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HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 
občanské sdružení, registrované MV ČR 29.12.1990 pod značkou VSP/1 - 2912/90- R 

zrušené jako spolek zapsaný v rejstříku Městského soudu v Praze L 1530. 
 

 
 
 

předkládá  
Výroční zprávu za rok 2013 

 
 

Obsah : 
 2   Poslání HANDICAP LYCEA Praha o.s. 
 3   Usnesení z Valné hromady 18.06.2013. 
 4   Zpráva o hospodaření 2013. 
 5  Vyhodnocení činnosti v roce 2013 – XXIII. tábor OKOUN V 
 8  Základní informace o HANDICAP LYCEU Praha o.s. 
 9  Poslání v anglickém překladu. 
 
 
Výroční zpráva byla schválena správní radou ve složení : 
JUDr. Josef J.Veselý, předseda správní rady, 
Ilona Hrušková, místopředsedkyně správní rady, 
Iveta Pešková, členka správní rady 

 
 

Kontakty 
 

HANDICAP LYCEUM Praha o.s.,  602-653-096, hclpraha@volny.cz  
Sídlo: 120 00 Praha 2, Vinohrady, Francouzská 11/852, 
IČ 61383546, DIČ 61383546 
číslo účtu 193688867/0300 
 

 
 

Výroční zpráva je zveřejněna 
 

  na Portále veřejné správy ČR www.portal.gov.cz  a  na www.hclpraha.cz. 
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HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 
 

bylo založeno 29.12.1990 a od roku 1994 je řádným členem České rady humanitárních 
organizací (nyní České rady sociálních služeb). Později se sloučilo s občanským 
Sdružením mládeže a rodičů TJ „S tebou mě baví svět!“ (působilo v ČSR od roku 
1984) a Studijním sdružením Vratislava II. (1993). Od roku 1997 do 15.2.2007 
působilo ve Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP) jako kolektivní člen, a 
v roce 2001 bylo jmenováno čestným členem spolku VLTAVAN v Praze při 
příležitosti jeho 130. výročí založení v roce 1871. Je patronem Domova Ráček o.p.s. 
v Rakovníku. V 20.dubna 2007 byl na základě požadavku zákona doplněn název 
občanského sdružení (doplněna písmena „o.s.“) a současně byly upraveny stanovy a 
vyžádány na ŽÚ Městské části Praha 2 živnostenské listy na činnosti „Zprostředkování 
obchodu a služeb“, „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a 
posudků“ a „Reklamní činnost a marketing“. Stanovy pak byly znovu upraveny (pro 
změna sídla) 25.02.2011. Spolek byl zrušen a vymazán z rejstříku Městského soudu 
L 1530 usnesením čj. Fj 40190/2014 ze dne 27.02.2014. 
 

POSLÁNÍ   
poskytovat vzdělávací, poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis 

osobám s handicapem, jejich asistentům a organizacím. 
 
8.1. Poslání realizuje sdružení zejména touto činností : 
 
8.1.1. pořádá vzdělávací či rekvalifikační kurzy a školení za  pomoci expertů i jiných 
školících organizací; 
8.1.2. organizuje rehabilitační pobyty, výcvikové a poznávací tábory, studijní ozdravné 
pobyty ap.; 
8.1.3. vydává publikace, zpracovává videozáznamy a vede videokabinet (archiv a 
půjčovnu) pro nekomerční projekce i ostatních organizací;  
8.1.4. vyvíjí osvětovou činnost v oblasti integrace zdravotně postižených, k tomu 
pořádá kulturní, sportovní a společenské akce, festivaly a přehlídky; 
8.1.5. spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi a poskytuje jim vzdělávací, 
poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis;   
8.1.6. vede adresář expertů a zprostředkovává kontakt s organizacemi, které jejich 
služby potřebují. Podílí se na realizaci humanitárních projektů i jiných sdružení, 
nadací, obecně prospěšných společností a dalších právnických osob, 
8.1.7. vyvíjí další, zvláště klubovou činnost, vedoucí k naplňování poslání a v případě 
potřeby poskytuje osobám s handicapem sociální služby ve smyslu Zákona o 
sociálních službách. 
8.2. Pod pojmem "asistent" se rozumí: asistent či průvodce, pomocník, ošetřovatel, 
pedagogický nebo rehabilitační pracovník, pracovník v sociálních službách, táborový 
(oddílový) vedoucí, trenér, atp. 
8.3. Účastníkům kurzů (školení) vydává správní rada HANDICAP LYCEA  Praha o.s. 
po závěrečném přezkoušení "osvědčení". Osvědčením může být patent, absolventský 
certifikát, účastnický diplom, v některých případech odznak kurzu. 
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Valná hromada,  konaná 18.06.2013 

