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Úvodní slovo ředitele 

 
Vážení a milí spolupracovníci, přátelé společnosti UnikaCentrum, 
dámy a pánové. 
 
V předchozí výroční zprávě za rok 2017 jsem s předstihem 
avizoval, že cítím potencionální hrozbu v další udržitelnosti 
sociální služby pro osoby s duševním onemocněním, kdy se 
v rámci psychiatrické reformy, začínali objevovat noví zájemci, 
kteří si chtějí zaregistrovat a následně poskytovat stejnou sociální 
službu, sociální rehabilitaci pro osoby s duševním onemocněním 
na území města Karviná, jakou poskytuje naše společnost 
UnikaCentrum, z.ú., což následně a neodvratně povede 

k citelnému pnutí a boji o klienta a stejně tak se bude odehrávat boj o finanční prostředky na 
tuto službu, bez kterých to prostě nejde, s následnou likvidací jednoho poskytovatele, který 
bude mimo psychiatrickou reformu. V případě vzniku nové, stejné sociální služby na stejném 
území je zánik jedné sociální služby následně v čase neodvratitelný!  
 
Nyní mohu pouze konstatovat, že na základě předchozích jednání se zástupci Magistrátu 
města Karviná, zástupců Slezské diakonie a paní MUDr. Sedlářovou jsme museli na správní 
radě udělat důležité a nepopulární rozhodnutí, aby byla zachována existence společnosti 
samotné a mohla pokračovat ve své upravené činnosti. K datu 31.12.2018 jsme proto 
ukončili poskytování sociálních služeb, konkrétně byla ukončena služba sociální rehabilitace 
pro osoby s duševním a zrakovým postižením, dále byly ukončeny aktivity realizované 
v rámci „Centra aktivního stáří“, které bylo personálně propojeno se sociální službou. Tímto 
krokem jsme předešli reálné finanční krizi, která by v následujících letech ohrozila fungování 
všech činností společnosti a tím její samotnou existenci. 
 
V následujících letech se chceme specializovat především na sociální podnikání a zároveň 
budeme provozovat individuální dopravu pro občany se zdravotním postižením.  
  
Zároveň mohu konstatovat, že po zdárném ukončení výše uvedených činností je společnost 
finančně i personálně stabilní a v roce 2019 plánujeme kladný hospodářský výsledek. 
 
V rámci sociálního podnikání se nám podařilo rozšířit kapacitu Masérského centra v Karviné, 
došlo tak k navýšení kapacity pracovních míst pro maséry se zdravotním postižením. 
 
Rád bych zde také zmínil dceřinou společnost, sociální podnik Unika Morava, s.r.o. – účetní 
firmu, která je již čtvrtým rokem finančně stabilní, dosahuje kladných hospodářských 
výsledků a úspěšně se nám tak daří udržet vytvořená pracovní místa pro osoby se 
zdravotním postižením. 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, spolupracovníkům a podporovatelům 
za jejich houževnatost, odhodlání a poctivou práci ve prospěch klientů společnosti 
UnikaCentrum. Obrovské poděkování patří všem donátorům, kteří nám s důvěrou poskytují 
finanční prostředky pro realizaci všech činností a projektů naši společnosti. 
 
 
S úctou  
 
                                                                                                                    David Jelínek 
                                                      ředitel společnosti 
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1 Profil UnikaCentrum, z.ú. 
 

1.1 Vznik společnosti 
UnikaCentrum, z.ú. je nestátní, nezisková organizace, která byla založena Zakládací listinou 
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Jako právní subjekt 
byla společnost zapsána dne 14. března 2002 v rejstříku obecně prospěšných společností 
u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou O 138.  
Dne 4. 2. 2016 došlo ke změně právní formy, nově má společnost právní formu ústavu a je 
zapsána v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou U 
150. 
 

1.2 Poslání UnikaCentra, z.ú. 
Posláním UnikaCentra je pomáhat lidem se zdravotním postižením, s duševním 
onemocněním a seniorům vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve společnosti. 
Toto poslání je naplňováno nabídkou kvalitních sociálních a doplňkových služeb a rozvojem 
sociálního podnikání, které vytváří pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. 
 

