a tenisový stůl).
Výdělek pokryje potřebné náklady a zbylý zisk bude věnován spolupracujícím organizacím.
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4 Aktivity projektu
4.1 Realizační tým
Celoroční:
Pracovní pozice

Počet
zaměstnanců
na této pozici

Výše úvazku Druh práce poměru

Náplň práce

Manažer (vč. Účetnictví)

2

0,5

Dohoda o pracovní
činnosti

pojištění pomůcek, vedení účetnictví, vedení
neziskové společnosti, propagace, příjem
objednávek, zastřešení chodu neziskovky,
organizace dnů otevřených dveří a
propagačních dnů, práce s webovými
stránkami

Průvodce (vozíčkář)

1

24 hodin/měsíc

Dohoda o provedení
práce

sestavení trasy, provádění zákazníků, kteří si
chtějí
vyzkoušet, jaké je to v roli vozíčkáře
sestavení trasy, provádění zákazníků, kteří si
chtějí
vyzkoušet, jaké je to v roli nevidomého se
zavázanýma očima

Průvodce (nevidomý)

1

24 hodin/měsíc

Dohoda o provedení
práce

instruktor na tanec

1

16 hodin/měsíc

Dohoda o provedení
práce

výuka tance, sestavení jednoduché sestavy se
zákazníky

instruktor na florbal

1

16 hodin/měsíc

Dohoda o provedení
práce

výuka pohybu na speciálních vozíčcích na
florbal a následná hra florbalu se zákazníky

Instruktor na stolní tenis

1

16 hodin/měsíc

Dohoda o provedení
práce

instruktáž hry stolního tenisu na speciálních
vozících

Sezónní:

Pracovní pozice

Počet
zaměstnanců
na této pozici

Výše úvazku

Druh práce poměru

výuka na speciálních
sjezdových lyžích,
cíl-zvládnutí základního
stylu
zásady ovládání speciálního
kola, projížďka se zákazníky

instruktor na lyžování

1

40 hodin/měsíc

Dohoda o provedení
práce

instruktor na outdoor

1

16 hodin/měsíc

Dohoda o provedení
práce
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Náplň práce

•

celý personál, kromě manažerů, bude tvořen handicapovanými

•

instruktora lyžování budeme zaměstnávat pouze od prosince do února a instruktora na
outdoor od března do října

•

průvodce na dny s nevidomým budeme hledat v organizaci SONS v Písku a zaměstnance
na dny s vozíčkářem se chystáme najít pomocí inzerátů v Písku a jeho okolí. Při tvorbě
emotivního propagačního videa jsme se již seznámily s Jirkou Šťastným z Písku, který je
na invalidním vozíčku a kterého bychom oslovily ke spolupráci

•

instruktory na vybrané sporty budeme v prvním roce shánět v organizaci FCB Štíři
a Sdružení vozíčkářů v ČB kvůli větším zkušenostem se speciálními pomůckami, ale náš
plán je hned po začáteční fázi, v následujícím roce, naučit práci instruktorů i naše vozíčkáře z Písecka

•

zaměstnanci z Českých Budějovic budou dojíždět vlastním autem, jelikož ho mají speciálně uzpůsobené k jejich handicapu a náklady na dopravu jim budeme hradit my

•

funkci manažera a účetního budou plnit zakladatelé projektu a neziskové organizace při
studiu

•

počítáme samozřejmě i s pravidelným školením našich zaměstnanců a s vyučováním nově
nastupujících zaměstnanců

4.2 Koupě budovy a vybavení prostor (kancelář, tělocvična)
•

koupě budovy, která se nachází kousek od centra a obsahuje tělocvičnu, kterou plánujeme
rozšířit a recepci s dalšími prosory, které předěláme na kanceláře

•

vytvoření bezbariérového přítupu

•

základní vybavení tělocvičny (stůl na stolní tenis, branky na florbal)

•

vybavení kanceláře (nákup nábytku, elektroniky např. notebooky a zařízení k nim, tiskárny, telefonu a osvětlení)

4.3 Nákup speciálních pomůcek
• nákup vozíčků na dny s vozíčkářem a na stolní tenis
• nákup upravených vozíčků na florbal a tanec, speciálních lyží a kol
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4.4 Pojištění speciálních pomůcek a prostorů


vzhledem k riziku poškození speciálních pomůcek a prostorů, jsme již požádaly pojišťovacího poradce o nabídku pojištění k naší činnosti

4.5 Příprava činnosti
•

přijímání objednávek od zákazníků

•

příprava a kontrola plánu činnosti

•

nákup spotřebního materiálu (kalkulačka, razítko, papíry, kancelářské potřeby, míčky
a pálky na stolní tenis, hokejky a míčky na florbal, šátky na zakrytí očí, helmy na kolo,
helmy na lyžování) - nákup bude probíhat na začátku aktivity, ale i v průběhu podle potřeby

4.6 Klíčové aktivity
• Zájemcům jsou nabízeny dva druhy služeb. První je zaměřena převážně na aktivní zákazníky, kteří rádi sportují. Nezapomněly jsme však ani na ty, kteří sport nevyhledávají, a
pro ně je určena druhá aktivita. Oslovovat budeme např. školy (možnost spolupráce se
studenty JČU – Zdravotně sociální fakulty), firmy (možnost zajištění netradičního teambuildingu pro zaměstnance) a další instituce, kterým poskytneme množstevní slevu.

