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Výroční zpráva organizace za 

rok 2016 
 

Organizace Celia – život bez lepku vznikla v r. 2006 jako občanské sdružení několika 

málo osob s cílem pomáhat lidem, kteří trpí celiakií. Podnětem k založení 

organizace byla vlastní trpká zkušenost zakladatelů, kteří se sami potýkali s celou 

řadou problémů a jen velmi těžce hledali ve svém okolí pomoc a porozumění.  

Problematika celiakie je velmi široká a zasahuje do mnoha oblastí běžného života, a 

to jak lidí, kteří jsou touto nemocí postiženi, tak ale i těch, kterých se zdánlivě 

netýká.  

Původně působila organizace pouze v Liberci, později ve spolupráci s Klubem 

celiakie Česká Lípa a Klubem celiakie Turnov a dalšími dobrovolníky rozšířila své 

působení po celém Libereckém kraji.  

Od r. 2010 působí organizace celorepublikově ve všech svých aktivitách. V r. 2013 

se občanské sdružení transformovalo na obecně prospěšnou společnost.  
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____________________________________________________________________ 

Celiakie je pojem, který vnímají lidé různě a také se různým způsobem staví k problematice 

celiakie. Někteří lidé jsou zděšeni, jiní se naopak vyjadřují optimisticky s tím, že to vlastně není 

žádný problém a někteří se naštěstí nevyjadřují vůbec. Úmyslně jsem uvedla „naštěstí“, protože 

lidé často o této problematice nic nevědí nebo mají základní povědomí pouze z různých 

internetových stránek a pak se jejich postoj odvíjí pouze od toho, na jaké informace zrovna narazí. 

A tady začíná ten známý „kámen úrazu“.  

Celiakie a bezlepková dieta se v poslední době hodně medializuje a zejména bezlepková dieta se 

stává módním trendem. Mnoha lidem pak uniká skutečnost, že celiakie je vlastně velmi závažné 

onemocnění a bezlepková dieta je léčba. Není to tedy dieta podporující nějaký životní styl, ale je 

to léčebný režim nezbytný pro zdraví celiaků. Navzdory tvrzení odborníků a výsledků celé řady 

vědeckých výzkumů, které potvrzují, že bezlepková dieta nemá pro zdravého člověka žádný 

význam, se zvyšuje počet lidí, kteří tuto dietu drží dobrovolně, popř. omezují příjem lepku ve 

stravě. Tento trend ale celiakům velmi škodí. Proč? Protože lidé, kteří dodržují bezlepkovou dietu 

dobrovolně, ji zpravidla nedrží správně, tedy striktně tak, jak jí musí dodržovat celiaci. Nepotýkají 

se tedy se stejnými problémy, s dostupností bezlepkových potravin, s jejich cenou, s potravinami 

obsahující skrytý lepek, či tzv. stopy lepku a především s problémem kontaminace. Pak jim 

dodržování diety může připadat snadné a mají tedy snahu celou problematiku bagatelizovat. 

Často při různých akcích, které připravujeme pro veřejnost, poslouchám věty typu:  

„Já mám kamarádku, ta také drží bezlepkovou dietu a žádný problém s tím nemá. 

Dneska není problém najíst se kdekoliv v restauraci, když se u jídel uvádějí alergeny. 

Vždyť mají bezlepkové potraviny v každém supermarketu.“  

A mnoho dalších.  

 

Takto jednoduché to ale není a ke každé uvedené větě je možné přidat „velké ALE“. Život celiaků 

tedy jednoduchý není a pokud to někdo tvrdí, tak o tom nic neví. 

 

Když jsem připravovala anotaci ke svému příspěvku na konferenci Vysokoškolské studium bez 

bariér, na kterém jsem prezentovala problémy vysokoškoláků na bezlepkové dietě, nazvala jsem 

svůj příspěvek stejně jako příspěvek na Konferenci ve Stříbře, tedy: Celiakie – neviditelný problém. 

Tento název mi připadá velmi výstižný, protože celiaci nejsou od zdravých lidí při běžném 

kontaktu ničím odlišní. Zatímco, lidé s fyzickým nebo duševním postižením nebo lidé 

se smyslovými vadami jsou už při prvním kontaktu s okolím snadno postřehnutelní, u celiaků se 

první odlišnosti zjistí až při stravování.  