1.3 Cíle UnikaCentra, z.ú. 
 Poskytovat kvalitní sociální a doplňkové služby 
 Realizovat projekty v okrese Karviná za účelem pomoci sociálně a zdravotně 

znevýhodněným lidem a seniorům 
 Rozvíjet sociální podnikání a vytvářet důstojná pracovní místa pro osoby se 

zdravotním postižením 

1.4 Cílová skupina UnikaCentra, z.ú. 
Sociální služby byly v roce 2018 poskytovány lidem se zrakovým postižením a lidem 
s duševním onemocněním z okresu Karviná. Individuální dopravu využívají lidé s jakýmkoliv 
zdravotním postižením, pokud vlastní průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, aktivity pro seniory 
využívali lidé nad 55 let z Karviné a blízkého okolí. 
 

1.5 Činnost UnikaCentra, z.ú. 
Společnost UnikaCentrum v roce 2018 realizovala všechny své aktivity v rámci hlavní 
činnosti, neboť všechny její aktivity naplňují poslání společnosti.  
 
V roce 2018 společnost realizovala tyto činnosti 
 

 Sociální služba - sociální rehabilitace 
 Specializovaná individuální doprava pro osoby se zdravotním postižením  
 Masérské, rekondiční a regenerační služby 
 Manikúra, pedikúra a nehtová modeláž 
 Prodej kompenzačních pomůcek 
 Pohybové kurzy pro seniory 
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2 Realizované činnosti a projekty 
 
2.1 Sociální služba - sociální rehabilitace 
 
Sociální rehabilitaci poskytuje společnost již od roku 2003. Posláním služby je pomáhat 
uživatelům služby vést aktivní a plnohodnotný život s maximální mírou samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti. Služba sociální rehabilitace je poskytována osobám se 
zrakovým postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z okresu Karviná. 
Služba je poskytována ambulantně i terénně převážně formou individuální práce 
s uživatelem, ale i v rámci skupinových aktivit. Služba je uživatelům poskytována zdarma.  
 
Cíle služby jsou: 

 Udržení a zlepšení kvality života 
 Vytvoření a udržení sociálních kontaktů 
 Udržení a rozvoj potřebných znalostí, dovedností a schopností potřebných pro 

samostatný život 
 Nalezení vhodného pracovního uplatnění 
 Nalezení volnočasových aktivit a způsobů trávení volného času 

 
Uživatelům se zrakovým postižením byly poskytovány především tyto služby: 
 

 poradenství při výběru kompenzačních pomůcek a pomoc při získání příspěvku na 
pořízení těchto pomůcek 

 nácvik práce na digitálních pomůckách pro zrakově postižené (počítačích), 
s kamerovými lupami a s jinými kompenzačními pomůckami 

 nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru 
 nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům 
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a domácnost (sebeobsluha), 
 podpora při uplatnění na trhu práce, při studiu a dalším vzdělávání 
 poradenství při vyřizování dávek a výhody pro osoby se zdravotním postižením 

a dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi 
 

 
V roce 2018 byly realizovány tyto skupinové aktivity:  
 

 Kreativní dílna 
 Společenské akce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  Sociální pracovnice a nevidomý klient  

při nácviku sebeobsluhy  
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Uživatelům s duševním onemocněním byly poskytovány především tyto služby: 
 

 podpora při uplatnění na trhu práce, při studiu a dalším vzdělávání 
 poradenství a podpora při vyřizování osobních záležitostí 
 nácvik práce s počítačem a mobilním telefonem 
 podpora při bydlení 
 nácvik komunikačních dovedností 
 nácvik samostatného pohybu, orientace a využívání MHD 
 poradenství při vyřizování dávek a výhody pro osoby se zdravotním postižením 

a dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi 
 
V roce 2018 byly realizovány tyto skupinové aktivity:  
 

 Kreativní dílna 
 Pohybová aktivita 
 Společenské akce 
 Výlety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provoz služby sociální rehabilitace v roce 2018 finančně podpořily: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace bylo k datu 31.12.2018 ukončeno. 
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2.2 Centrum aktivního stáří 
 
Centrum aktivního stáří vzniklo v roce 2013 
jako doplňující služba k nabízeným sociálním 
službám. Aktivity Centra aktivního stáří se 
zaměřují na posílení fyzické kondice a 
přispívají k větší spokojenosti karvinských 
seniorů, kladnému postoji k životu, udržení 
fyzické a duševní výkonnosti a prožívání 
plnohodnotného života. V roce 2018 Centrum 
aktivního stáří nabízelo lidem nad 55 let 
pohybové kurzy.  
 