Den s nevidomým
První a také základní službou, kterou budeme nabízet hned v začáteční fázi, je
„Den s nevidomým“. Zákazníkům zavážeme oči šátkem a spolu s průvodcem si vyzkouší
projít předem připravenou trasu. Cesta bude vytvořena tak, aby si zájemce vyzkoušel dojít
na úřad, do banky, na poštu, do práce, do školy a v neposlední řadě také do obchodu, kde
bude mít za úkol najít určitý druh zboží a následně ho také zakoupit. Cílem je zákazníkům
ukázat problémy, s kterými se nevidomý potýká každý den a pocity které prožívá. Důležitým aspektem tohoto programu je nejen tuto zkušenost zažít, ale podělit se o své emoce se
svými nevidomým společníkem.
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Den s vozíčkářem
Další položkou naší nabídky je den s vozíčkářem. Funguje na stejné bázi jako předešlá aktivita, avšak zákazníci nebudou mít zavázané oči, ale posadí se na invalidní vozík.
Zájemci o den s vozíčkářem získají povědomí o tom, jak je těžké pohybovat se na vozíku
a především dostat se na místa, kde není vytvořen bezbariérový přístup. Opět bude pro nás
prioritní, aby účastník programu prodiskutoval se svým společníkem své pocity
a fyzickou náročnost.

Sport s vozíčkářem
Pro milovníky sportu jsme připravily možnost vyzkoušet si sport v roli vozíčkáře.
Z naší nabídky si zákazníci mohou vybrat z florbalu, stolního tenisu, absolvování jednoduché taneční sestavy, základu ovládání speciálních lyží a projížďky na kole. Výuka lyžování probíhá pouze v zimních měsících, a to od prosince do února a na kole se může zákazník projet pouze v období od března do října. Ostatní aktivity probíhají celoročně. Zájemcům o tyto služby zapůjčíme speciálně upravené pomůcky pro handicapované
a s instruktáží školeného vozíčkáře si mohou sport vyzkoušet.
Dle zájmu předpokládáme pořádání odpoledních sportovních kurzů pro všechny
(jak handicapované, tak zdravé osoby) a odstaraňovat tak vzájemné bariéry. Např. jednou
týdně v podvečer florbal pro zájemce či lekce tance. Plánujeme také realizovat sezónní
společné jednodenní výlety na lyže či kole.

K této části projektu jsou přiloženy uvedené podklady:
 smlouvy o uzavření pracovního poměru (příloha č. 3)
 místo na mapě, kde se nachází naše sídlo (příloha č. 4)
 plánek kanceláře (příloha č. 5)
 ceník služeb (příloha č. 6)
 návrh pojištění (příloha č. 7)
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5 Zdroj financování
Díky našemu projektu „Jiný úhel pohledu“ bude založen sociální podnik s důrazem na
všechny své principy (sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch), který nám
umožní využít finanční prostředky z evropských fondů. Pro naše účely využijeme dva operační
programy – Integrovaný regionální operační program (IROP) zaměřený na investiční projekty a
Operační program Zaměstnanost (OPZ) podporující měkké projekty zaměřené na podporu lidí a
jejich zaměstnanost. Město Písek má jednu z nejlepších a nejrozvinutějších průmyslových zón
v kraji, a tak budeme žádat o podporu tyto velké firmy, konkrétně:


Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.



CSS spedition s.r.o.



B a K production s.r.o.



HÜWA CZ a.s



Schneider Electric, a.s. a další

Budeme sledovat i vypsané granty Jihočekého kraje a dalších, které nabízejí možnost
získat finance právě pro tyto účely. Jelikož se jedná o jedinečný projekt, tak počítáme i s finanční
podporou města Písek.
Na předfinancování projektu bychom zajistily úvěr od banky, který by byl umořen po
získání dotace. Úroky z úvěru budeme financovat z vlastních zdrojů (např. příspěvků od sponzorů).
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ŽÁDOSTI O DOTACI

I. Žadatel
A. Identifikační údaje:
Název: Nezisková organizace Jiný úhel pohledu

Adresa sídla
Obec:
Písek
Část obce:
Budějovické Předměstí
Ulice:
Gregorova
Č.p.: 2900/14/3
PSČ: 397 01
Telefon:
E-mail: jinyuhelpohledu@email.cz
Předmět činnosti: Vznik sociálního podniku, který uožní sociálně vyloučeným osobám vstup a začlenění
na pracovní trh. Díkdy projektu dojdse ke smyslupnému trávení volného času pro duši i tělo zdravého i
handicapovaného člověka. Dotace bude poskytnuta na nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.

II. Specifikace žádosti v IROP:
1.
2.
3.
4.
5.

06 Integrovaný regionální operační program
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regioPrioritní osa
nů
Investiční priorita 06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům
Výzva č. 44 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality
Výzva
Termín realizace červenec 2018 - červenec 2023
Financování

6.
Výše žádosti
o dotaci

85 % z nákladů na koupi budovy, stavební úpravy, vybavení a pomůcky
pro sociální podnik bude financováno z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (EFRR) 3 738 529,5 Kč
15 % zajistí příjemce – naše nezisková organizace z darů a příspěvků
659 740, 5 Kč
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II. Specifikace žádosti v OP Zaměstnanost:
1.
2.
3.
4.
5.

Operační program Zaměstnanost
2 Sociální začleňování a boj s chudobou
2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu
Investiční priorita rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
03_17_129 Podpora sociálního podnikání
Výzva
Termín realizace červenec 2018 - červenec 2023
Financování
Prioritní osa

6.
Výše žádosti
o dotaci

85 % z nákladů na mzdové výdaje, vzdělávání zaměstnanců, marketing a
provozní výdaje sociálního podniku budou financovány z Evropského
sociálního fondu (ESF) – 2 007 043,8 Kč
15 % zajistí příjemce – naše nezisková organizace z darů a příspěvků –
354 184,2 Kč

III. Specifikace:
Nezisková organizace Jiný úhel pohledu se snaží vozíčkářům a nevidomým pomoci se začleněním do
společnosti a s možností zaměstnání.
Mezi naše hlavní cíle patří zaměstnat co nejvíce handicapovaných z našeho okolí a nabídnout jim
možnost získání nových kontaktů, zážitků a zkušeností. Široké veřejnosti přinášíme příležitost finanční
pomoci vozíčkářům a nevidomým a vžít se do jejich životní situace s bonusem adrenalinového či
emočního zážitku.
Činnosti budou probíhat pod vedením zkušených pracovníků na předem určené trase a v našich prostorech na adrese Gregorova 2600/14/3; Písek- Budějovické Předměstí 397 01

V Písku, dne 26. 1. 2018

Nezisková organizace Jiný úhel pohledu
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6 Časový harmonogram
6.1 Fáze projektu

Číslo

Název

1.