Když jsem následně připravovala článek pro časopis Pharma News, už jsem se s touto 

charakteristikou nespokojila a v té části, kde jsem popisovala konkrétní příběh, jsem celiakii 

nazvala zrádnou nemocí. Příběh totiž ukazuje na to, že celiakie se často projevuje velmi 

nenápadně, a tak si lidé často ani neuvědomují, že v jejich těle je něco v nepořádku. Neléčená 

celiakie ale může mít fatální následky, a já se budu i nadále usilovat o to, aby naše organizace dál 

vyvíjela aktivity, určené k edukaci široké veřejnosti.  
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A budu dál doufat, že časem, různé herečky, modelky a další propagátory bezlepkové diety jako 

zdravého životního stylu, je tato dieta omrzí, najdou si něco jiného a bezlepková dieta zůstane i 

v očích veřejnosti tím, čím skutečně je: kauzální léčbou celiakie.  

 

 

Helena Sasová 

ředitelka 

_______________________________________________________________________________ 

 pomáhat lidem s celiakií a jejich rodinám 

 pomáhat lidem, kteří mají zdravotní problémy signalizující možnost 

onemocnění celiakií 

 informovat a edukovat veřejnost 

 šířit pravdivé a správné informace o problematice celiakie 

 lidé trpící celiakií, lidé se zdravotními problémy, které mohou signalizovat 

celiakii 

 rodiny celiaků  

 široká veřejnost 

 organizování poradenských a edukačních akcí pro celiaky a jejich rodinné 

příslušníky k vzájemné výměně zkušeností 

 zajišťování poradenské činnosti pro celiaky i veřejnost 

v oblasti 

o problematiky celiakie 

o bezlepkové diety 

o psychické zátěže spojené s dodržováním bezlepkové diety 

o výchovy dítěte s celiakií 

o sociálních dopadů nemoci a její léčby 

formou 

o www stránek 

o písemných dotazů 
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o dotazů na akcích 

o e-mailem 

o telefonicky 

o individuální poradenství v předem dohodnutém termínu a na předem 

dohodnutém místě 

 testování nemocných pro kontrolu dodržování bezlepkové diety 

 testování potenciálních celiaků 

 organizování odborných přednášek na téma celiakie a bezlepková dieta 

 zajištění informovanosti nově diagnostikovaných lidí formou edukačních 

materiálů 

 informování celiaků o nových i stávajících bezlepkových produktech na trhu  

 vydávání edukačních materiálů (brožur, letáků, CD apod.) 

Výsledkem realizace aktivit organizace je začlenění lidí s celiakií do běžného života, 

zvládnutí dodržování bezlepkové diety a situací s jejím dodržování spojené. 

Ing. Helena Sasová, ředitelka 

 řízení organizace a koordinace činností jednotlivých spolupracovníků 

 finanční řízení a vedení účetnictví 

 odborné vedení seminářů 

 přednášková a edukační činnost 

 zajišťování obsahu webových stránek a vydávaných materiálů 

 řízení a realizace projektů 

 poradenství 

 

Bc. Darek Sas, člen dozorčí rady 

 technická stránka webových stránek 

 fotodokumentace, videa 

 prezentace, propagace 

 

Jana Holubová, člen správní rady 

 administrativní a pomocné práce 

 příprava akcí 
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 propagace 

 fotodokumentace 

 

Mgr. Vladimíra Hovorková, vedoucí poradny v Litoměřicích 

 poradenství 

 organizování akcí  

 

Pavla Kalousková, Dis., vedoucí poradny v Turnově 

 poradenství 

 organizování akcí 

 vedení kurzů vaření, příprava receptů 

 

Kateřina Březinová, koordinátorka poradenských akcí v Jablonci n. N.  

 příprava akcí 

 prezentace aktivit organizace 

 

Hedvika Sasová, celiak 

 zajišťování akcí – pomocné práce 

 správa facebooku 

 

Monika Hušková, referentka 

 grafické zpracování pozvánek 

 zajišťování akcí - propagace 

 fotodokumentace 

 údržba webových stránek 

 

MUDr. Lubomír Zahradníček, gastroenterolog 

 odborný poradce 

 recenze webových stránek a tištěných materiálů 

 

Mgr. Lenka Kotynková, nutriční terapeutka Krajská nemocnice Liberec, a. s.  

 odborný poradce 

 recenze webových stránek a tištěných materiálů 
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dobrovolníci z řad veřejnosti (studenti, aktivisté apod.) 

