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ASOCIACE POLIO

Za celý výbor Asociace polio chci poděkovat členkám výboru, které ukončily 
v minulém roce práci ve výboru, jmenovitě Ludvice Bradové, Věře Hesounové 
a  Janě Zeminové, za  jejich společnou práci. Všechny úspěchy, kterých máme 
v činnosti spolku, tak při překonávání organizačních a jiných praktických ob-
tíží, jsou výsledkem naší přátelské práce a solidárních akcí. Bez vnitřní sou-
držnosti, obětavosti, bychom ničeho nedosáhli. I  když je zdravotní potíže či 
věk nutí zvolnit, nepochybuji, že coby řadové členky budou dál asociaci pod-
porovat, ať již skutkem nebo radou. Přeji zdraví a dobrou náladu do dalších let.

PhDr. Marcela Stránská,  předsedkyně Asociace polio

O ČEM JEDNAL VÝBOR ASOCIACE POLIO
11. 12. 2021 ON-LINE
Přítomni: Stránská, Haindl, Opravi-
lová, Přibylová, Svoboda, Šebesto-
vá, Vobořilová, Zimová, Fialková

1. M. Haindl zvolen mezi 9 direkto-
rů mezinárodní organizace Europe-
an Polio Union (EPU). 

2. Podepsána darovací listina s  fir-
mou EPOS OK, s.r.o. (používání 
účetního programu) v rámci daňo-
vého zvýhodnění za r. 2021.

3. 2021 uskutečněny 2 rekondice 
pro 52 osob s dotací + 7 samoplátců; 
přeplatky účastníkům vráceny. Po-

děkování H. Opravilové za vytvoření 
manuálu 2022 pro vedoucí P. Vobo-
řila, J. Páníkovou, L. Bradovou. 

4. Rozhodnutí o  zařazení zájemců 
o  rekondiční pobyty 2022 proběh-
ne 5. 3. 2022.

Přijatá usnesení
VAP rozhodl:
 • Zařazení zájemců o  rekondiční 

pobyty 2022 se uskuteční 5.3.2022.

VAP bere na vědomí:
 • Jmenování M. Haindla do vedení 

EPU;
 • Zhodnocení rekond. pobytů 2021.
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5. 3. 2022 Centrum AP 
Na Skalce 1, Praha 5
Přítomni: Stránská, Haindl, Opravi-
lová, Šebestová, Zimová, Vobořilová, 
Tobiáš, Zušťáková, Přibylová (online)

1. Vyúčtovány dotace 2021; vráceny 
nečerpané dotace MZ a ÚV.

2. Asociácia polio v SR oslaví 30 let 
založení, 5.–8. 5. 2022, Trenčianské 
Teplice, AP zastoupí H. Opravilová, 
M. Stránská. 

3. Sestaveny přihlášky rekondicí 2022. 
MZ nepožaduje potvrzení odbor-
ným lékařem (stačí obvodní); nepla-
tí prohlášení o  účasti nejvíce 21  dnů. 
Na webu se zveřejní výzva k náhrad-
níkům pro neobsazené pobyty.

4. Valné shromáždění EPU v  Praze 
10. 6. 2022, přípravy vede M. Ha-
indl, AP zajišťuje servis. Program: 
jednání delegátů EPU, 2 přednášky 
(historie obrny v ČR, PPS a rehabili-
tace), vše AJ. EPU hradí konfer. po-
platky, ostatní hradí účastníci.

5. Návrh – Shromáždění členů AP 
bude nadále pro zajištění usnáše-
níschopnosti organizováno per ro-
llam. Vyhlášeno bude ve Zpravoda-
ji 1/2022 + hlasovací lístek pro (ne)
schválení. Vyúčtování 2021, Výroční 
zpráva 2021, Projekty 2022, hlasová-
ní o  volbě kooptované V. Fialkové 
do kontrolní a revizní komise. Výbor 
schválil, 8× ano. 

6. Návrh předsedajícího tohoto 
shromáždění: V. Tobiáš, který sou-
hlasí. Výbor schválil.

7. Činnost AP 2022: Valné shromáž-
dění EPU v Praze; Zpravodaj 1/2022, 
2/2022, 3-4/2022; 4× rekondiční po-
byty; Festival OOO; 2× výjezd VAP 
(jaro + podzim JL); vyhlášení Měsíce 
polio + akce, říjen. Výbor schválil.

8. Podle Ustanovení § 113 f, Zákona 
č. 372/2011 o zdravot. službách podá-
na žádost o zapsání do elektronické 
databáze PO MZ. Výbor souhlasí.