ve středisku rehabilitace v Líchovech na Slapech při rehabilita čním pobytu 
 
Program: 
1. Úvod, schválení programu. 
2. Schválení výroční zprávy 2012. 
3. Rozhodnutí o zrušení a likvidaci organizace. 
 

ad 1 
1.1. Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami. Úkoly z minulého unesení 

byly splněny.  
1.2. Valná hromada byla usnášeníschopná, schválila navržený program a po jednání          

přijala následující  
 

USNESENÍ 
 

ad 2 
2.1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2012 a inventarizaci ke dni  
       31.12.2012. Výroční zpráva byla zveřejněna na www.hclpraha.cz a na portále  
       Veřejné správy ČR. 
 

ad 3 
3.1. Valná hromada v souladu s článkem č. 15/6 stanov, schválených MV ČR pod 
číslem VSP/1-2912/90-R rozhodla a zániku sdružení ke dni 31.12.2013 a jeho 
likvidaci. Likvidátorem ur čuje JUDr. Josefa Veselého, nar. 24.12.1941.  
 
3.2. Valná hromada ukládá předsedovi správní rady: 
3.2.1.  Oznámit MV ČR zánik sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s. a  
           požádat o sdělení o výmazu z databáze občanských sdružení. 
3.2.2.  Zrušit členství v organizaci České rady sociálních služeb, čestné               
 členství ve spolku VLTAVAN Praha a Společnosti pro podporu osob  
           s mentálním postižením ČR.   
3.3.3.  Před vstupem do likvidace darovat Domovu Ráček o.p.s. všechny  
           sportovní pomůcky (zejména rafty s vybavením) a případně  
           nespotřebované finanční prostředky. 
3.3.4.  Zajistit příslušné opravy na Portále veřejné správy a webu organizace. 
3.3.5.  Ve výroční zprávě za rok 2013 zveřejnit protokol o likvidaci. 
 
 
JUDr. Josef Veselý              Ing. Iveta Pešková                                     Ilona Hrušková                               
předseda správní rady         členka správní rady        místopředsedkyně správní rady 
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Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2 
L 1530-RD2/MSPH,  Fj 32733/2014 

 
Věc: zánik ob čanského sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I Č 61383546 
 
  Valná hromada našeho občanského sdružení konaná dne 18.6.2013 
rozhodla ve smyslu článku 15, odstavec 6 svých stanov o zániku sdružení ke dni 
31.12.2013.  
 
 Již 13.8.2013 bylo požádáno Oddělení sdružování MV ČR o vymazání 
právnické osoby, registrované pod číslem VSP/1-2912/90-R z rejstříku občanských 
sdružení. Zároveň jsme požádali o zaslání potvrzení o doručení tohoto oznámení, 
protože bez něho odmítl Finanční úřad zrušit naší registraci. 
 
 Vzhledem k tomu, že MV ČR potvrzení stále nezasílalo, byla zaslána 
opakovaná žádost dne 3.2.2014, na kterou pracovnice MV ČR telefonicky sdělila,  že 
naše materiály byly zaslány Městskému soudu v Praze, protože jsme občanské 
sdružení dosud nezlikvidovali.  
 
 Byli jsme v začarovaném kruhu: Finanční úřad ke zrušení registrace, potřebné 
pro likvidaci požadoval potvrzení MV ČR a toto zase nechtělo oznámení vydat bez 
likvidace u Finančního úřadu.  
 

Majetkové vypo řádání 
 
 Valná hromada občanského sdružení konaná dne 18.6.2013 rozhodla ve 
smyslu článku 15, odstavec 6 svých stanov o zániku sdružení ke dni 31.12.2013. 
Zároveň uložila předsedovi správní rady (a likvidátorovi) m.j. darovat společnosti pro 
handicapované osoby - Domovu Ráček o.p.s. 
 