Statutární orgán: 

Ing. Helena Sasová - ředitelka 

 

Správní rada: 

Helena Hýbnerová - předsedkyně 

Jana Holubová - člen 

Mgr. Vladimíra Hovorková - člen  

 

Dozorčí rada: 

Mgr. Jana Kmochová - předsedkyně 

Bc. Darek Sas - člen 

Mgr. Lenka Kotynková - člen 

 

 

Zpráva o činnosti r. 2016 
 

Činnost organizace a naplňování jejích cílů bylo zajištěno realizací 2 základních 

projektů: 

 

1. Poradenské aktivity pro celiaky a širokou veřejnost v otázkách problematiky 

celiakie a bezlepkové diety 

 

V rámci tohoto projektu proběhly informační přednášky a semináře pro celiaky a 
širokou veřejnost, kurzy bezlepkového vaření a pečení, byly distribuovány edukační 
a informační tištěné materiály. V rámci poradenství je také zajišťováno informování 
široké veřejnosti o problematice celiakie prostřednictvím šíření edukačních letáků, 
účastí na XI. konferenci na téma vysokoškolské studium bez bariér, účastí na akcích 
jiných neziskových organizací, partnerskou spoluprací apod. Nedílnou součástí 
projektu je individuální poradenství. Speciální a velice významnou činností v rámci 
projektů jsou přednášky pro veřejnost v rámci bezlepkové výstavy na hradě 
Rotštejně. Spojení turistiky a prohlídky kulturní památky s osvětou na téma celiakie 
a bezlepkové diety je velmi účinné a veřejností velmi dobře přijímáno.  
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2. Webové stránky o problematice celiakie pro celiaky a širokou veřejnost 

 

Webové stránky organizace obsahují důležité informace o problematice celiakie, 
recepty, videorecepty, zajímavé odkazy apod. Pravidelně zveřejňujeme výroční 
zprávy vč. zprávy o hospodaření.  
 
Realizace obou projektů byla zajišťována pracovníky organizace, příležitostnými 
pracovníky, kteří jsou odměňováni za konkrétní činnosti v rámci projektů, ale také 
prací dobrovolníků, kteří za práci pro organizaci nedostali žádnou finanční odměnu, 
např. distribuce letáků, psaní a rozesílání pozvánek apod.  
Pro zajištění projektů byly organizaci poskytnuty nefinanční dary, např. bezlepkové 
potraviny na ochutnávku a na kurzy vaření, či prezentaci výrobců a dovozců, 
kancelářské potřeby apod.  
 

Našimi partnery při realizaci některých aktivit jsou:  

http://www.klubceliakie.cz/ 
info@klubceliakie.cz 

http://www.celiakie-jih.cz/ 

http://www.hradrotstejn.info/

http://neli-lbc.cz/ 

. 

http://www.rodinavcentru.cz/ 
 

http://www.szsmb.cz/  
 

V průběhu r. 2016 se uskutečnily následující akce: 

6x Setkání celiaků - poradenské akce v Liberci  
6x Setkání celiaků - poradenské akce v Jablonci n. N.  

http://www.klubceliakie.cz/
mailto:info@klubceliakie.cz
http://www.celiakie-jih.cz/
http://www.rodinavcentru.cz/
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12x Setkání celiaků - poradenské akce v Turnově  
10x Setkání celiaků - poradenské akce v Brně 
4x Setkání celiaků - poradenské a vzdělávací akce v Litoměřicích  
1x velká vzdělávací a poradenská akce v Brně (říjen 2016) 
1x vzdělávací a poradenská akce v Mladé Boleslavi 
2x kurz vaření v Turnově 
 
Setkání celiaků v Liberci, Jablonci n. N., v Turnově a v Brně se konají pravidelně: 
Liberec – každé třetí úterý v lichém měsíci 
Jablonec nad Nisou - každé třetí úterý v sudém měsíci 
Turnov - každý třetí čtvrtek v měsíci 
Brno – každý první čtvrtek v měsíci 
a může se jich zúčastnit kdokoliv, kdo potřebuje pomoci.  Akce v Litoměřicích se 
konají nepravidelně podle možností a volných prostor partnera, kterým je knihovna 
K. H. Máchy v Litoměřicích.  
 