9. V. Tobiáš: 2. 3. 2022 provedena 
kontrola hospodaření AP 2021.

Přijatá usnesení
VAP schválil:
 • Vyhlášení 2. kola přihlášek k  re-

kondicím 2022 na webu AP;
 • Shromáždění všech členů AP se 

bude konat a  rozhodovat mimo 
zasedání per rollam, negativní for-
mou hlasování;
 • Předsedajícím shromáždění čle-

nů AP 2022 Václav Tobiáš;
 • Plán činnosti AP v roce 2022;
 • Zapsání AP do  seznamu paci-

entských organizací podle zákona 
č. 372/2011.

VAP bere na vědomí:
 • Zprávu M. Stránské a J. Šebestové 

o výsledcích vyúčtování dotací 2021;
 • Zprávu předsedy Kontrolní a  re-

vizní komise V. Tobiáše o výsledcích 
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kontroly hospodaření AP 2021;
 • Stav příprav na  Valné shromáž-

dění EPU v Praze 2022.

9. 4. 2022 Centrum AP 
Na Skalce 1, Praha 5
Přítomni: Stránská, Haindl, Opravi-
lová, Šebestová, Zimová, Svoboda, 
Zušťáková 

1. Zpravodaj 1/2022 v přípravě. 

2. M.Stránská předložila výroční 
zprávu 2021, roční výkaz 2021, fi-
nanční plán k činnosti 2022. Výbor 
schválil – 7× ano.

3. Rekondice 2022 – MZ poskytl do-
taci 340 000 Kč. 

4. Valné shromáždění 2022: schvá-

leno zakoupení USB pro delegá-
ty. Přednášky – MUDr.  T. Kopecká, 
prof. F. Nollet. Pro zájemce přihláška 
k registraci účasti na www.polio.cz.

5. Informační stánek AP + účast 
4.  6. při zahájení lázeňské sezony: 
zajistí J. Šebestová, B. Svoboda.

Přijatá usnesení
VAP schválil:
 • Výroční zprávu AP 2021, roční vý-

kaz AP 2021, Finanční plán AP 2022;
 • Zakoupení 30 ks USB;
 • Zajištění lázeňské sezony v  Jan-

ských Lázních.

VAP bere na vědomí:
 • Výši dotace 2022 pro rekondice;
 • Průběh přípravy Valného shro-

máždění 2022 v Praze.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE POLIO V ČR ZA ROK 2021
Už druhým rokem se Asociaci polio 
dařilo udržovat se svými členy po-
spolitost a spojení na dálku. Vedení 
Asociace polio bylo ve  vzdáleném 
kontaktu s  členskou základnou 
především vydáváním bulletinu 
Zpravodaj Asociace polio, poštov-
ním spojením, mailem, po telefonu. 
Členové Výboru AP pořádali každý 
měsíc schůze pouze online, řešili ná-
hradní termíny rekondicí pro členy, 
vymýšleli náhradní plány a zajišťova-
li stále se měnící možnosti pro setká-
vání. Koronavirový šok z  roku 2020, 
kdy se neuskutečnily žádné akce, 

nahrazovalo předsevzetí nenechat si 
nečinně utéct další rok. Ne všechny 
plánované akce roku 2021 se poda-
řily, ale na Festivalu jsme se potkali, 
a  zjistili, že všechno se změnilo, ale 
nic se nezměnilo, fungujeme dál. 
Nový Výbor AP s  čerstvými posi-
lami utváří strategie společenství, 
vymýšlí projekty pro dalších pět let 
dopředu, nejblíže pořadatelství Val-
ného shromáždění EPU 2022 v Praze.  
Jsme dobrý pracovní tým.

PhDr. Marcela Stránská,  
předsedkyně Asociace polio
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HISTORIE
Asociace polio, založená v  roce 
1990, je dobrovolná zájmová orga-
nizace s působností v celé České re-
publice. Sdružuje zejména občany 
s onemocněním poliomyelitis ante-
rior acuta (přenosná dětská obrna), 
s  poliomyelitickým syndromem. 
V  posledních letech bylo prokázá-
no, že i  několik desetiletí po  ode-
znění akutního stádia nemoci do-
chází u  postižených k  výrazným 
opožděným následkům, objevuje 
se u  nich soubor potíží, souhrnně 
označovaných jako postpoliomye-
litický syndrom (PPS). Předpokládá 
se, že z tisíce poliomyelitiků, žijících 
v ČR, je postiženo PPS asi 80 %. Pro-
to, že se toto onemocnění dostalo 
na  okraj zájmu společnosti i  od-
borníků, vzniklo občanské sdružení 
Asociace Polio (registrováno v Pra-
ze 8 – Karlíně, Karlínské nám. 12, pod 
IČ 00570656), od 11. 7. 2013 usídleno 
na adrese Jabloňová 2891/2, 106 00 
Praha 10 – Záběhlice. Asociace má 
613 aktivních členů, ale zastupuje 
i  neaktivní členy a  další postiže-
né, kteří do  asociace nevstoupili.  
Spolek seskupuje členy věkově nej-
starší, neboť eradikace polio v Čes-
ké republice proběhla již počátkem 
roku 1960. 

