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Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, 

stejně jako v minulých letech jsem potěšena, že Vám mohu i letos nabídnout novou Výroční 

zprávu spolku Cesta bez barier, ve které naleznete vše podstatné o naší činnosti v roce 2020. 

Kromě popisu našeho projektu v ní najdete i podrobnosti o celkovém hospodaření organizace. 

Cílem naší organizace je podporování aktivit vedoucích k naplnění potřeb občanů  

s postižením. Naplňování těchto cílů stojí řadu úsilí a práce mnoha lidí. Náš spolek funguje 

díky dotacím města Frýdku-Místku, státní správy, nadacím, ale i solidaritě firem, kterým není 

lhostejný úděl handicapovaných občanů. Proto jsou pro nás předešlé roky závazkem 

do budoucna pokračovat v odpovědném chování naší organizace nejen vůči všem, kdo pomoc 

potřebují nebo potřebovat budou, ale také vůči těm, kteří pomáhají. 

Jednotlivci, kteří se na nás obracejí se žádostí o podporu, nám dávají najevo, jak je naše 

činnost důležitá. Jsme rádi, že díky ní dostali lidé s postižením šanci integrovat se mezi své 

vrstevníky, dále se vzdělávat, realizovat své koníčky a zájmy, sportovat a cestovat. Jsme 

přesvědčeni, že aktivně přispíváme nejen ke zkvalitnění života lidí s handicapem, ale také  

k rozvoji společnosti přátelské ke všem osobám se znevýhodněním.  

Úspěch naší organizace stojí na důvěře našich dárců, sponzorů a partnerů. Na důvěře, kterou 

jsme získali díky transparentnímu a otevřenému přístupu. Dovolte mi proto, abych Vám všem, 

kteří jste podali pomocnou ruku při naplňování poslání spolku Cesta bez barier, vyslovila 

upřímné poděkování. Věřte, že Váš osobní přínos pro dobro věci má smysl a stojí  

za vynaloženou námahu.  

Věříme, že nám zachováte přízeň, a těšíme se na spolupráci i v dalším roce.  

 

 

 

Bc. Alena Matýsková 

                                                                                                     předseda spolku 
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Cesta bez barier, spolek 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

   

Sídlo organizace:   Staříč 426, 739 43 Staříč 

Provozovna:    Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek 

Telefon:    739 786 540 

e-mail:    cestabezbarier@seznam.cz 

http:     www.cestabezbarier.cz 

IČO:     044 19 243 

Registrace:    L14520 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Právní forma:   Spolek 

Bankovní účet:   Fio banka, a.s., 2300876767/2010 

Statutární zástupce:   Bc. Alena Matýsková 

 

 

2. HLAVNÍ CÍLE ORGANIZACE 

 

a) alternativní způsob přepravy osob se zdravotním postižením 

b) vytváření pracovních příležitosti pro osoby se zdravotním postižením  

c) spolupráci s příslušnými organizacemi města a orgány státní správy 

d) poradenství při výběru vhodných kompenzačních pomůcek 

e) pomoc při vyřizování formalit na úřadech 
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3. CÍLOVÁ SKUPINA 

 

- osoby s průkazem ZTP, ZTP/P, nevidomé, mentálně postižené nebo dočasně 

handicapované.   

- osoby, které se stanou imobilními krátkodobě v důsledku úrazu, choroby či jinak. 

- všechny osoby se zdravotním omezením, které se nezvládnou dopravit na místo určení 
svépomocí, za pomoci svých blízkých či městskou hromadnou dopravou.  

 

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 

 

CESTA BEZ BARIER – Alternativní doprava 

 

Jako každoročně uvádíme zprávu o činnosti projektu ve specializované alternativní dopravě, 

provozované naší organizaci CESTY BEZ BARIER. 

Za podpory Magistrátu města Frýdku Místku, dotacím z Moravskoslezského kraje, Úřadu 

práce a jiných subjektů, jsme i v loňském roce 2020, kdy u nás v ČR propukla koronavirová 

pandemie pokračovali v naší činnosti. Veškerý náš personál byl poučen a zároveň seznámen 

s dodržováním přísných hygienických opatřeních, proti šíření koronavirové nákazy. Díky 

získaným dotacím se nám také podařilo zajistit a dovybavit další vůz, pro potřeby spolku. 

Hlavním důvodem pořízení vozů byla neustále se navyšující poptávka námi poskytované 

služby ve specializované přepravě. Prostřednictvím získaných finančních prostředků z dotací 

se nám také podařilo dofinancovat nákup nového vybavení bezbariérové provozovny jako  

je (multifunkční tiskárna, PC, včetně software). Díky přestavbě nového vozu se nám daří  

na území města Frýdku Místku a jeho přilehlých částech uspokojovat neustále narůstající 

poptávku v přepravě všech imobilních osob. Převážnou část naší klientely tvoří děti a osoby 

s těžkým zdravotním či kombinovaným postižením. Naši přepravní službu hojně využívají  

i klienti používající invalidní vozíky, chodítka a další osoby, které se staly imobilními 

v důsledku úrazu či nemoci.   

V roce 2020 jsme ujeli celkem 25 539 Km, přepravili celkem 2 325 osob a na jízdném získali 

celkem 175 483,- Kč. Tento projekt zajišťuje odborně proškolený tým zaměstnanců a to: 

1 osobou obsluhující dispečink, 2 osobami řidiči, 1 osobou asistentem doprovodů, 1 osobou 

vedoucím provozu.  
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Vyslovujeme poděkování sociálnímu odboru Magistrátu města Frýdek-Místek, který nám 

poskytuje největší finanční podporu, dále pak Úřadu práce ČR, Moravskoslezskému kraji, 

Nadaci ČEZ, Nadaci Vinci, Nadaci Jedličkova ústavu, Nadaci Konta Bariéry, Nadaci Agrofert  

a nadačnímu fondu Avast. Děkujeme také obci Staříč za finanční dar. 