Setkání celiaků je více historický pojem, nežli vyjádření obsahu a významu akce. Na 
začátku naší činnosti šlo skutečně o setkávání lidí, kteří si vzájemně radili, poznali 
se, popovídali….. 
Postupem času se tyto akce proměnily v tematicky zaměřené semináře a účelově 
zaměřené poradenství. Přichází méně lidí, ale s potřebou řešit konkrétní problémy, 
žádostí o pomoc a o systematickou spolupráci. Mnoho účastníků těchto „Setkání 
celiaků“ se stane našimi dlouholetými klienty, se kterými se individuálně pracuje. 
Řeší se např. porušování diety u dětí, dietní chyby dospělých, špatně stanovená 
diagnóza, dispenzární péče, možnosti lázeňské péče, stravování ve školních 
jídelnách, příspěvek na péči a mnoho dalších problémů, se kterými si lidé sami 
neumí poradit.  
___________________________________________________________________ 
 

Příklad individuální spolupráce, vyjádření klienta:  
 

Vážená paní Sasová, 

chtěla bych Vám a Vaší společnosti VŘELE PODĚKOVAT za práci a úsilí, se kterým pomáháte 

„bezradným“ lidem, kteří se ocitnou na prahu bezlepkové diety a neumějí si s ní poradit. 

Od 3 let se synovi neustále opakovala otitida (zánět středního ucha). ORL lékař, u kterého je syn 

evidován, bohužel není znalý problému celiakie a tuto nemoc neodhalil. Tvrdil, že ze zánětů musí 

vyrůst. Bohužel celiakii neodhalila ani pediatrička, které jsme předávali veškeré lékařské zprávy z 

ORL, dítě růstově neprospívalo a mělo i další příznaky této nemoci. Synovi byla diagnostikována 

celiakie až na základě skvělé pražské ORL lékařky MUDr. Jenšovské, která od prvních okamžiků 

chtěla zjistit příčinu opakovaných zánětů a ne léčit jen jejich důsledek. Na základě 

alergo/imunologických testů se projevila 60 ti násobně zvětšená hodnota transglutaminázy, ale i 

další hodnoty krevních složek nebyly v pořádku. Bohužel jsme se k paní doktorce Jenšovské dostali  
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až pozdě – synovi bylo tou dobou již 9 let. Bylo to v okamžiku, kdy mi došla trpělivost 

s jabloneckými lékaři a rozhodla jsem se vyžádat si názor jiného specialisty – a vyplatilo se – víc 

takových lékařů, jako je paní doktorka Jenšovská. 

Od té doby se spustil kolotoč událostí, se kterými jsem si neuměla poradit. Od odborného 

dětského gastroenterologa jsme získali pouze strohé základní informace, které byly čistou teorií a 

od praxe se velice vzdalovaly. Jedinou dobrou věc však udělal – dal nám kontakt na Vaši 

společnost Celia – život bez lepku, o. p. s. Nejen na setkáních, která pořádáte, ale i po telefonu 

jste mi věnovala spoustu drahocenného času a vysvětlovala mi, co a jak se může, nemůže či musí. 

Díky Vašim dlouholetým zkušenostem byl vstup celé naší rodiny do bezlepkové problematiky 

daleko rychlejší, hladší a poradila jste nám i v jiných ohledech, jako je například sociální sféra – o 

které se lékaři nezmiňují, protože o této problematice nemají ani ponětí. Ušetřila jste nám 

spoustu času svými radami ohledně domácího pečení, výběru mouk a dalších doplňků, které jsou 

nezbytným pomocníkem v kuchyni celiaků. 