Po  celém světě existuje mnoho 
podobných seskupení, s  nimiž je 
Asociace polio v kontaktu. Od roku 
2016 je spolek AP řádným členem 
mezinárodní organizace European 

Polio Unie (EPU), reprezentující zá-
jmy postižených poliomyelitidou 
a  PPS v  Evropské unii. Jsme členy 
Národní rady zdravotně postiže-
ných v České republice. 

AKTIVITY 
Asociace polio (dále jen AP) po-
řádá, podporuje a  zaštiťuje zdra-
votní, společenské i  kulturní akce 
svých členů, probíhající v průběhu 
roku. V  zarouškovaném roce 2021 
se s  pomocí dotačních finančních 
příspěvků Úřadu vlády ČR, Minis-
terstva zdravotnictví ČR, Minister-
stva kultury ČR podařilo uskutečnit 
výboru AP pro své členy 6 hlavních 
akcí – 2 rekondice, 2 čísla a dvojčíslo 
bulletinu Zpravodaj Asociace polio, 
Festival Obrnáři obrnářům o  obr-
nářích a další řadu projektů.

PROJEKTY
ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ  
ASOCIACE POLIO
pro členskou základnu pomohl 
projekt / dotace 2021, Úřad vlády 
ČR, Vládní výbor pro zdravotně po-
stižené občany / zajistit vydávání 
bulletinu Zpravodaj Asociace po-
lio, práci sekretariátu, komunikaci 
s  členskou základnou i  se světem, 
členský poplatek EPU, možnost 
zázemí v klubovém Centru na Smí-
chově. 

Bulletin Zpravodaj asociace polio
Zpravodaj AP je nejdůležitějším 
spojovacím a  komunikačním člán-
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kem členů AP. Přináší základní 
členské informace, zprávy o připra-
vovaných akcích, o  umělecké čin-
nosti členů amatérů a  výstavách, 
náměty členů, odpovědi na  jejich 
dotazy. Především informuje o  re-
habilitačních a  rekondičních po-
bytech, každoročně pořádaných, 
o  rehabilitačním plavání. Informu-
je o  sesterských organizacích, př. 
Asociácie polio v SR, o mezinárodní 
spolupráci se zdravotně postiže-
nými poliomyelitidou, sdruženými 
v European Polio Union i s odborní-
ky z oboru medicíny této diagnózy. 

Zpravodaj AP byl vydán pro větší 

informovanost v  době nouzových 
opatření v  samostatných číslech 
1/2021, 2/2021, ve dvojčíslí 3-4/2021, 
zároveň prošel inovací. Byla zís-
kána ke  spolupráci profesionální 
redaktorka, redakce převedena 
z Ostravy do pražského Centra AP, 
byly uzavřeny smlouvy s  tiskárnou 
Grafotechna plus, s.r.o. a  s  Českou 
poštou pro balení a rozesílání bulle-
tinu. Tato celková změna je hodno-
cena jako kladné úsporné opatření  
pro AP. 

Bulletin, umístěný na  webových 
stránkách www.polio.cz, byl distri-
buován členům AP.

periodicita 1/2021 2/2021 3-4/2021
počet výtisků 750 700 750
počet výtisků příloha 750 700 750
počet stran 40 35 52
počet stran příloha 4 0 6
cena 0 0 0

REKONDICE POSTIŽENÝCH  
POZDNÍMI NÁSLEDKY  
POLIOMYELITIS (DĚTSKÁ OBRNA)
Projekt / dotace 2021, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR / se uskutečnil 
částečně, tři jarní rekondice byly 
zrušeny výborem AP z  důvodu 
koronavirové pandemie. Úkolem 
těchto rekondičních pobytů je zlep-
šení zdravotního stavu postižených 
polio, kontakt s rehabilitačními pra-
covníky, masáže, individuální cviče-
ní, skupinová kondiční cvičení, pla-

vání, vodoléčby a dechová cvičení. 
Výběr procedur byl prováděn dle 
doporučení lékaře.
 