Aktivity Centra aktivního stáří v roce 2017 a 2018 finančně podpořila Nadace OKD 
částkou 44 600 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Specializovaná individuální doprava pro osoby se zdravotním postižením 
 
Specializovaná individuální doprava 
pro osoby se zdravotním postižením 
v okrese Karviná zahájila svoji 
činnost na konci roku 2010. Tato 
služba je určena pro osoby se 
zdravotním postižením, kteří vlastní 
průkaz TP, ZTP, ZTP/P. Uživatelé si 
mohou odvoz osobní individuální 
dopravou objednat obdobně jako 
taxi službu s tím rozdílem, že služba 
je výrazně levnější a provozují ji 
speciálně proškoleni řidiči, kteří 
klientům rovněž asistují při dopravě k automobilu a z automobilu. Specializovaná individuální 
doprava pomáhá především méně pohyblivým lidem a lidem s problémy v orientaci 
a samostatném pohybu, kteří by bez individuální dopravy nemohli realizovat své běžné 
aktivity a činnosti, např. navštívit lékaře. V roce 2018 bylo uskutečněno 3 206 jízd s klienty, při 
nichž bylo najeto více než 7 tis. km, ve službě je registrováno 142 klientů se zdravotním 
postižením. 
 
 
Službu v roce 2018 finančně podpořily: 
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Tabulka č. 1: Kvantitativní vyhodnocení sociálních a doplňkových služeb v roce 2018 

Název služby 
Počet 

uživatelů 
Počet intervencí  
a kontaktů/jízd* 

Sociální rehabilitace  69 1 956 
Specializovaná individuální doprava* 142 3 206 
Centrum aktivního stáří 17 -------- 
 

2.4 Masérské centrum v Karviné 
 
Masérské centrum v Karviné bylo otevřeno 1. prosince 2008 a vytvořilo tak základ pro 
sociální podnikání v organizaci. V současné době Masérské centrum v Karviné nabízí 11 
stabilních chráněných pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním postižením, 8 na 
pozici masérů a 3 na pozici recepčních. Služby Masérského centra v Karviné se těší 
obrovskému zájmu ze strany zákazníků a kapacita služeb je tak plně vytížena.  
V rámci projektu došlo v roce 2017 a 2018 k rozšíření masérského centra. Byla pronajata a 
zrekonstruována nová místnost. Rovněž ostatní prostory prošly modernizací. V rámci 
projektu byla vytvořena 2 nová pracovní místa na pozici masér/ka. 
 
Projekt finančně podpořilo město Karviná z Fondu 
primátora:  
 
 

2.5 Centrum krásy a odpočinku v Havířově 
 
V roce 2011 společnost založila 
další provozovnu sociálního 
podnikání - Masérské centrum ve 
městě Havířov, které v roce 2012 
rozšířila o nehtové studio, čímž se 
podařilo vytvořit Centrum krásy 
a odpočinku. V Centru jsou 
nabízeny zejména klasické 
a sportovní masáže, baňkování, 
masáže lávovými kameny, 
lymfodrenáže, bambusové 
masáže, parafín, pedikúra, 
manikúra a nehtová modeláž. 
V rámci tohoto sociálního podniku 
společnost provozuje 8 
chráněných pracovních míst.  
 
 

2.6 Prodej kompenzačních pomůcek 

 
V rámci sociálního podnikání se společnost 
UnikaCentrum věnuje rovněž prodeji 
kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým 
postižením. Tato činnost doplňuje komplexnost 
sociálních služeb pro osoby se zrakovým 
postižením. 
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2.7 Dceřiná společnost Unika Morava, s.r.o. – účetní firma 
 
V lednu 2012 založila společnost UnikaCentrum, z.ú. svou dceřinou společnost Unika 
Morava, s.r.o. s cílem rozšířit oblast sociálního podnikání a vytvořit tak další pracovní místa 
pro osoby se zdravotním postižením na území Karviné. Unika Morava, s.r.o. se ve své 
zakládací listině hlásí k principům sociálního podnikání.  
Společnost Unika Morava zahájila svou činnost v září 2012 v rámci projektu s názvem 
„Sociální podnik – Účetní firma“. Projekt byl financován ze dvou finančních zdrojů a to 
z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků Integrovaného operačního 
programu. Projekt byl realizován do srpna 2014 a jeho cílem bylo zahájit a stabilizovat 
podnikání v oblasti poskytování účetních služeb tak, aby byla společnost schopna fungovat 
samostatně i po skončení projektu. Unika Morava nabízí celkem 5 chráněných pracovních 
míst pro zaměstnance se zdravotním omezením na pozici účetních a vedoucí účetní.  
Unika Morava, s.r.o. poskytuje komplexní vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování 
daňových přiznání a mezd především pro malé a střední podnikatele i neziskové organizace. 
 