Z pohledu dospělého se mi problém celiakie nezdá být tak „hrozný“, ale optikou dítěte – které 

donedávna mohlo konzumovat, co ho napadlo – je to děsivé – skutečně děsivé. Kolikrát stojím 

v obchodě u stojanu se zbožím, které měl synek dříve v oblibě a nyní to nesmí… 

Okamžiky, které mi stále vhánějí slzy do očí, byly, jsou a budou a je mi synka líto, ale na druhou 

stranu vím, že jsou lidé s podstatně horšími hendikepy a zdravotními komplikacemi, nemocemi.  

Celiakie je nejlehčí onemocnění střev, které se léčí „pouze“ dietou a není třeba žádné medikace. Je 

to veliká komplikace, ale slučitelná se životem a to jsem za své dítě a za všechny, kteří jsou touto 

nemocí „svázáni“ ráda.  

Vaše pomoc je velice prospěšná a mrzí mne, že není dostatečně ohodnocená. Na postech 

ministerstev, krajů a jiných organizací, které disponují právem přidělovat peněžní prostředky,  

jsou lidé, neznalí problematik, ke kterým se vyjadřují, a to je špatně. Bohužel to v našem státě 

takto funguje v mnoha oborech a odvětvích. 

V dnešní elektronické době se samozřejmě velká část informací dá vyčíst na internetu, ale bohužel 

ne vždy jsou takové informace pravdivé. 

Samozřejmě i já jsem do doby (než jsem byla nucena zdravotním stavem svých nejbližších) 

netušila mnoho úskalí a vím, že takových nemocí je nespočet, ale díky dobrovolníkům a lidem, 

jako jsou ve Vašem spolku, vím, že na tuto problematiku nejsem sama a mám se na koho obrátit 

pro rady, informace, pomoc. 

Prosím přijměte mé veliké díky za VAŠI snahu a chuť pomáhat lidem s celiakií. Jsem Vám za 

tuto pomoc velice vděčná.  

Těším se s Vámi na brzké shledání. 

K. K. 

Jablonec nad Nisou 

______________________________________________________________________________
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Zúčastnili jsme se dvoudenního semináře pořádaného Památkovou komorou ČR a 

městem Stříbrem na téma zpřístupnění kulturního dědictví zdravotně 

znevýhodněným.  

 

Celiakie – neviditelný 

problém 

Ing. Helena Sasová, 

Celia – život bez lepku 

o. p. s.  

abstrakt: Lidé trpící 

touto velmi závažnou 

autoimunitní nemocí 

zpravidla nemají žádné 

viditelné postižení, a 

tedy splývají se 

zdravými lidmi. Většina 

lidí je proto také za 

zdravé povazuje. 

Celiakie je ale nezbytně 

spojena s bezlepkovou 

dietou, jako jedinou 

možnou kauzální 

léčbou nemoci. Tady už 

vzhledem k osvětě 

mnozí lidé nějaký 

problém tuší, č vnímají. 

Co ale skutečně 

bezlepková dieta 

v běžném, 

každodenním životě 

celiaka obnáší, vědí jen 

ti, kterých se to týká, 

popřípadě jejich 

nejbližší okolí.  A 

jakkoliv se může na první pohled zdát, že nutnost dodržování dietního režimu nemá souvislost 

s možností návštěvy památek, skutečnost je jiná. Dodržování bezlepkové diety s sebou nese 

mnoho problémů a komplikací, které veřejnost často ani netuší.  
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Součástí naší prezentace byla i ochutnávka bezlepkových potravin: několik druhů 

chleba, bábovka, sušenky a krekry. 

 

 
 

Po prvním bloku přednášek už toho moc nezbylo. 
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Výňatek z tiskové zprávy vydané k semináři a prezentované v médiích: 

 

Speciálním blokem je pak problematika celiaků. Dozvíme se, že to, co skutečně bezlepková dieta 
v každodenním životě celiaka obnáší, vědí jen ti, kterých se to týká, popřípadě jejich nejbližší okolí. 
A jakkoliv se může na první pohled zdát, že nutnost dodržování dietního režimu nemá souvislost 
s možností návštěvy památek, skutečnosti je jiná. Dodržování bezlepkové diety s sebou nese 
mnoho problémů a komplikací, které veřejnost často ani netuší.  