Pravidelnými rekondicemi, které 
mají pro poliomyelitiky zásadní vý-
znam, je dosaženo udržení tělesné 
aktivity, zmírňování nástupu PPS, 
motivace k získávání nových návy-
ků vzhledem k probíhajícímu PPS, 
a  také výměna zkušeností o  mož-
nostech zlepšení zdravotního stavu. 
Do programu se v roce 2021 zapoji-
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lo 52 oprávněných osob se zdravot-
ním postižením (ZTP/P, ZTP), z toho 
12 vozíčkářů + 6 doprovodů. Organi-

zování rekondicí probíhá na dobro-
volné bázi členů AP.

Indikátory efektivity uskutečněných pobytů 

rekondice Františkovy Lázně 29. 8. – 4. 9. 2021 13 osob 6 dnů

rekondice Janské Lázně 18. 9. – 26. 9. 2021 39 osob 8 dnů

dotace MZ osoba/den 400,00 Kč

náklady MZ plánované 322 400,00 Kč

skutečné 156 000,00 Kč

 
Na  základě vládního usnesení 
o  nouzovém stavu, které následo-
valo omezování provozu služeb, 
bylo nutné v  1. pololetí roku 2021 
přistoupit ke  zrušení tří s  ročním 
předstihem nasmlouvaných poby-
tů. Za  přísných hygienických pod-
mínek se uskutečnily z pěti rekon-
dicí pouze původně jarní rekondice 
Františkovy Lázně, kdy se podařil 
přesun termínu na  29. 8. až 4. 9. 
2021, a jediná plánovaná rekondice, 
Janské Lázně II, 19. 9. až 26. 9. 2021.
Pro účastníky rekondice bylo pří-
nosem, že vedoucího rekondice, 
který odstoupil z  funkce, zastoupi-
la MUDr.  H. Opravilová, dlouholetá 
erudovaná organizátorka rekondicí. 
Asociaci se podařilo navýšit počet 
účastníků této rekondice z  pláno-
vaných 30 osob na  39 osob, čímž 
byla částečně kompenzována jarní 
rekondice Janské Lázně I.

Nevyčerpané dotační prostředky 
ve  výši 166  400,00 Kč byly do  pro-

jektu Rehabilitační a edukační po-
byty se zdravotním programem MZ 
ČR č. 7/9/2019/PGP vráceny na účet 
MZ ČR dne 27. 12. 2021.

KULTURNÍ AKTIVITY JAKO 
TERAPEUTICKÁ FUNKCE 
I PREZENTACE ASOCIACE POLIO 
Hlavním cílem projektu / dotace 
2021, Ministerstvo kultury ČR / bylo 
pomocí kulturních a  společen-
ských aktivit posílit společenství 
členů Asociace polio v  současné 
kovidové době.

Členům asociace byla rozeslána vy-
daná publikace „30 let Asociace po-
lio“ (připravena již v roce 2020 k ne-
uskutečněné oslavě 30. let založení 
asociace). 

Integrované divadélko Verva, které 
spolupracuje s AP, je členem Ama-
térské Asociace a  zúčastňuje se 
přehlídek a společných akcí této or-
ganizace amatérských divadel.
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Festival 
Ve  spolupráci se SLL Janské Lázně 
mohly kulminovat v závěru září 2021 
kulturní aktivity AP událostí, kterou 
byl nepochybně interdisciplinární 
Festival Obrnáři s  obrnáři o  obrná-
řích. Kulturně společenský festival je 
pořádán každoročně k setkání obr-
nářů již od  90. let minulého století 
s cílem potkávat se. Při jeho zaháje-
ní přiblížila přítomným účastníkům 
Shromáždění členů AP současnou 
zdravotnickou situaci i  její dopad 
na kulturu prim. MUDr. I. Uiberlayo-
vá, zástupkyně ředitele SLL, infor-
mací o  fungování zdravotnických 
zařízení v  době koronaviru v  letech 
2020 a  2021, konkrétně v  léčeb-
ném zařízení v  Janských Lázních. 
PhDr. M. Stránská, předsedkyně AP, 
přednesla úvahu o úloze a fungová-
ní dotačních programů pro vyrovná-
vání příležitostí pro občany se zdra-
votním postižením. 

Na Festivalu OOO se v rámci spolu-
práce se SLL uskutečnila prezenta-
ce vytvořených prací pacientů SLL 
Janské Lázně v  rámci jejich léčeb-
né ergoterapie. Pacienti mají mož-
nost pracovat s drobnými předměty 
a  cvičí jemnou motoriku. Výtvarné 
artefakty byly na  závěr prezentace 
losovány jako tombola v  průběhu 
Společenského večera, který byl 
obohacen vystoupením akad. mal. 
B. Kovaříka, nositele ocenění z me-
zinárodních soutěží v  kresleném 
humoru a  bývalého předsedy Čes-

ké unie karikaturistů. Třídenní ko-
nání provázely aktivity skupin Polio 
Melody Band a  VOSA BAND. Pro 
„obrnáře“, kteří se mohou alespoň 
jedenkrát ročně setkat, je svátkem 
poslouchat hudbu a také si zatančit. 