 
 

3 Lidé ve společnosti 
 

3.1 Organizační struktura společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA 
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3.2 Správní a dozorčí rada 
 
Složení správní rady UnikaCentrum, z.ú. k 31.12.2018 
 
Předseda: Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 
Členové: MUDr. Marcela Vyvijalová 
  Ing. Lucie Tomanová 
  Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. 
  Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. 
  JUDr. Jaromír Richter 
 
V roce 2018 nedošlo k žádným změnám ve složení správní rady.  
 
 
Složení dozorčí rady UnikaCentrum, z.ú. k 31. 12. 2018 
 
Předseda: Doc. Ing. Marie Godulová, CSc. 
Členové: Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. 
  Hana Průšková 
 
V roce 2018 nedošlo k žádným změnám ve složení dozorčí rady.  

3.3 Zaměstnanci společnosti 
 
Tabulka č. 2: Přehled zaměstnanců v členění dle pracovních pozic k 31. 12. 2018 
Zařazení Počet zaměstnanců 
Řídící a administrativní pracovníci 4 
Sociální pracovníci 2 
Masérské služby a nehtové studio 17 
Řidiči 3 
Součet 26 
Pozn: Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2018 činí 17,16 osob. 
 
Obrázek č. 1: Přehled zaměstnanců v členění dle pracovních pozic k 31. 12. 2018 
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Tabulka č. 3: Přehled zaměstnanců v členění dle zdravotního omezení k 31. 12. 2018 

Zařazení 
Počet 

zaměstnanců 
Zaměstnanci bez zdravotního omezení 4 
Zaměstnanci zdravotně postižení (OZZ, invalidní důchod 1. a 2. stupně) 17 
Zaměstnanci těžce zdravotně postižení (invalidní důchod 3. stupně) 5 
Součet 26 
 
 
Obrázek č. 2: Přehled zaměstnanců v členění dle zdravotního omezení k 31. 12. 2018 
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4 Hospodaření 
 

4.1 Hospodaření k 31.12.2018 
 
Výsledek hospodaření za rok 2018 činí zisk ve výši 228 tis. Kč. Statutární orgán navrhuje 
správní radě převést zisk do rezervního fondu.   
 
Finanční výkazy společnosti a popis stavu a pohybu majetku a závazků, vývoje  
a konečného stavu jmění a rezervního fondu, nákladů a výnosů jsou uvedeny a popsány 
v Příloze k účetní závěrce k 31.12.2018, která je spolu s Výkazem zisku a ztrát a Rozvahou 
nedílnou součástí této Výroční zprávy. 
 

4.2 Zdroje financování  
 
V roce 2018 společnost obdržela následující neinvestiční dotace ve výši 4 726 tis. Kč:                                                                                                
 
Tabulka č. 4: Přijaté dotace v r. 2018 (v tis. Kč) 
 

Poskytovatel dotace Účel dotace 

Výše 

dotace 

celkem  

Ve výnosech 

2018 (691) 

Přeúčtován

o na vlastní 

jmění (901) 

Úřad práce ČR 

 
Příspěvky na zaměstnávání 

OZP 
2 534 2 534 0 

Moravskoslezský kraj Sociální rehabilitace 1 764* 1 764 0 

Moravskoslezský kraj 
Specializovaná individuální 

doprava 
200  200  0 

Statutární město 

Karviná  
Sociální rehabilitace  128 128 0 

Statutární město 

Karviná 

Specializovaná individuální 

doprava 
50 50 0 

Statutární město 

Karviná 

Rozšíření a modernizace 

masérny v Karviné 
50 50 0 

S o u č e t  4 726 4 726 0 
*Byla schválena dotace ve výši 1 995 tis. Kč, z toho bylo nevyčerpáno a vráceno 231 tis. Kč 
 
V roce 2018 společnost obdržela níže uvedené finanční dary: 
 
Tabulka č. 5: Přijaté dary v r. 2018 (v tis. Kč) 

Dárce Výše daru – na 

provoz 

 Ve výnosech 

2018 
Nadace OKD – Centrum aktivního stáří 44,6  1,8 

Součet 44,6 1,8 
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5 Významné události po datu účetní závěrky 
 
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na 
hospodaření nebo další existenci společnosti a které by měly být uvedeny v této výroční 
zprávě.   
 
 
V Karviné dne 20. 3. 2019 
 
 
 

     Ing. David Jelínek 
         ředitel společnosti  
  
 
 
 

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU 
 
 

 
 
 
          
 
 
 

 
     