Nákup budovy,
vybavení prostor,
nákup
speciálních pomůcek
a reklama

2.

3.

Příprava činnosti

Provoz činnosti

Období

Náklady

1. 7. 2018 - 1. 9. 2018

koupě budovy + přestavba: 3 700 000,neodepisovaný hmotný majetek:700 785,propagace (5 let): 300 000,ostatní (tarify, skipasy, doprava, energie)
(5 let): 362 928,náklady celkem: 5 063 713,-

1. 9. 2018 - 1. 10. 2018

nákup spotřebního materiálu 70%: 56 705,(na začátku aktivity) 30%: 24 302,(průběžné dokupování)
náklady celkem: 81 007,-

1. 10. 2018 - 1. 7. 2023

mzdy na 5 let: 1 623 360,pojištění na 5 let: 24 940,náklady celkem: 1 648 300,-
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6.2 Týdenní program
Celoroční aktivity:
Den
Pondělí

Počet hodin
2h
2h

Druh služby
Den s vozíčkářem
Den s nevidomým

Úterý

2h
2h
2h

Tanec
Stolní tenis
Florbal

Středa

2h
2h

Den s vozíčkářem
Den s nevidomým

Čtvrtek

2h
2h
2h

Tanec
Stolní tenis
Florbal

Pátek

2h
2h

Den s vozíčkářem
Den s nevidomým

Sezónní aktivity
Den

Počet hodin

Druh služby

Měsíc provozování

Pondělí
Úterý

2h
4h

Outdoor
Lyžování

březen - říjen
prosinec - únor

2h
4h

Outdoor
Lyžování

březen - říjen
prosinec - únor

Středa
Čtvrtek
Pátek
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7 Rozpočet projektu
Podotýkáme, že rozpočet je pouze modelový, i když vychází z reálných potřeb a cen.
Není vytvořen úplně tak, jak bychom ho vytvořily při podávání reálné žádosti o podporu. Jeho
součástí by byla specifikace parametrů položek a ostatní detaily. U všech položek jsou uvedeny
internetové odkazy na konkrétní věc.
Celkový rozpočet je ve výši 6 759 498 Kč. Projekt bude realizovat nezisková organizace
„Jiný úhel pohledu“, která žádá o dotace z evropských fondů s financováním 85 % z celkových
nákladů – a chybějící finanční prostředky bude nezisková organizace shánět od sponzorů a od
organizací, které se zaměřují na podobný problém.
Se zaměstnanci uzavřeme dohodu o provedení práce. Náklady na dopravu jsme uvedly
jen pro jeden rok, protože v dalších letech počítáme se zaškolenými vozíčkáři přímo z Písku a
okolí.
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pořízení vlastních prostorů
tělocvična, kancelář, sociální zařízení
přestavba
Součet

ročně:
-

Cena celkem (5 let):
2 750 000 Kč
950 000 Kč
3 700 000 Kč

Marketing
dny handicapu
propagační materiál
Součet

náklady za rok:
Cena celkem (5let)
45 000 Kč
225 000 Kč
15 000 Kč
75 000 Kč
60 000 Kč
300 000 Kč

Vzdělávání zaměstnanců
vzdělání pro zaměstnance
Součet

ročně:

Cena celkem (5let):
10 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč

Spotřeba energie a vody
energie, voda
Součet

ročně:

Cena celkem (5let):
42 000 Kč
210 000 Kč
210 000 Kč

Pojištění:
pojištění
Součet

roční pojištění:
Cena celkem (5let):
4 988 Kč
24 940 Kč
24 940 Kč
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Doprava:
doprava pro zaměstnance do Písku
doprava na hory
Součet

náklady za rok:
Cena celkem (1rok)
41 664 Kč
41 664 Kč
14 664 Kč
14 664 Kč
56 328 Kč

Tarif
telefon
internet
Součet

náklady za rok:
Cena celkem (5let)
9 600 Kč
48 000 Kč
4 200 Kč
21 000 Kč
13 800 Kč
69 000 Kč

Skipas pro zaměstnance
skipas (na 4 hodiny)
Součet

náklady za rok:
Cena celkem (5let)
5 520 Kč
27 600 Kč
5 520 Kč
27 600 Kč

Vybavení kanceláře:
kancelářský stůl
židle
regál
kalkulačka
razítko
telefon
notebook
myš
tiskárna
papíry (balení po 500 ks)
kancelářské potřeby
lampa stolní
Součet

ks:

Vybavení tělocvičny:
stůl na stolní tenis
míčky na tenis (balení po 60 ks)
pálky na tenis
branky
hokejky na florbal
míčky na florbal
Součet

ks:

Pomůcky na sport:
šátky na zakrytí očí
helma na kolo
helma na lyžování
monoski
kolo pro vozíčkáře
invalidní vozík
upravený invalidní vozík na tanec
Součet

ks:

Cena na mj:
1 330 Kč
550 Kč
1 040 Kč
74 Kč
191 Kč
1 507 Kč
5 555 Kč
199 Kč
999 Kč
89 Kč
10 Kč
319 Kč

Cena celkem:
2 260 Kč
1 100 Kč
3 120 Kč
148 Kč
382 Kč
3 014 Kč
11 110 Kč
398 Kč
999 Kč
178 Kč
200 Kč
638 Kč
23 547

4 522 Kč
179 Kč
279 Kč
1 890 Kč
279 Kč
20 Kč

Cena celkem:
4 522 Kč
179 Kč
1 116 Kč
3 780 Kč
4 185 Kč
200 Kč
13 982 Kč

139 Kč
891 Kč
749 Kč
35 990 Kč
90 000 Kč
2 169 Kč
35 000 Kč

Cena celkem:
1 390 Kč
1 782 Kč
2 247 Kč
107 970 Kč
180 000 Kč
17 352 Kč
350 000 Kč
660 741 Kč