Ve dnech konání Festivalu byla od-
halena opravená pamětní deska 
s gravírovaným ozdobným písmem 
u  plastiky POLIOVIRUS, umístěné 
před deseti lety před lázeňským 
objektem v  Janských Lázních 
na  památku všem, kteří epidemii 
poliomyelitidy v  polovině minu-
lého století nepřežili i  těm, kteří  
pomáhali.

Výstavy
Již před lety vznikla jako dlouho-
dobý experiment intervence do ve-
řejného prostoru, Výstava Na plotě 
v  Ratměřicích 33. Opakuje se kaž-
dý rok, s pořádáním výjezdů přátel 
za výstavami za naším výtvarníkem, 
V. Vondrejsem. Výstavy nemají pev-
ný formát a  působí napříč tématy 
i  různými společenskými sférami, 
v  dobách koronavirových shodou 
okolností to bylo téma Nekonečné 
hledání krásy. Ojedinělou interven-
ci do veřejného prostoru uspořádal 
ve  svém nuceném osamění člen 
AP, doc. RNDr. V. Vondrejs, v období 
duben – říjen 2021; téma Nekoneč-
né hledání krásy doplnila výstava 
Fotografie K. Krejčího, jako vzpo-
mínka na přítele, kterého přemohl 
Covid-19. 
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Spolupráce s Pacientskou radou 
ministra zdravotnicví
Asociace polio působí již čtvrtým 
rokem v komisi sociálně zdravotní-
ho pomezí Pacientské rady MZ, kde 
věnuje pozornost především zdra-
votní rehabilitaci. Účastnila se také 
projektu MZ Pacientský hub, který 
zahájil svou činnost ve  2.polovině 
roku 2021 s cílem poskytovat záze-
mí pro rozvoj a vzdělávání se zamě-
řením na  podporu pacientských 
organizací a  pacientů. Rok 2021  
byl absolvován prostřednictvím se-
minářů a  setkáváním s  odborníky 
online. 

Zahraniční účast 
Třídenní konference (2. evropský 
kongres) pořádané Pacientským 
evropským fórem v Belgii na téma 
„Digital transformation of healthca-
re: The added value of patient part-
nerships”, se zúčastnil M. Haindl, 
26.–29. 10. 2021 (on-line).

Konferenci 22. Poliotag „Von der 
Pandemie zum Postpolio-Syn-
drom die Polio in der Welt 2021“, 
které se online zúčastnil M. Haindl, 
11. 12. 2021, pořádalo Polio Zentrum 
– Katholischen Klinikum Koblenz 
Montabaur.

Mezinárodní spolupráce
Asociace polio a Asociácia polio v SR 
průběžně spolupracuje – důležité 
odborné texty se předávají, daří se 
osobní kontakty, čeští a slovenští obr-
náři se potkávali na Festivalu Obrnáři 
obrnářům o obrnářích, na setkáních, 
pořádaných Asociáciou polio v SR. 

Česká Asociace polio nomino-
vala místopředsedu výboru AP, 
prof. Ing. M. Haindla, DrSc. do vedení 
European Polio Union; 19. 11. 2021 byl 
při online konání Valného shromáž-
dění EPU zvolen do  devítičlenného 
vedení. Pro AP, která se stala aktiv-
ním členem EPU v roce 2016, je tento 
úspěch i příslibem většího kontaktu 
s evropským okruhem obrnářů.

Na  podzim roku 2021 se podařilo 
získat Asociaci polio pořadatelství 
Valného shromáždění EPU 2022 
v  Praze. Po  tomto úspěchu zapo-
čala okamžitě intenzívní příprava 
tohoto projektu, který se uskuteční 
ve dnech 10.–12. 6. 2022.