 

Májový koncert je již tradiční akcí, jejímž cílem je osvěta veřejnosti. Jde o 
seznámení veřejnosti s problematikou celiakie a bezlepkové diety formou příjemné 
hudební produkce. Ukázat veřejnosti, že mezi nimi žijí lidé, kteří mají život složitější, 
přesto, že na nich není na první pohled žádný handicap vidět.  
V  roce 2016 poskytl na Májový koncert záštitu s finanční podporou radní pro resort 
zdravotnictví Libereckého kraje Mgr. Petr Tulpa. 
Před koncertem i po koncertu měli přítomní možnost ochutnat bezlepkové výrobky 
od našich předních i zahraničních výrobců, ale i z domácí kuchyně. V průběhu  
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ochutnávek bylo k dispozici odborné poradenství o celiakii a bezlepkové dietě, 
laktózové intoleranci či jiných dietních opatřeních vyškolenými odborníky. 
K dispozici byly edukační brožury, letáky apod.  
 
Akce proběhla ve spolupráci s organizací Neziskovky Libereckého kraje z. s. 
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Příprava bezlepkových dobrot na ochutnávku před koncertem: bezlepková bábovka a bezlepkový 

perník s polevou. Návštěvníci mohli ochutnat i bezlepkové chleby, sušenky a oplatky.  

 
Koncert probíhal v Kapli jednoty bratrské v Železném Brodě a vystupovali žáci ZUŠ. Na 

dobrovolném vstupném se vybralo přes tisíc korun. 
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Každoročně se zúčastňujeme Dne zdravotně postižených v Jablonci n. N. určené 

převážně veřejnosti. Jedná se o poradenskou a prezentační akci, kterou pořádá 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad 

Nisou a prezentuje se při ní celá řada neziskových organizací, které svou činností 

pomáhají zdravotně postiženým lidem.  Naše účast na této akci je významná 

především prezentací problematiky celiakie a bezlepkové diety široké veřejnosti.  
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Své aktivity jsme od roku 2014 rozšířili o účast na akci spolku Ochrana Klokočských 

skal, z. s. Dny svaté Markéty. Jedná se o spojení aktivit dvou organizací, které 

nemají zdánlivě nic společného. Přesto jsme našli způsob spolupráce, který oběma 

organizacím přináší užitek a podporuje jejich primární činnost. Někteří návštěvníci 

hradu přicházejí pouze za účelem běžné prohlídky hradu a při té příležitosti získají 

mnoho zajímavých informací o celiakii a bezlepkové dietě, vezmou si edukační 

brožury a ochutnají bezlepkové potraviny. Jiní naopak přicházejí za informacemi o 

celiakii a ochutnávkami a zároveň si prohlédnou hrad a vyslechnou zajímavý výklad. 

Součástí akce jsou i soutěže pro děti v poznávání obilovin či zpívaný výklad historie 

hradu.  
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Návštěvníci hradu ochutnávali bezlepkové 

pečivo. Někteří se s ním setkali poprvé, 

jiní s ním už mají zkušenosti. Většinou se 

shodovali v názoru, že bezlepkový chléb je 

od běžného chuťově jiný, ale bezlepková 

bábovka je od té z pšeničné mouky 

k nerozeznání.  

Bábovka chutnala zejména dětem a 

maminky se často ptaly na recept. 

K dispozici byly i letáčky a brožurky 

některých výrobců bezlepkových potravin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochutnávky a neformální povídání o celiakii a 

bezlepkové dietě se konaly dvě soboty o 

hlavních prázdninách a byly příjemným 

zpestřením pro návštěvníky hradu. Pro tuto 

příležitost nám každoročně poskytují bezplatně 

vzorky některé firmy, které se výrobou 

bezlepkových potravin zabývají.    
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Konference, kterou pořádá každoročně Technická univerzita v Liberci, je příležitost 

jak prezentovat problémy celiaků před pracovníky vysokých škol. Na konferenci se  
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sešli především pracovníci center podpory jednotlivých vysokých škol v České 

republice a mluvilo se o možnostech vysokoškolského studia pro studenty s různým  

zdravotním postižením. Prezentace týkající se problémů vysokoškolských studentů 

s celiakií měla velký ohlas mezi přítomnými a po přednášce jsme byly zahrnuty 

dotazy z pléna. Zájem o problematiku celiakie byl obrovský a diskutovalo se i 

v kuloárech během občerstvení. Poskytli jsme obsáhlý příspěvek do sborníku, který 

se u příležitosti konference vydává.  