- všechny sportovní pomůcky, 
- nespotřebované finanční prostředky. 
 
K tomu: 
a) sportovní pomůcky (dva rafty, pádla a vesty, zakoupené v letech 1999 a 2000) 
byly ponechány Domovu Ráček o.p.s. po skončení rehabilitačního pobytu 21.6.2013. 
Jejich účetní hodnota byla nulová; 
 
b) nespotřebované finanční prostředky v celkové výši 25155,00 Kč (24992,00 + 
163,00 Kč) byly darovány Domovu Ráček o.p.s. a účet byl zrušen. 
 
c) HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 
- nemělo žádný nemovitý majetek, 
- nemělo žádné zaměstnance, 
- nemělo žádné závazky či pohledávky, 
- nemá soudní, ani jiné právní spory. 

Likvidátor JUDr. Josef J.Veselý 
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Zpráva o hospodaření za rok 2013 
 
 
Příjmy za rok 2013 činily celkem               K č 176 793,62 
Výdaje za rok 2013 činily celkem               K č 176 793,62 
Hospodá řský výsledek za rok 2013               K č       0,00 
 
PŘÍJMY:                                          
Příjmy celkem                                  K č 176 793,62 
 
   Položka 644 - Úroky                         K č       9,77 
   Položka 649.3-Výnosy poradenská činnost     K č  15 000,00 
   Položka 649.1-P říjmy za reklamu             K č  50 000,00 
   Položka 648-Zú čtování fond ů (rezervní fond) K č 111 783,85 
 
   P říjmy na výše uvedených položkách jsou ur čeny na provoz HANDICAP 
LYCEA PRAHA a financování akcí po řádaných touto organizací. 
 
   Dalším zdrojem financování z ůstává: 
   - hospodá řský výsledek minulých let        K č     163,26 
   Tento z ůstatek je na rezervním fondu organizace a bude vynu lován 
v roce 2014 v rámci likvidace spole čnosti. 
 
VÝDAJE: 
Výdaje celkem                                  K č 176 793,62    
 
   Položka 500 - Spot řebované nákupy           K č  18 307,00 
   Položka 512 - Cestovné                      K č  16 860,61 
   Položka 518 - Ostatní služby                K č  74 885,00 
   Položka 521 – Dohody o provedení práce      K č  39 800,00 
   Položka 582 - Poskytnuté p řísp ěvky          K č     500,01 
   Položka 546 - Poskytnuté dary               K č  26 092,00 
   Položka 549 – Jiné ostatní náklady          K č     349,00 
 
   K 31.12.2013 byla provedena inventura majetku, z ávazk ů, 
pohledávek, 
pokladny a stavu b ěžného ú čtu. Ú četní stav se rovná stavu 
skute čnému.  
 
účetní metody - spole čnost ú čtuje podle "Opat ření Ministerstva financí, 
kterým se stanoví ú čtová osnova, postupy ú čtování,uspo řádání položek ú četní                 
záv ěrky a obsahové vymezení t ěchto položek pro nevýd ěle čné organizace 
čj.283/76 102/2000 ve zn ění čj.283/77 225/2001 
 
archivace ú četních záznam ů -  ú četní záznamy jsou archivovány dle §31,§32 a 
§33  z. č.563/1991Sb. v písemné form ě jsou archivovány v sídle spole čnosti, 
v technické form ě jsou archivovány ú četní spole čnosti ing. A. Bendovou 
 
d) Sdružení je v likvidaci z d ůvodu ukon čení jeho činnosti. 
e) v daném ú četním období se pr ůměrný eviden ční p řepočtený po čet 
zaměstnanc ů rovnal 0.  
f) odměny ani funk ční požitky člen ům statutárních nebo jiných orgán ů nebyly 
stanoveny 
g) v daném ú četním období nebyly p řijaty žádné dotace ani dary 
                                                              
Sestavila k 31.12.2013  
 ing. Andrea Bendová                               
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Vyhodnocení některé činnosti v roce 2013 
 
 

OKOUN V 
dvacátý třetí vodácký rehabilitační pobyt v červnu 2013. 