DOTACE
Hlavním zdrojem příjmů spolku 
byly dotace ze státního rozpoč-
tu, dále členské příspěvky a  jejich 
sponzoring:

Ministerstvo kultury ČR 28 000,00 Kč
rozhodnutím č. 10-19638/2020.OZP/ORNK přidělilo AP  
na projekt Kulturní aktivity jako terapeutická funkce  
i prezentace Asociace polio 
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Ministerstvo zdravotnictví ČR 156 000,00 Kč
pod č. 2021/PVP_NE/OKD/049 přispělo na projekt 
Rekondice postižených pozdními následky  
poliomyelitis/přenosná dětská obrna 322 400,00 Kč
(nevyčerpané dotační prostředky ve výši  
se vrátily na účet MZ)

166 400,00 Kč

Úřad vlády, Vládní výbor pro postižené občany 161 477,00 Kč
č. ZP 219912 přispěl na projekt Administrativní zázemí 
Asociace polio 174 000,00 Kč
(nevyčerpané dotační prostředky ve výši  
se vrátily na účet ÚV)

12 523,00 Kč

Realizované aktivity byly v  časo-
vém harmonogramu uveřejněny 
na  webových stránkách Asociace 
polio. Je z nich zřejmé, že všechny 
cíle, stanovené pro rok 2021, nebyly 
splněné; vyhlášená nouzová opat-
ření to nedovolila. 

Poděkování sponzorům, institucím
Asociace polio děkuje všem spon-
zorům a  všem institucím za  spo-
lupráci s  asociací, umožňují tak 
její činnost. Za  laskavou štědrost 
členů, dobrovolnou práci výboru 
AP, za dotace MK ČR – Odboru re-
gionální kultury, za  dotace MZ ČR 
– Oddělení zdravotně sociálních 
služeb, v neposlední řadě za dotace 
Úřadu vlády – Vládnímu výboru pro 
zdravotně postižené občany. 

SPOLKOVÁ ČINNOST
V roce 2021 začal po zvolení v roce 
2020 pracovat výbor AP v další pě-
tiletce. Jedenáctičlenný výbor AP 
v průběhu roku ze zdravotních dů-
vodů opustily dvě členky, L. Brado-

vá a V. Hesounová; jako členky AP 
s výborem AP spolupracují v rámci 
jejich možností dál. Ze zdravotních 
důvodů ukončila svou práci v Kon-
trolní a  revizní komisi také J.  Ze-
minová, výbor AP do  doby zvolení 
Shromážděním členů AP na  její 
místo kooptoval V. Fialkovou. 

K projednání spolkových záležitos-
tí se Výbor AP nesešel ani jednou 
v  průběhu roku 2021 v  kulturním 
centru Na  Skalce, v  Praze 5 vzhle-
dem k havárii v domě čp. 1, kde sídlí. 
Do konce října 2021 nebylo možné 
prostory využívat. Jednání Výboru 
AP probíhalo celý rok online mimo 
jedné schůze, která se uskutečnila 
24. 9. 2021 v Janských Lázních. 

Pouze v osmém měsíci, při příležitosti 
absolvování janskolázeňské léčby té-
měř celého výboru, byla možnost pří-
mé komunikace se členy AP, aktuálně 
se léčícími v SLL Janské Lázně. Obdob-
né setkání se uskutečnilo při příleži-
tosti Shromáždění členů AP 24. 9. 2021 
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a následně v průběhu celého Festivalu 
Obrnáři obrnářům o obrnářích. 

Asociace polio evidovala na  konci 
sledovaného období 613 aktivních 
členů, kteří uhradili za  rok 2021 
členský příspěvek. 

V  průběhu roku 2021 financoval 
spolek svou činnost zejména z do-
tací z rozpočtů veřejné zprávy, člen-
ských příspěvků a  darů sponzo-
rů. Ve  sledovaném období dosáhl 
kladného výsledku hospodaření. 
Veškeré náklady (příjmy) a  výnosy 
(výdaje) odpovídají ročnímu plánu 
a  povoleným úpravám poskytova-
telů, spolek vykazuje dostatek fi-
nančních prostředků pro realizaci 
své činnosti v následujícím období. 

Všechny přijaté dotační finanční pro-
středky byly řádně vyúčtovány dle 
příslušných metodik poskytovatelů 
Ministerstva zdravotnictví ČR a Minis-
terstva kultury ČR do 31. 1. 2022, dotační 
projekt Úřadu vlády by vyúčtován dle 
metodiky poskytovatele k 15. 2. 2022.  
Požadované limity spoluúčastí byly 
v předepsané výši naplněny.

Ke  dni 31. 12. 2021 spolek nečerpal 
žádný úvěr a neměl žádnou nespla-
cenou půjčku. 