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
20
2

Cena na mj:
1
1
4
2
15
10

Cena na mj:
10
2
3
3
2
8
10
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Mzdové náklady:

úvazek:

účetní (studentka)
účetní (studentka)
průvodce (vozíčkář)
průvodce (nevidomý)
instruktor na florbal (vozíčkář)
instruktor na tanec (vozíčkář)
instruktor na lyžování (vozíčkář)
instruktor na outdoor (vozíčkář)
instruktor na stolní tenis (vozíčkář)
Součet

čistý příjem/měsíc: čisté příjmy (5 let):

0,5
0,5
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP

5 402 Kč
5 402 Kč
1 510 Kč
1 510 Kč
1 007 Kč
1 007 Kč
2 013 Kč
1 007 Kč
1 007 Kč
19 864 Kč

Náklady na DPČ+DPP
(5let)

324 090 Kč
324 090 Kč
90 600 Kč
90 600 Kč
60 420 Kč
60 420 Kč
30 195 Kč
40 280 Kč
60 420 Kč
1 081 115 Kč

492 000 Kč
492 000 Kč
106 560 Kč
106 560 Kč
106 560 Kč
106 560 Kč
35 520 Kč
71 040 Kč
106 560 Kč
1 623 360 Kč

Pomocné tabulky k výpočtu mezd
dohoda o prac.čin.dohoda o prac.čin.dohoda o prac.čin.ZÁKL.SLEVA NA INVALIDITU
ROZŠÍŘ.SLEVA NA INVALIDITU nepostižený
12200
12200
12200
549
549
549
793
793
793
16400
16400
16400
180
-30
55
10678
10858
10803
5 339,00 Kč
5 429,00 Kč
5 401,50 Kč

DPP invalid.1.stupně
6 hod.týdně-288 ročně
1 776,00 Kč
266,40 Kč
1 510,00 Kč

DPP invalid.1.stupně

DPP invalid.1.stupně
5 hod.týdně-240 ročně
1 480,00 Kč
222,00 Kč
1 258,00 Kč

DPP nepostižený
1 776,00 Kč
266,40 Kč
1 510,00 Kč

instruktor na outdoor
(vozíčkář)

instruktor na lyžování
(vozíčkář)

DPP invalid.1.stupně

DPP invalid.1.stupně

4 hod.týdně-192 ročně
4 hod.týdně * 8 měsíců - 128 ročně
8 hod.týdně * 3 měsíce - 120 ročně
1 184,00 Kč
1 184,00 Kč
2 368,00 Kč
177,60 Kč
177,60 Kč
355,20 Kč
1 007,00 Kč
1 007,00 Kč
2 013,00 Kč
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Shrnutí
koupě prostorů
přestavba
marketing
doprava
tarif
pojištění
mzdové náklady
náklady na skipasy
vybavení tělocvičny
vybavení kanceláře
vzdělávání zaměstnanců
spotřeba energie
pomůcky na sport
součet

Náklady celkem:
2 750 000 Kč
950 000 Kč
300 000 Kč
56 328 Kč
69 000 Kč
24 940 Kč
1 623 360 Kč
27 600 Kč
13 982 Kč
23 547 Kč
50 000 Kč
210 000 Kč
660 741 Kč
6 759 498 Kč

OP ZEMĚSTNANOST
OP ZEMĚSTNANOST
marketing
skipas (na 4 hodiny)
pojištění
mzdy
vzdělání pro zaměstnance
spotřeba energie
tarif
doprava
celkem
financováno z dotace (85 %)
zbylá částka (15 %)

Náklady celkem:
300 000 Kč
27 600 Kč
24 940 Kč
1 623 360 Kč
50 000 Kč
210 000 Kč
69 000 Kč
56 328 Kč
2 361 228 Kč
2 007 438,2 Kč
354 184,2 Kč

IROP
IROP
pořízení prostorů
přestavba prostorů
vybavení kanceláře
vybavení tělocvičny
pomůcky na sport
celkem
financováno z dotace (85 %)
zbylá částka (15 %)

Náklady celkem:
2 750 000 Kč
950 000 Kč
23 547 Kč
13 982 Kč
660 741 Kč
4 398 270 Kč
3 738 529,5 Kč
659 740,5 Kč

financováno z dotace celkem
financování od sponzorů
celkem

5 745 573,3 Kč
1 013 924,7 Kč
6 759 498,0 Kč
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8 SWOT analýza

SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 možnost financování projektu z dotace EU
 markatingové aktivity podpořené různými
organizacemi
 originalita
 nová zkušenost a zážitek pro zákazníky
 finanční přínos pro FCB Štíři ČB a SONS
pobočka v Praze

PŘÍLEŽITOSTI

 nedostatek finančních prostředků na
pořízení potřebných pomůcek ke sportům
 malá poptávka

HROZBY

 více bezbariérových přístupů do institucí
(restaurace, úřady) pro vozíčkáře
 handicapovaní přestanou být jakousi atrakcí
pro veřejnost, budou vnímáni jako běžní
občané
 nové možnosti pro vozíčkáře (ve sportu)
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 nedostatečná informovanost ze strany
zákazníků (zabráníme jí vytvořením
reklamních spotů, webových stránkek..)
 vysoké náklady na opravu vozíčků (pojištění)