 

Abstrakt na konferenci TUL 

Celiakie – neviditelný problém 
Ing. Helena Sasová – Celia-život bez lepku o. p. s.  

 

Student postižený celiakií je na první pohled stejný jako jakýkoliv jiný, zdravý student. Přesto je jeho 

studium provázeno obtížemi, které nejsou příliš patrné. Celiakie je velmi závažné autoimunitní 

onemocnění, jehož důsledky na zdraví člověka lze eliminovat pouze přísným dietním režimem. Pojem 

bezlepková dieta je obecně známý, ale samotná dieta a její podstata je opředena mnohými mýty, které 

postiženým život komplikují. Problémy spojené s dodržování diety jsou velmi často bagatelizovány a 

samotná bezlepková dieta je mnohdy veřejností vnímána pouze jako dieta zdravého životního stylu, nikoliv 

jako léčebný režim. Bezlepková dieta ale léčebným režimem je a jeho případným porušováním či 

nedodržováním je pacient vážně ohrožen na zdraví i na životě.  

 

 

Neméně důležité jsou i takové aktivity, kterými usilujeme o zlepšení života celiaků 

jednáním s poslanci, senátory a připomínkováním legislativních návrhů a opatření 

prostřednictvím NRZP. Jsme přidruženými členy NRZP.  

 

Od r. 2014 jsme aktivními členy zastřešující organizace pro neziskový sektor 

Neziskovky Libereckého kraje z. s.  

 

Přednášky na téma celiakie a bezlepková dieta pro firmu Pharma News: 

 

15. 3. 2016 v Liberci - přednáška pro zdravotnický personál 

13. 9. 2016 v Ústí nad Labem - přednáška pro zdravotnický personál 
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V r. 2016 pokračovala distribuce edukační brožury pro celiaky a širokou veřejnost.  

 

                        
 

Vzdělávání: 

Zúčastňujeme se vzdělávacích akcí pro zvýšení kvalifikace a možnost poskytovat 

odborné poradenství na vysoké úrovni.  
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Organizace provozuje od r. 2007 webové stránky a ty se stále obsahově i svou 

formou zdokonalují. V r. 2016 jsme obohatili jejich obsah o mnoho odborných 

článků, fotografií a důležitých informací.  Přidali jsme recepty a video recepty, 

zvýšili počet příspěvků v aktualitách a upravili některé sekce. Důležitou součástí 

webových stránek je poradna a diskuse. Poradna je využívána jak celiaky, tak i 

širokou veřejností. Z dotazů a zpráv uvedených v poradně je velmi dobře patrný 

neutěšený stav našeho zdravotnictví ve vztahu k problematice celiakie.  

Celé stránky prošly revizí lékaře a nutriční terapeutky. Jejich obsah nebyl 

rozporován.  

 

Na webových stránkách v sekci Podpora jsou uvedeny finanční zdroje organizace.  

 

 

 
 

                                        
 

                    
 

 

Děkujeme firmám, které nám poskytují vzorky svých bezlepkových potravin pro 

ochutnávky na našich akcích: 
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Zpráva o hospodaření organizace za r. 2016 

 
 
Celia-život bez lepku o. p. s. hospodaří s finančními prostředky, které se podaří na 
příslušný rok získat z různých zdrojů. Finančními zdroji organizace k realizaci svých 
projektů jsou prostředky získané z dotací, darů fyzických a právnických osob a 
z vlastní činnosti. 
 
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka za rok 2016 byla 
zpracována v souladu s tímto zákonem a účetní výkazy byly zpracovány v souladu 
s přílohou č. 1 Vyhlášky 504/2002 Sb. 
 