 

Formy informování klientů o poskytované službě: 

 

O naší službě se může široká veřejnost dozvědět na našich webových stránkách, kde jsou 

uvedeny všechny důležité informace o přepravě. Zpracovali jsme barevné letáčky o naší 

službě, které jsme umísťovali po institucích, zdravotních, sociálních a specializovaných 

školských zařízeních působících na území města Frýdku Místku. 

 

Naplnění cíle projektu: 

 

O výkonu vozidla vedeme statistické tabulky o počtu přepravených osob, ujetých 

kilometrech a o získaném jízdném. Za uskutečněné jízdy vydáváme očíslované jízdenky  

ve dvou hodnotách podle Ceníku č. 2 vydaném v roce 2020. 

 

Hodnocení úspěšnosti, kvality a kvantity programu: 

 

Spokojenost našich klientů je zřejmá, protože využívají naši dopravu opakovaně.  Vozidla 

jsou vybavena všemi bezpečnostními prvky a dá se říct, že mají i určitý komfort. Často jsou 

využívány i pro přepravu dětí do škol a denních stacionářů. Kapacita vozidel předurčuje 

použití i ke společným jízdám na kulturní, sportovní nebo společenské akce. Přeprava  

„od domu k domu“ je pro mnohé jediný způsob, jak se stát soběstačným k vyřízení svých 

záležitostí, zvláště za nepříznivého počasí nebo tvorbě náledí. 

 

Supervize: 

 
Alternativní doprava CBB je projekt s vlastním podvojným účetnictvím a bankovním účtem. 

Podléhá nejvyššímu orgánu – členské schůzi, která rozhoduje o všech důležitých věcech 

týkajících se spolku. Předseda zvolen členskou schůzí jakožto statutární orgán  

je oprávněn jednat a rozhodovat ve věcech spojených s fungováním spolku. Dalším orgánem 

je kontrolní komise, která dohlíží na správnost vedení činnosti spolku dle stanov a právních 

předpisů.   
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Doporučení pro následující rok: 

 

- vyhodnocovat statistické údaje  

- přijímat opatření ke zlepšení služby 

- dále vydávat jízdenky v příslušných hodnotách dle ceníku č. 2, dle potřeby příjmové 

pokladní doklady 

- oslovovat nadace, firmy a jiné orgány za účelem zajištění potřebných finančních 

zdrojů 

- nadále pokračovat v prezentaci služby, např. pomocí letáků a aktualizovat webové 

stránky 

- uveřejnit článek v magazínu VOZKA o novinkách v naší přepravní službě. 

 

5. ORGANIZAČNÍ STRUKTŮRA CBB 
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6. FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

Rozpočet CBB na rok 2020 

Výdaje 

hrubé mzdy     776 160 Kč  

DPP       30 000 Kč  

odvody – zdrav., soc. pojištění     234 763 Kč  

materiálové náklady     136 000 Kč  

opravy a údržba       28 000 Kč  

tel. poplatky, poštovné       29 000 Kč  

účetnické práce       24 000 Kč  

jiné provozní náklady       78 600 Kč  

ostatní služby       32 000 Kč  

Výdaje celkem:  1 368 523 Kč  

 

Příjmy střediska CBB v roce 2020 

Příjmy 

Úhrada uživatelů     178 578 Kč  

Město Frýdek – Místek – sociální odbor      550 000 Kč  

Úřad práce     448 800 Kč  

Moravskoslezský krajský úřad     437 400 Kč  

Nadace        20 991 Kč  

Finanční dary       10 000 Kč  

Příjmy celkem:  1 645 769 Kč  

 

Výdaje střediska CBB v roce 2020 

Výdaje 

hrubé mzdy     807 493 Kč  

DPP       30 000 Kč  

odvody – zdrav., soc. pojištění     242 019 Kč  

materiálové náklady     176 157 Kč  

opravy a údržba       30 289 Kč  

tel. poplatky, poštovné       29 629 Kč  

účetnické práce       24 000 Kč  

jiné provozní náklady       73 480 Kč  

ostatní služby       33 934 Kč  

Výdaje celkem:  1 447 001 Kč  

 

Celkem zůstatek střediska CBB v roce 2020 

Příjmy – Náklady     198 769 Kč  

 

 

 



 

Výroční zpráva 2020 

CESTA BEZ BARIER, SPOLEK  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva 2020 

CESTA BEZ BARIER, SPOLEK  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   PODKLADY 

• Finanční údaje převzaty z finanční uzávěrky CBB roku 2020 provedené firmou Sdružení 

B+W (Bjačková Jana, Ing. Winklerová Pavla), Ostrava. IČ Bjačková – 46611410.  

IČ Winklerová – 49576135. 

• Podklady připravil a grafickou úpravu zpracoval: Petr Matýsek. 

• Vydala organizace Cesta bez barier v červnu 2020. 
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Poděkování všem sponzorům a dárcům za podporu: 
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Cesta bez barier, spolek 

Tel.: 739 786 540 

e – mail: cestabezbarier@seznam.cz 

www.cestabezbarier.cz 

IČ: 044 19 243 

Číslo účtu: 2300876767/2010 
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