9 Publicita
Reklamu projektu zajistíme pomocí článků v píseckých a okolních novinách, ale hlavně
ústním šířením mezi veřejností. Nejlepší reklama je spokojený zákazník plný zajímavých zážitků,
takže věříme, že zákazníci naše služby budou dále šířit do svého okolí.
Velkou část propagace naší činnosti zaměříme na sociální sítě - vytvoříme účty na sociálních sítích, konkrétně: Facebook, instagram (https://www.instagram.com/jiny_uhel_pohledu/),
Twitter, na kterých zajistíme placenou reklamu a budeme pravidelně zveřejňovat příběhy našich
zákazníků a zaměstnanců. Plánujeme také soutěže o naše aktivity a budeme upozorňovat na naše
akce. Dále budeme aktivity propagovat na našich webových stránkách (http://jiny-uhelpohledu2.webnode.cz), o které se budou starat náši manažeři a kde se budou nacházet všechny
aktuality a informace o neziskové společnosti. Neopomeneme ani na vytvoření emotivní propagační

video,

které

bude

na

youtube

a

bude

sdíleno

přes

sociální

sítě

(https://www.youtube.com/watch?v=c9gpOz5F7HE &feature=youtu.be). Ve spolupracujících
organizacích, ve firmách našich sponzorů, u vchodu do tělocvičny a u naší kanceláře umístíme
plakát formátu A3 a zajistíme výlep plakátů po městě Písek a v okolí. Na tomto plakátu budou
všechny důležité informace o organizaci „Jiný úhel pohledu“ a jejích činnostech. Tento plakát
bude též opatřen logem Evropské unie. Aby se veřejnost o naší činnosti dozvěděla co nejvíce,
budeme pravidelně také pořádat speciální dny handicapu nebo dny otevřených dveří, které budou
mediálně podpořeny. Na tyto dny pozveme i známé osobnosti jako např. Arnošta Petráčka (držitel paralympijské zlaté medaile z Ria v plavání) a další.
Do budoucna bychom rády naše aktivity prezentovaly např. na veletrhu neziskových organizací a dalších podobných akcích v našem regionu.
K této části jsou přiloženy uvedené podklady:
 Propagační leták (Příloha č. 8)
 Webové stránky (Příloha č. 9)
 Instagram (Příloha č. 10)
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10 Udržitelnost projektu
Nezisková organizace „Jiný úhel pohledu“ bude svou činnost provozovat i po skončení
financování z fondů EU. Po ukončení udržitelnosti projektu (5 let) budeme muset platit náklady
jako: energie, mzdy zaměstnancům, nákup spotřebního materiálu a pojištění. Naše služby a aktivity budou pro zákazníky zpoplatněny, a tak se tímto způsobem získané finance stanou naším
hlavním zdrojem k pozdější udržitelnosti. Dále budeme získávat peněžní prostředky ze sponzorských darů, příspěvků a grantů.
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10 Čestné prohlášení
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11 Přílohy
11.1 Smlouva o neziskové organizaci Jiný úhel pohledu
Smlouva o neziskové organizaci Jiný úhel pohledu

Základní smlouva obecně prospěšné společnosti Jiný úhel pohledu; o. p. s.

Níže uvedení:
Tereza Nikodemová r. č. 005713/1723
trvalým pobytem/ se sídlem: Zahorčice 38; Čestice 387 19
Karolína Soukupová r. č. 995927/1729
trvalým pobytem/ se sídlem: nám. Míru 202; Blatná 388 01

(dále jen "zakladatelé")
se dohodli podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů, na založení obecně prospěšné společnosti podle této základní
smlouvy takto:
Čl. I
Název a sídlo společnosti
•
Název společnosti zní: Jiný úhel pohledu; obecně prospěšná společnost ve zkrácené
formě: Jiný úhel pohledu; o. p. s. (dále jen "společnost").
•
Sídlo společnosti: Čelakovského 200; Písek (v případě realizace našeho projektu, zatím
jde pouze o návrh).
•
Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na celém
území ČR.
Čl. II
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. III
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
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1. Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:
pomoc handicapovaným s možností zaměstnání a se začleněním do společnosti
2. Druh služeb uvedených v čl. III odst. 1 písm. lze měnit rozhodnutím správní rady, jestliže se
jejich poskytování ukáže nadbytečným, tj. jestliže o jejich poskytování nebude podobu
delší než tři měsíce zájem

Čl. IV
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
1. Společnost poskytuje služby dle čl. III písm. a) této smlouvy za těchto podmínek:
vhodný prostor pro organizaci sportů se zákazníky a handicapovanými
zajištění pomůcek k naší činnosti
2. Správní rada je oprávněna upravit podmínky poskytovaných služeb tehdy, dojde-li tím
k rozšíření okruhu klientů.
Čl. VI
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada.
c) ředitel.

Čl. VII
Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
2. Správní rada má 2 členy.
3. Funkční období správní rady je tříleté s výjimkou první správní rady.
4. Po jmenování první správní rady zakladatelé určí losem jména jedné třetiny členů správní
rady, kterým skončí funkční období po roce a jedné třetiny členů, kterým skončí funkční období
po dvou letech.
5. Členy správní rady jsou:
Jméno: Tereza Nikodemová, r. č.: 005713/1723
bydliště: Zahorčice 38; Čestice 387 19
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funkční období od ...........do ...............
Jméno: Karolína Soukupová, r. č.: 995927/1729
bydliště: nám. Míru 202; Blatná 388 01
funkční období od ...........do ...............
Jméno:.........................................., r. č.: .........................................
bydliště:........................................
funkční období od ...........do ...............

Zbylé členy správní rady určíme až po realizaci projektu.
7. Správní rada jedná takto:
a) v běžných záležitostech zastupují členové správní rady společnost navenek samostatně a podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis,
b) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo s uzavíráním smluv s plněním nad
10 000 Kč, jednají společně nejméně 2 členové správní rady,
c) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo o uzavírání smluv s plněním nad
100 000 Kč, jednají všichni členové správní rady společně,
8. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti § 13 odst.1 písm.a-i) zákona
č.248/1995 Sb. a dále o:
a) změně a doplnění statutu společnosti,
b) termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než šest měsíců po skončení hodnoceného období,
c) rozsahu plných mocí ředitele k zastupování společnosti,
d) zřízení poboček na území ČR,
9. Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti a o společnosti,
které bude nabídnut likvidační zůstatek, o jmenování a odvolání ředitele, o dvoutřetinovou
většinou všech členů správní rady. V ostatních věcech je správní rada usnášeníschopná, je-li
přítomna nadpoloviční většina členů správní rady a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
členů.