Výroční zpráva 2021 byla zpracována 
za  období počínající dnem 1.  1. 2021 
a končící dnem 31. 12. 2021 na základě 
vyhodnocení činnosti Asociace po-
lio, byla předmětem jednání Výboru 
Asociace polio a 9. 4. 2022 schválena. 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

Kontrola pokladní hotovosti: Kč
Pokladní kniha
Počáteční stav k 1. 1. 2021 2 985,00 
Příjmy 200,00 
Výdaje 2 133,00 
Stav v pokladně k 31. 12. 2021 1 052,00 
Kontrola jednotlivých bankovních účtů: Kč
Účet u Česká spořitelna, a.s. č. 80413349/0800
Počáteční stav k 1. 1. 2021 460 629,60 
Příjmy 122 231,93 
Výdaje 113 878,56 
Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 468 982,97 
Účet u UniCredit Bank (dotační) č. 2113993458/2700
Počáteční stav k 1. 1. 2021 98 714,50 
Příjmy 935 037,50 
Výdaje 933 488,51 
Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 100 263,49 



11SPOLKOVÝ ŽIVOT ASOCIACE POLIO

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ZA ROK 2021:

Příjmy: Kč
Příjmy od daně z příjmů osvobozené:
Členské příspěvky 94 945,00 
Sponzorské dary 7 000,00 
Vrácení přeplatku nájemného 1 565,00 
Propl.úklidu společenského centra Městskou částí Praha 5 5 489,00 
Příjmy, které nejsou předmětech daně z příjmů:
Dotace Úřadu vlády ČR 174 000,00 
Dotace Ministerstva kultury ČR 28 000,00 
Dotace ministerstva zdravotnictví ČR 322 400,00 
Příjmy zdaněné srážkovou daní:
Úroky BÚ 40,43 
Příjmy AP skutečné 633 439,43 
Částka omylem připsaná ze soukr. účtu 6 400,00 
Platby od účastníků rekondičních léč. pobytů (není příjem AP) 417 630,00 
Celkem příjmy 1 057 469,43 
Výdaje: Kč
Náklady kulturně společenského centra AP* (nájem, energie) 24 966,00 
Ostatní náklady (internet,telefon,poštovné,kancel.potřeby 
apod.)* 

20 616,49 

Poplatky za vedení BÚ 4 070,00 
Poplatek NRZP 500,00 
Zpravodaj* 99 040,02 
Festival OOO* 42 230,00 
Rekondiční pobyty celkem* 382 074,00 
Srážková daň 15% 1 500,00 
Daň z úroků 0,56 
Mzdy, odměny* 106 500,00 
Výdaje AP skutečné 681 497,07 
Vrácení částky omylem připsané ze soukr. účtu 6 400,00 
Vrácení části nečerpané dotace MZ ČR 166 400,00 
Vrácení části nečerpané dotace ÚV ČR 12 523,00 
Přeplatky + vratky členům za rekondiční pobyty 182 680,00 
Celkem výdaje 1 049 500,07 
Pohledávka do příštího roku (doplatek pošt. za Zpravodaj) -179,27 
Výnos 7 790,09 

* Částečně hrazeno z dotací MZ, ÚV,MK
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FINANČNÍ PLÁN ASOCIACE POLIO NA ROK 2022

Stav na účtu Česká spořitelna k 1. 1. 2022 468 629,60
Stav na účtu UniCredit Bank k 1. 1. 2022 100 263,49
Stav pokladny k 1.1.2022 1 052,00

Předpokládané příjmy 
Členské příspěvky 94 000,00
Dotace MK 40 000,00
Dotace MZ 340 000,00
Dotace ÚV 181 600,00
Sponzoring 10 000,00
Celkem 665 600,00

Předpokládané výdaje
Festival + kulturní aktivity 40 000,00
Náklady na Zpravodaj AP 100 000,00
Telekomunikace, spoje 27 000,00
Zahraniční účast 14 000,00
MZ rekondice 340 000,00
Nájemné (Kolonáda, Malý sál, Centrum) 30 000,00
Čl.poplatky  3 000,00
OON 100 000,00
Poplatky banky 1 000,00
Energie 6 000,00
Ostatní náklady (materiál, kanc.potřeby apod.) 3 000,00
Celkem 664 000,00

VÝZVA K HLASOVÁNÍ NA SHROMÁŽDĚNÍ VŠECH ČLENŮ 
ASOCIACE POLIO MIMO ZASEDÁNÍ (PER ROLLAM) 
Podle článku 14 odst. 2 Stanov Aso-
ciace polio (dále jen AP) schvaluje 
shromáždění všech členů AP hospo-
daření výboru za příslušné období, 
návrh na  finanční plán na  příští 
období a  výroční zprávu za  uply-
nulé období. 

Zajistit shromáždění všech členů 
AP s osobní účastí, konané na jed-
nom místě a  v  jednom termínu, 
není reálně proveditelné. Důvodem 
je především omezená pohyblivost 
členů v kombinaci s bydlišti po celé 
republice. Možnost cestování se 
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navíc objektivně snižuje s narůstají-
cím seniorským věkem členské zá-
kladny a zhoršujícím se zdravotním 
stavem. Výše popsaný stav bohu-
žel není přechodný, ale s ohledem 
na  specifickou členskou základnu 
AP, bude takový i nadále.