(fotogalerie a video je na webu www.hclpraha.cz) 
 
Skutečně už po páté jsme dorazili na pobyt do Líchov; Ráčci to tam mají jako svůj 
letní byt či chatu a vždy se těší. Spolu s nimi i kamarádi ze Středočeského kraje. a 
Prahy. Pán Bůh nás má rád a tak nám svatý Petr po lijácích, povodních a chladnu 
udělal týden od 17.6. do 22.6. přímo tropický. V televizi hlásili: na Jadranu je teplota 
moře 25°C, vzduchu 30°C. My mohli nahlásit:  bazén  26°C, vzduch 35°C.  
 
 Aby vše nevypadalo tak ideálně musíme přiznat, že jsme rafty ani nenafoukli. 
Vltava byla po povodních plná plovoucí špíny a mrtvých ryb. Ale bazén byl od rána 
do večera křišťálově čistý, grilované vuřty a slanina byly po večeři výborné a když 
přijeli z poděbradského Srdce s kytarou, tak byla nálada přímo špičková. 
Pochopitelně jsme si neodpustili ráno rozcvičku a  polední klid po obědě. Celkem nás 
bylo 37 a 5 návštěvníků z Poděbrad. Díky majiteli tohoto rekreačního zařízení, 
občanskému sdružení PROSAZ jsme měli  7% slevu na pobyt i stravu.   
 
 Měli jsme štěstí i na sponzory. Vedle již stálých jako je PROBO GROUP a.s. a 
SAPERE s.r.o. to byla i společnost Kolektory Praha a.s. Děkujeme.  
 
 

   
 
Nechme nyní promluvit deník Lidušky Polanecké (zápis z jednoho dne): 
 
Pátek 21.6.  Dnes jsme měli ke snídani párek HURÁ ten já zbožňuji. Po snídani 
vyrážíme na procházku po okolí, cestou fotím, je tu krásná a nedotčená příroda. 
Jsem ráda, že mi bylo umožněno strávit s Ráčaty tento úžasný týden. Vycházka 
byla skvělá a dokonce jsem sebou neplácla. Čeká nás poslední oběd a po 
poledni siesta. Pak následuje koupání v bazénu a pro zájemce je připraveno 
cinkání tibetskými miskami a kadeřnický salon ala Stříbro (pracovnice Janička Stříbrská). 
Výtvory stojí za to, hravě strčí do kapsy i nejlepšího kadeřníka. Čeká nás večeře 
a závěrečná diskotéka. Po večeři naše Hruštička (ředitelka Ilonka Hrušková) a AlBert 
(hlavní vedoucí) poděkovali našim holkám oddílovým vedoucím, (pracovnicím v sociálních 

službách Markétce, Haničce i Janičce L.) za péči a lásku, se kterou se o nás po celý pobyt 
starali! Za sebe moc děkuji Ilonce a celému Ráčku za to, že mohu být její 
součástí a to už celých 10 let.  Netuším, zda jsem vystihla přesně, co pro mě 
Ráček a (nakreslená) Hruštička znamenají. Moc děkuji, mám vás ráda.  
 
Více fotografií je na webu Domova Rá ček o.p.s. 
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Základní informace  HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 
 