Čl. VIII
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má 3 členy.
27

3. Funkční období dozorčí rady je tříleté.
4. První dozorčí radu jmenují zakladatelé; jinak členství v dozorčí radě vzniká volbou. Volbu
provedou členové dozorčí rady. Návrhy na členy dozorčí rady předkládají členové správní rady a
členové dozorčí rady ve lhůtě stanovené dozorčí radou. Návrhy nejsou anonymní. Člen správní
rady nebo dozorčí rady nesmí jako kandidáta na členství navrhovat sám sebe.
5. Členy dozorčí rady jsou:
Jméno: ..............................................., r.č.:.................................................
bydliště:.............................................
funkční období od ...........do ...............

Jméno: ..............................................., r.č.:.................................................
bydliště:.............................................
funkční období od ...........do ...............

Jméno: ..............................................., r.č.:.................................................
bydliště:.............................................
funkční období od ...........do ...............

Dozorčí radu sestavíme až v případě realizace našeho projektu.

Čl. IX
Ředitel
1. Ředitel společnosti je výkonným orgánem společnosti.
2. Ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel vedoucím organizace.
3. Ředitel zejména
a) odpovídá za poskytování služeb společností a za provádění doplňkových činností.
b) obsahově připravuje jednání správní rady.
c) zpracovává návrh výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti.
e) jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí svěřených mu správní radou.
Ředitele ustanovíme až v případě realizace.

28

Čl. X
Zveřejnění výroční zprávy
1. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen "výroční zpráva") jsou veřejně
přístupné v sídle společnosti v pracovní dny v úředních hodinách.
2. Jeden výtisk výroční zprávy je přístupný v Informačním centru nadací a jiných neziskových
organizací, K. Světlé 4, Praha 1, v pracovní dny v úředních hodinách.

Čl. XI
Zrušení společnosti
Při zrušení společnosti rozhodnutím správní rady tato současně určí obecně prospěšnou
společnost, na kterou likvidátor převede likvidační zůstatek společnosti.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
2. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zakladatelé potvrzují svými podpisy, že tato smlouva je uzavírána vážně, svobodně, určitě a
srozumitelně.
4. Zakládací smlouva je vyhotovena ve stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý zakladatel a
jeden bude přiložen k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností.

Zakladatelé potvrzují autentičnost této zakládací smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují,
že si tuto smlouvu přečetli, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Písku dne 29. 1. 2018
__________________
podpis
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11.2 Dotazník

30

31

Výsledky dotazníku
Při vyplňování dotazníku jsme se zaměřily především na studenty a personál Obchodní akademie
v Písku. Celkový počet vyplněných dotazníku je 150. Podle jejich výsledků jsme zpracovaly následující grafy.
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muž

žena

39%
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33

Zájem o aktivity
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11.3 Smlouvy o uzavření pracovního poměru
Dohoda o provedení práce - náležitosti
uzavřená mezi:
panem/paní: ____, datum narození:_______,číslo OP: _____, bydliště: ____, (dále jen „zaměstnanec“)
a
panem/paní/společností: ____, se sídlem: ____, IČ: ____, zastoupená panem/paní: ____, (dále jen
„zaměstnavatel“)
Vymezení - popis práce: ____________
Místo výkonu práce: _____________
Práce bude odevzdána do dne: ___________
Rozsah práce - počet hodin: ____________
Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši: ___________
Další ujednání této Dohody o provedení práce: __________
O dalších právech a povinnostech obou smluvních stran platí příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. v platném
znění (dále jen Zákoníku práce). Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v
souvislosti s ní, se řídí Zákoníkem práce.

Datum a místo podpisu: __________
Podpis zaměstnance: _________
Podpis zaměstnavatele: _________
Více viz Dohoda o provedení práce - info, Zákoník práce, především § 74 až 77.

Dohoda o pracovní činnosti - náležitosti
uzavřená mezi:
Pan/í: ____, datum narození: ____, číslo OP: ____, bydliště: ____, (dále jen „zaměstnanec“)
a
pan/í/společnost: ____, se sídlem: ____, IČ: ____, zastoupená panem/paní: ____________(dále jen
„zaměstnavatel“)
Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat (popis práce): __________
Místo výkonu práce: __________
Práce bude vykonávána (časové vymezení): ____________
Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši: ____________
Další ujednání dohody: ______________
Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů.

Datum a místo podpisu: _____________
Podpis zaměstnance: ____________
Podpis zaměstnavatele: ___________
Více viz Zákoník práce, především §74 - 77.
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11.4 Mapa sídla neziskové organizace
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11.5 Plán kanceláře
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11.6 Ceník
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11.7 Pojištění

KALKULACE POJIŠTĚNÍ
podnikatelských rizik TREND 14 zpracovaná na
základě požadavků, které klient sdělil získateli
sjednávajícímu pojištění
ID kalkulace:
Zpracoval: Markéta Litvanová, 12183
Telefon: 386791117

Datum kalkulace: 25.01.2018
Email: mlitvanova@koop.cz

Tento dokument není návrhem pojistitele na uzavření pojistné smlouvy a na jeho základě nevzniká závazek pojistitele.
POJISTNÍK
Jiný úhel pohledu, o. p. s.
Zastoupená:
IČO:
se sídlem / bydlištěm: Čelakovského 200, 387 01 Písek, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.
Počátek pojištění:
Tato kalkulace má platnost 30 dní.
Varianta č.
Pro pojištění sjednané na základě této kalkulace platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní
předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:
P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
Místo pojištění č. 1: Zborovská 464, 398 11 Protivín
V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou
Klasifikace rizika : 1 - Nízké
Vysvětlivky: K - Pojistná častka, P - První riziko, ZP - Limit plnění v rámci pojistné částky
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ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ
Objekt pojištění

rozsah
požár, náraz,
Vlastní movité zařízení a vybavení
pád, kouř
dle účetní evidence - soubor - cena nová

ZPP 150/14

hor.hr. pln. Kč způs.
656 000

spoluúčast

K

roční poj. Kč
1 515

Spoluúčast pro základní živelní pojištění 1 000 Kč
DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ
Objekt pojištění

rozsah
Povodeň nebo
Movité předměty
záplava
Celkový limit plnění pro místo pojištění 656 000 Kč.