Protože s  důležitými záležitost-
mi týkajícími se činnosti AP musí 
být členská základna seznámena 
a  musí mít možnost o  nich rozho-
dovat, odsouhlasil výbor AP usne-
sením ze dne 5. 3. 2022 konat shro-
máždění všech členů AP mimo 
zasedání a hlasovat mimo zasedá-
ní – písemnou procedurou (per ro-
llam), negativní formou hlasování, 
o zásadních záležitostech AP. 

Výbor AP bude i nadále organizovat 
shromáždění členů AP v  Janských 
lázních nebo jiné setkávání.

Za ukončenou funkci Jany Zeminové 
v kontrolní a revizní komisi navrhuje 
výbor AP do kontrolní a revizní komi-
se členku AP, Vladislavu Fialkovou.

Na základě usnesení výboru Asoci-
ace polio ze dne 5. 3. 2022 vyhlašuji 
proto podle článku 14 odst. 9 Sta-
nov Asociace polio ve dnech 1.–15. 
7. 2022 konání shromáždění všech 
členů mimo zasedání a  rozhodo-
vání hlasováním mimo zasedání 
– písemnou procedurou o  doku-
mentech uvedených v  programu 
a o schválení navrženého usnesení. 

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VŠECH ČLENŮ AP MIMO 
ZASEDÁNÍ A VÝZVA K HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ 
PÍSEMNOU PROCEDUROU (PER ROLLAM) VE DNECH  
1.–15. 7. 2022. 
Program zasedání – hlasování
1. Volba předsedy shromáždění –
Václav Tobiáš

2. Schválení výroční zprávy za r. 2021

3. Schválení zprávy o  hospodaření 
výboru za rok 2021

4. Schválení návrhu finančního plá-
nu na rok 2022

5. Volba Ladislavy Fialkové do Kon-
trolní a revizní komise

Přílohy 
1. Výroční zpráva za rok 2021 (str. 3)

2. Zpráva o  hospodaření výboru 
za rok 2021 (str. 10)

3. Návrh finančního plánu na  rok 
2022 (str. 12)

4. Hlasovací lístek (str. 15)

Návrh usnesení:
1. Předseda shromáždění Václav 
Tobiáš zvolen
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2. Výroční zpráva za rok 2021 schvá-
lena

3. Zpráva o  hospodaření výboru 
za rok 2021 schválena

4. Návrh finančního plánu na  rok 
2022 schválen

5. Ladislava Fialková zvolena do Kon-
trolní a revizní komise

Hlasování začíná dne 1. a  končí  
15. července 2022. Probíhá negativní 
formou, kdo nesouhlasí s  některým 
z bodů navržených v programu k hla-
sování pošle hlasovací lístek s  od-
mítavým stanoviskem elektronicky 
nebo korespondenčně na  adresu: 

Asociace polio, Jabloňová 2891/2, 
Praha 10, 106 00 nebo na mail: vaclav.
tobias@volny.cz.

Hlasovací lístek s negativním vyjá-
dřením k  předloženým dokumen-
tům je nutné doručit nejpozději 
do 17. července 2022.

Po  uplynutí lhůty budou členové 
AP o  výsledku hlasování informo-
váni na  webových stránkách AP 
a ve Zpravodaji APč. 2/2022, případ-
ně v tom čísle, které vyjde následně 
po skončení hlasování. Dokumenty 
budou průběžně archivovány.

PhDr. Marcela Stránská,  
předsedkyně AP
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HLASOVACÍ LÍSTEK
k hlasování mimo zasedání na shromáždění  

všech členů Asociace polio mimo zasedání písemnou 
procedurou (per rollam) ve dnech 1.–15. 7. 2022. 

Program zasedání – hlasování:
1. Volba předsedy shromáždění: Václav Tobiáš 
2. Schválení výroční zprávy za rok 2021
3. Schválení zprávy o hospodaření výboru za rok 2021
4. Schválení návrhu finančního plánu na rok 2022
5. Volba členky kontrolní a revizní komise: Vladislava Fialková

Návrh usnesení:
1. Předseda shromáždění Václav Tobiáš zvolen
2. Výroční zpráva za rok 2021 schválena
3. Zpráva o hospodaření výboru za rok 2021 schválena
4. Návrh finančního plánu na rok 2022 schválen
5. Členka kontrolní a revizní komise Vladislava Fialková zvolena

Negativní stanovisko: 

Datum    číslo členského průkazu

Jméno a příjmení člena

Asociace polio, IČ 00570656 
Jabloňová 2891/2, 10600 Praha 10