Organizace za r. 2016 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 1 065,98 Kč.  
Finanční prostředky z dotací, které byly poskytnuty na realizaci projektů roku 2016, 
byly v souladu s podmínkami dotací v roce 2016 zcela vyčerpány. Kladného 
výsledku hospodaření bylo dosaženo nevyčerpáním vlastních zdrojů získaných 
z přednáškové činnosti a poskytováním odborného poradenství. 
 

 
Finanční zdroje v r. 2016: 
 
MZČR – PVP                  130 000,- 
Krajský úřad Libereckého kraje            74 500,- 
Město Liberec              15 000,- 
Nadace EURONISA (poskytnutý příspěvek čerpaný do výše 3 774 Kč)       15 000,- 
Město Jablonec n. N.                9 000,- 
Město Turnov                5 000,- 
Vlastní příjmy                12 501,- 
Celkem                        261 001,- 
 
 
Výdaje v r. 2016: 
 
Výdaje v r. 2016: 

Materiálové náklady                   25 603,- 
Služby                  112 856,50 
z toho:  
práce pro organizaci, konzultace s lékaři, nutriční terapeutkou atd.   32 000,- 
poštovné               602,10 
 



23 
 

 
internet           5 600,- 
telefony            5 412,- 
cestovné          41 838,- 
nájemné             1 500,- 
ostatní služby – prezentace organizace, hosting, doména, atd.     25 904,40 

Osobní náklady                    107 400,- 
Ostatní náklady – účastnické poplatky          1 350,- 
Poskytnuté příspěvky – členské příspěvky             500,- 
Celkem                  247 709,50  
 
Majetek organizace a zdroje jeho krytí k rozvahovému dni: 
 
Stálá aktiva organizace nemá.  
 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek evidovaný v operativní evidenci s pořizovací 
cenou vyšší než 2 000,- Kč tvoří: 
 

PC s příslušenstvím 
notebook 
barevná laserová multifunkční tiskárna 
černobílá laserová tiskárna 
mobilní telefon 
 
Oběžná aktiva tvoří:  

 peníze v pokladně 940,- 

 peníze na běžném účtě 1 626,- 

 pohledávky za odběrateli 1 200,- 

 pohledávky z neuhrazených dotací 29 750,- 
 
Pasiva tvoří: 

  závazky vůči dodavatelům 121,-  

 závazek z půjčky ke krytí nákladů hrazených z nevyplacených dotací 28 000,-  

 fondy – nevyčerpané dary 4 962,- 

 vlastní jmění 57,- 
 
Organizaci nevznikla daňová povinnost, protože uplatnila snížení daně podle §20, 
odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Účetním obdobím je kalendářní rok.  
 

Kontrolou účetnictví revizním orgánem bylo zjištěno, že 

 čerpání státních dotací za r. 2016 probíhalo v souladu s rozhodnutím o 
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. PVP/188/4131/16 
vydaným MZ dne 2. 6. 2016, 
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 veškerá vyúčtování byla řádně provedena a odevzdána v souladu 
s příslušnými smlouvami o poskytnutí finančních prostředků, 

 byly dodrženy podíly finančních spoluúčastí pro jednotlivé finanční zdroje. 
 

Organizace hospodaří s péčí řádného hospodáře, finanční prostředky jsou 
vynakládány přísně účelově, v souladu s podmínkami poskytovatelů finančních 
prostředků. Kontrolou nebyly nalezeny žádné neuznatelné výdaje. Veškeré výdaje 
jsou řádně doloženy prvotními doklady a zaneseny do účetnictví v souladu 
s účetními předpisy.  

Veškeré účetní doklady splňují náležitosti účetních dokladů. Organizace má 
zpracovanou účetní metodiku a oběh účetních dokladů, které jsou dodržovány.  

Organizace má platné podpisové vzory pro každý rok a uzavřeny dohody o hmotné 
odpovědnosti. Účetnictví vede kvalifikovaná osoba.  

Organizace neprovádí audit, protože nesplňuje podmínky povinného auditu.  

Účetnictví organizace podává poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2016, nákladů, 
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2016 a obsah položek účetní závěrky 
odpovídá skutečnému stavu.  

V Nové Vsi 29. 6. 2017 

Ing. Helena Sasová 

ředitelka 

 