ZPP 150/14

hor.hr. pln. Kč způs.
656 000

spoluúčast

-

roční poj. Kč
459

Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy se sjednává ve výši 5%, min. 25 000 Kč.
DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPP 150/14

Objekt pojištění

rozsah
hor.hr. pln. Kč způs.
Vodovodní neMovité předměty
656 000 K
bezpečí
Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 1 000 Kč.

spoluúčast

roční poj. Kč
459

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPP 150/14

Objekt pojištění

rozsah
hor.hr. pln. Kč způs. spoluúčast
roční poj. Kč
Vichřice, krupoMovité předměty
bití, sesuv, ze656 000 K
183
mětřesení
Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 1 000 Kč.
Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ
Objekt pojištění

rozsah

ZPP 200/14

hor.hr. pln. Kč způs.

Vlastní movité zařízení a vybavení

200 000

spoluúčast

ZP

roční poj. Kč
2 088

dle účetní evidence - soubor - cena nová
Spoluúčast pro případ odcizení 1 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

ZPP 600/14

roční příjmy pojištěného

Do 10 mil. Kč.

Základní pojištění
Rozsah pojištění

územní platnost pojištění

Obecná odpov.

ČR

limit poj. plnění spoluúčast
1 000 000 Kč

1 000 Kč

roční pojistné Kč
2 423

Hlavní činnosti pojištěného.
Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:
- sportovní hala, stadion, tělovýchovná zařízení, organizování sportovní činnosti
Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a)
újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v
čl. 1. odst. 2,
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b)
pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně
závazných právních předpisů,
c)
odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.
Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu
ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE A UJEDNÁNÍ
Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění,
není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.
Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění,
není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.
V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde
překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné
plnění do výše:
•
5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které
náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci
umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,
•
10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které
náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné
než výše uvedené).
Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů
vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.
Pokladní systémy EET – majetkové pojištění
Ujednává se, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje také na pokladní systémy elektronické evidence tržeb (EET), vč. základního software, a to v rozsahu uvedeném v této pojistné smlouvě.
Náklady na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb (EET)
V případě pojistné události na pojištěném pokladním systému EET poskytne pojistitel také náhradu účelně vynaložených nákladů na právní obranu pojištěného proti sankci uložené za správní delikt spočívající v porušení povinnosti uložené zákonem o evidenci tržeb v důsledku výše uvedené pojistné události.
Z pojištění bude poskytnuta náhrada účelně vynaložených nákladů na obranu pojištěného ve správním řízení i řízení
před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupení. Náklady právního zastoupení, které
přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, uhradí
pojistitel pouze v případě, že se k tomu předem písemně zavázal.
Pojistitel nehradí náklady uvedené v tomto ujednání, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán
vinným úmyslným trestným činem; pokud již tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené
částky.
Na úhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb poskytne pojistitel pojistné plnění
maximálně do výše limitu pojistného plnění 50 000 Kč v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu
jednoho pojistného roku.
V případě vzniku nároku na náhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb v souvislosti
s více pojistnými událostmi z více pojištění sjednaných u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě, které vznikly
z totožné příčiny, poskytne pojistitel na náhradu takových nákladů v souhrnu ze všech takových pojistných událostí
pojistné plnění maximálně do výše 50 000 Kč.
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REKAPITULACE POJISTNÉHO
Druh pojištění
Živelní pojištění
Pojištění pro případ odcizení
Pojištění odpovědnosti za újmu - základní
Celkové roční pojistné před úpravou
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.
Sleva za délku pojistného období
Jiná sleva / přirážka
Saldo přirážek a slev
Celkové roční pojistné po úpravě
Pojistné za pojistné období

Roční pojistné
2 616 Kč
2 088 Kč
2 423 Kč
7 127 Kč
-5 %
-25 %
-30 %
4 988 Kč
4 988 Kč

V rámci tohoto pojistného produktu je možné dále sjednat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pojištění pro případ VANDALISMU
pojištění SKEL
pojištění STROJŮ
pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení
objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá
připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem
připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby
zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost z provozu pracovního stroje

Prosím tedy ještě jednou zvažte, jestli některé z výše uvedených pojištění by nebylo pro Vás vhodné sjednat.
Zpracoval dne 25.1.2018
Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Markéta Litvanová
Zaměstnanec pojistitele
Získatelské číslo: 12183
Telefonní číslo: 386791117
Email: mlitvanova@koop.cz
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Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

ZSU-500/17

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost
příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí
ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v
rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.
Článek 1
Další výluky z pojištění
Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a)
provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b)
provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
c)
provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu,
swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
d)
provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
e)
pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
f)
pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
g)
činností kaskadérů,
h)
porušováním integrity lidské kůže; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
i)
ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
j)
činností agentury práce,
k)
směnárenskou činností,
l)
hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
m)
výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.
Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit
újmu způsobenou v souvislosti s:
a)
výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
b)
výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických,
plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a
určených technických zařízení v provozu,
c)
zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d)
poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
e)
poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu
způsobenou v souvislosti s jakoukoli nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k
ochraně majetku a osob,
f)
obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
g)
poskytováním zdravotní a veterinární péče,
h)
provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních
služeb,
i)
prováděním geologických prací,
j)
úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu,
tepla apod. (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem,
distribucí nebo prodejem předmětných médií),
k)
obchodem s erotickým zbožím.
Článek 3
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Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů
1)
Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím
nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem
činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
2)
Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
a)
v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
b)
jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
i.
byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
ii.
jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla, nebo
iii.
k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v
rozporu s právními předpisy,
c)
jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla,
d)
ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
3)
Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
a)
v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše
do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci
(sublimit),
b)
v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného
plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500 000 Kč ze všech pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní
pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
Článek 4
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu
1)
Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
a)
nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými
plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
b)
provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1
písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
c)
pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních
zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,
d)
stavbou, opravami a likvidací lodí,
e)
výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za
újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
2)
Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
a)
výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně
jejich součástí a příslušenství,
b)
výrobou a prodejem pohonných hmot,
c)
prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení
sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
d)
poskytováním technických služeb,
e)
provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za
újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
3)
Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením
vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku
poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného
pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