  HANDICAP LYCEUM Praha o.s. (1990) realizuje projekty s celorepublikovou 
působností pro osoby s handicapem a pro jiné neziskové organizace. V poslání deklaruje 
„poskytování vzdělávacího, poradenského, organizačního a zprostředkovatelského servisu 
osobám s handicapem a jejich asistentům“. Pořádá rekvalifikační kurzy a školení, 
organizuje rehabilitační a ozdravné pobyty, výcvikové a poznávací tábory, kulturní, 
společenské a sportovní akce. Vydává publikace, natáčí a zpracovává videozáznamy.  Podílí 
se na realizaci humanitárních projektů i jiných sdružení, nadací a veřejně prospěšných 
společností.  Je patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku pro osoby s handicapem.  
  HANDICAP LYCEUM Praha o.s. je členem České rady sociálních služeb 
(1990), kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým SPMP (1969) a 
čestným členem spolku „Vltavan“ (1871). Od roku 1984 do roku 1991 působilo jako 
občanské Sdružení mládeže a rodičů „S tebou mě baví svět“. Nemělo nikdy žádné 
zaměstnance, veškerou činnost zajišťovali a zajišťují dobrovolníci. V letech 1991 až 2005 
uspořádalo za pomoci expertů jednadvacet různých kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 393 
účastníků z 51 organizací. V jedenácti jazykových kurzech se učilo 127 zájemců z 27 
občanských sdružení. V osmi základních a zdokonalovacích kurzech pro vedoucí 
rehabilitačních táborů se vyškolilo 191 hlavních vedoucích a 35 instruktorů handicapované 
mládeže z  22 občanských sdružení (a k tomu byl vydán metodický Sborník). Ve dvou 
celoročních kurzech „bocmanů“ tj. zástupců vedoucích vodáckých oddílů se proškolilo 40 
osob z řad handicapované mládeže. Od svého založení uspořádalo 22 rehabilitačních 
vodáckých táborů u nejrůznějších řek a jezer Čech a Slovenska a dvakrát asistovalo i na 
pobytech vozíčkářů - potápěčů u moře (dodejme, že před tím pořádalo desítky táborů, 
sportovních a jiných akcí pro zdravou mládež). Z Video kabinetu zapůjčilo zájemcům 436 
snímků, které shlédlo okolo 5.000 diváků při stovce klubových projekcí a instruktážích.  
  HANDICAP LYCEUM Praha o.s. je vlastníkem ochranné známky 
Videofestival® „S vámi nás baví svět“, kterou schválil i herec Julius Satinský. Od roku 
2000  připravilo již šest bienále a to v letech 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 a 2010 (celkem 
čtrnáct festivalů, kterých se zúčastnilo cca 4.000 diváků). Některé snímky odvysílala ČT2 a 
TV NOE. Duchovním otcem projektu je zakladatel festivalu, dlouholetý předseda správní 
rady HANDICAP LYCEA Praha o.s. a Domova Ráček o.p.s. JUDr.Josef J.Veselý 
(přezdívaný „AlBert“), který byl řadu let mj. i místopředsedou Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým ČR, ředitelem Nadačního fondu „Rodiče dětem“, vicepresidentem a 
předsedou správní rady České rady humanitárních organizací (dnes České rady sociálních 
služeb).   

Spolek byl zrušen a vymazán z rejstříku Městského soudu L 1530 usnesením 
čj. Fj 40190/2014 ze dne 27.02.2014. 
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HANDICAP LYCEUM Prague Co. 
Civic Association 

Member of the Czech Council of Humanitarian Organizations 
Motto: 
J. W. Goethe: "It is not enough to know, the known must be utilized; it is not enough to 
desire, the desired must be achieved" 
 

The Association has the following mission: 
 

To provide an educational, advisory, organizational and mediation service for 
handicapped people and their assistants and organizations. 
The Association achieves this mission through the following activities in particular: 
 

- it arranges educational and re-qualification courses and training with the assistance of 
experts and other educational organizations, 
- it organizes rehabilitation stays, training and outward-bound camps, recuperative 
study trips and the like, 
- it brings out publications, produces videos and maintains a video library (archive and 
rental shop) used also for non-commercial projections of other organizations,   
- it engages in awareness-raising activities involving the integration of the 
handicapped, for which it organizes cultural, sporting and social events, festivals and 
shows, 
- it collaborates with other non-profit organizations and provides them with 
educational, consultation and intermediation services, 
- it maintains a directory of experts and arranges contacts with organizations which 
require their services. It takes part in the implementation of humanitarian projects 
created by other associations, foundations, general benefit organizations and other 
legal persons, 
- it engages in other activity, especially involving clubs, to achieve its mission and if 
necessary, provides social services for disabled personnel pursuant to the Act on 
Social Services. 
 
The term "assistant" is understood to mean: an assistant or guide, helper, attendant, 
pedagogical or rehabilitation worker, social worker, trainer, camp (section) leader and 
so forth. 
 
The Board of Trustees of HANDICAP LYCEA Prague Co. issues course (training) 
participants with a "diploma" after final examinations. This may be a patent, a 
certificate of completion, a participation diploma and in some cases a course badge. 
 
Contact:        HANDICAP LYCEUM Praha o.s., Org. reg. no.  61 38 35 46 
                     President JUDr. Josef J. Veselý, 
Address        120 00 Prague 2, Francouzská 11,  hclpraha@volny.cz   www.hclpraha.cz  
Bank no.       193688867/0300        