45

Článek 5
Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti
1)
Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
a)
způsobenou v souvislosti s realitní činností,
b)
způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovitosti nebo
c)
výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti,
vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu
vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z
pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou
pojistnou smlouvou) proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem
příslušejících.
2)
Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
a)
slouží k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění, nebo
b)
jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou
smlouvou majetkově pojištěny touto pojistnou smlouvou proti živelním pojistným nebezpečím.
3)
Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné
události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od čl. 2 odst. 4)
písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám
uvedeným v citovaných ustanoveních.
4)
Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o
škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje
pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově
příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěna u pojistitele uvedeného v této pojistné
smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze
všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně
do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze
všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu
přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným
nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.
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12 Zdroje
Pronájem
tělocvična

zdroj:
http://www.elimpisek.cz/hala_elim_cenik.php

Tarif
internet

zdroj:
http://www.internetprovsechny.cz/wifi/poskytovatel/1171?view=price&ng=1

Vybavení kanceláře:
kancelářský stůl
židle
regál
kalkulačka
razítko
telefon
notebook
myš
tiskárna
papíry (balení po 500 ks)
kancelářské potřeby
lampa stolní

zdroj:
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kancelarsky-psaci-stul-jh111-sonoma-p-118920.html?c=996
https://jysk.cz/pokoj-jidelna/jidelni-zidle/jidelni-zidle/jidelni-zidle-tylstrup-barva-kavy
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/regal-maly-jh030-sonoma-p-118922.html?c=996
https://www.tonerprint.cz/kalkulacka-casio-hl-4-a-p4759/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_m
https://www.trodat-cz.cz/produkt/razitko-trodat-4910?gclid=EAIaIQobChMI0YvQ24TV2AIVEeEbCh13ewC
https://www.kasa.cz/mobilni-telefon-lenovo-vibe-c-pa300115cz-cerny-vracene-zbozi-4330026217/?gclid
https://www.kasa.cz/notebook-lenovo-ideapad-110s-11ibr-80wg008fck-stribrny/?gclid=EAIaIQobChMIp
https://www.iprice.cz/bezdratove/bezdratova-mys-medion-life-md-87360-bluetooth?gclid=EAIaIQobCh
https://www.mall.cz/multifunkcni-tiskarny/hp-deskjet-2130-f5s40b?gclid=EAIaIQobChMIhtOZ5YbV2AIV
https://www.sevt.cz/produkt/diplomat-kancelarsky-papir-80g-a4-500-listu-32550300/?gclid=EAIaIQobCh
https://potrebyprokancelar.cz/produkt/solidly-kulickova-tuzka-6718/?utm_source=google&utm_medium
http://www.moje-elektro.cz/stolni-lampy/6439-stolni-lampa-adept-l50164-cr-cerna.html?gclid=EAIaIQo

Vybavení tělocvičny:
stůl na stolní tenis
míčky na tenis
pálky na tenis
branky
hokejky na florbal
míčky na florbal

zdroj:
https://www.qrshop.cz/stul-na-stolni-tenis-sedco-supersport/?gclid=EAIaIQobChMI4c34kIrV2AIVCBbTC
http://www.vyprodeje24.cz/micky-na-stolni-tenis/131775-micky-na-stolni-tenis-spartan-tt-ball-60-ks-90
https://www.nejlevnejsisport.cz/palka-stolni-tenis-sponeta-fight-p-17480.html?source=googleps&gclid
https://www.florbal.com/branky-a-vybaveni/branky/mps-sklopna-florbalova-branka-160x115/?selected
https://www.sportisimo.cz/kensis/4kids-35/122539/
https://www.eflorbal.cz/p/14774/florbalovy-micek-necy-bullet-14

Pomůcky na sport:
šátky na zakrytí očí
helma na kolo
helma na lyžování
monoski
kolo pro vozíčkáře
invalidní vozík
upravený invalidní vozík na tanec

zdroj:
https://www.jsmezdravi.cz/LUXUSNI-3D-MASKA-NA-SPANI-ihned-k-odeslani-d241.htm
https://www.4camping.cz/p/prilba-axon-choper/?gclid=EAIaIQobChMIwqPp1ozV2AIVE-EbCh0n0QIwEAQ
https://www.skibikecentrum.cz/helma-mega_ski_helmet-255965897-479281651-seniorske-lyzarske-helm
http://www.jiner.cz/cs/produkty/vse/id/4-monoski
http://www.vicnezkolo.cz/pro-vozickare/hand-bike/
https://www.quirumed.com/cz/invalidni-vozik-skladaci-ocelovy.html
http://www.jiner.cz/cs/produkty/vse/id/8-sportovni-voziky

ostatní
výpočet mezd
google mapy
google obrázky
skipasy (zadov)
benzín
tisk propagačního materálu
vzor zakládací smlouvy (o. p. s.)
projektování kanceláře

zdroj:
http://www.jakpodnikat.cz/minimalni-mzda.php
https://www.google.cz/maps/@49.3087855,14.1371676,15z
https://images.google.cz/?gws_rd=ssl
http://www.lazadov.cz/la/ceniky-kobyla.asp
https://www.mbenzin.cz/Ceny-benzinu-a-nafty
http://www.copyshop.cz/cz/sluzby-a-cenik/levny-barevny-tisk-letaku-a-prospektu.html
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=74601
https://www.homestyler.com/
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