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Založení organizace…. 
                        

 

Právní forma: obecně prospěšná společnost, nezisková organizace  

Statutární orgán: Ing. Štěpánka Holmanová 

Správní rada: předseda  Ing. Martin Kořínek, Ing. Miloslav Mencl, MUDr. Helena 

Šafaříková 

Dozorčí rada: Ing. Marcela Česáková, Ing. Marie Přibylová, Mgr. Romana Řehořková 

 

Zakladatel: Město Nový Bydžov, dle zák. 248/1995 Sb.  

Bankovní spojení: 35-0326790217/0100 Komerční banka Nový Bydžov 

 

 

 

 

Pečovatelská služba…. 
                         

Identifikátor služby: 9199716 

Kapacita: 70 klientů 

Cílová skupina: osoby mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se 

zdravotním postižením, senioři 

Věková struktura cílové skupiny: osoby s mentálním, zdravotním a tělesným postižením od 

18 let výše, senioři od 65 let výše 

Cílem je: Je zabezpečit  plnohodnotný život seniorů v domácím prostředí a pomoci jim 

zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky 

Pracovní doba: pondělí až pátek: 7.00 – 15.30 hod. 

Víkendové služby: provádíme ranní hygieny dále dle potřebnosti a dohody s klientem 
Služby zajišťovány v obcích: Nový Bydžov, Starý Bydžov, Zadražany, Zachrašťany, 

Vysočany, Nepolisy, Skřivany, Sloupno, Stihnov, Lužec nad Cidlinou, Vinary  

 

 

 

1)   Přehled počtu klientů  

 

Počet klientů kteří využili službu: 152 z toho 40 mužů,   

Průměrný věk klientů:                    76 

Počty zajištěných obědů v roce 2015:  7 145  ks – firma Bek – Zábědov, Nový Bydžov  

                                                               1 157 ks – dietní stravy z  nemocnice Nový Bydžov 

Péče zajišťována vozidly:  Ford Connect:      najeto 16 000 km 

                                            Škoda Roomster: najeto  8 500 km  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

  2)    Provedené úkony v roce 2016 
 

Úkon Celkem využilo Cena úkon/hodina Počet hodin 

Běžné nákupy a pochůzky 94 klientů 108.-Kč  895 

Běžný úklid a údržba 

domácnosti 

64 klientů 120.-Kč  1220 

Dohled nad dospělým, 

dítětem 7-26 let 

(dohled nad klientem, 

např.celodenně 

v domácnosti) 

62 klientů 120.-Kč 771 

Doprovod k lékaři 6 klientů 108.-Kč 2 

Dovážka 

( vody, velkého nákupu 

apod.) 

41klientů 108.-Kč 285 

Dovoz oběda  

Nový Bydžov 

66 klientů 12.-Kč/ úkon 6645 (úkon) 

Dovoz oběda 

Okolní obce 

2 klientů 15.-Kč/ úkon 500 (úkon) 

Jednoduché ošetřovatelské 

úkony 

(aplikace mastí, dohled 

nad užitím léků) 

29 klientů 108.-Kč 396 

Jednorázový odvoz 

(odvoz k lékaři na poštu 

apod.) 

74 klientů 40.-Kč/ úkon 815 (úkon) 

Pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití 

( podání stravy imobilním 

klientům) 

5 klientů 108.-Kč 47 

Pomoc při oblékání a 

svlékání 

12 klientů 108.-Kč  80 

Pomoc při použití WC 1 klient 108.-Kč 1 

 

Pomoc při prosazování 

práv a zájmů 

(pomoc s vyřizováním na 

úřadech apod) 

55 klientů 108.-Kč 41 

Pomoc při přesunu na 

lůžko nebo vozík 

7 klienti 108.-Kč 16 

Pomoc při přípravě jídla a 

pití 

(přípr. snídaně, svačiny) 

9 klientů 108.-Kč 230 

Pomoc při úkonech osobní 

hygieny 

(pomoc při koupeli, mytí 

apod.) 

19 klientů 108.-Kč 443 

Pomoc při základní péči o 

vlasy a nehty 

( pomoc při stříhání nehtů 

a mytí vlasů) 

35 klientů 108.-Kč 145 

Praní a žehlení prádla 

 

30 klientů 60.-Kč/ 1 kg 506 kg 

Pronájem jídlonosiče 

 

65 klientů 3.-Kč/ úkon 6 940 (úkon) 

Úklid společných prostor 

 

72 klientů 120.-Kč/ hodinu 667 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum denních služeb…. 
 

Denní centrum 

Identifikátor služby: 4547815 

Kapacita: 8 klientů 

Věková struktura klientů:mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), senioři 

Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři 

Cílem je:  je podpora dosavadního způsobu života  a pomoc v denním zařízení – pro  lidi, 

kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně-  pomoci rodinám s péčí 

o jejího člena a tím umožnit co nejdelší pobyt v domácím prostředí. 

Pracovní doba: pondělí –pátek 7.00-15.30 hodin 

 

 

Klienti byli sváženi z obcí: Nepolisy, Nový Bydžov, Starý Bydžov, Sloupno, Vinary 

 

 

1) Přehled počtu klientů  

 

Počet klientů, kteří využili službu:44 z toho 9 mužů,   



 

 

Průměrný věk klientů:     81 let 

  

2) Provedené úkony v roce 2016 

 
Úkon Celkem využilo Cena úkon/hodina Počet hodin 

Běžné malé nákupy  15 klientů 108.-Kč  36 

Jednoduché ošetřovatelské 

úkony( aplikace mastí, 

dohled nad užitím léků) 

14 klientů 108.-Kč 170 

Jednorázový odvoz 

(odvoz k lékaři, na poštu)  

16 klientů 40.-Kč/ úkon 377 (úkon) 

Nutné pochůzky (pošta, 

lékař) 

 6 klientů 108.-Kč 19 

Pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití 

(podání stravy imobilním 

klientům) 

15 klientů 108.-Kč 280 

Pomoc při použití WC 4 klienti 108.-Kč 93 

Pomoc při úkonech osobní 

hygieny (pomoc při 

koupeli, mytí apod.) 

20 klientů 108.-Kč 226 

Pomoc při základní péči o 

vlasy a nehty (pomoc při 

stříhání nehtů a mytí 

vlasů) 

38 klientů 108.-Kč 186 

Pomoc při uplatňování 

práv a zájmů (spolupráce 

s úřady, lékaři apod) 

1 klienti 108.-Kč 9 

Svoz klientů do centra 

denních služeb – Nový 

Bydžov 

3 klienti 25.-Kč/ den 243 (úkon) 

Svoz klientů do centra 

denních služeb – okolní 

obce 

4 klienti 35.-Kč/den 26 (úkon) 

Výchovně vzdělávací a 

aktivizační činnosti 

(čtení, besedy) 

7 klientů 108.-Kč 60 

Zprostředkování kontaktu 

se společenským 

prostředím  

12 klientů 108.-Kč 167 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlehčovací služba… 
Identifikátor služby: 6749255 

Kapacita: 9 klientů 

Věková struktura klientů: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), senioři 

Posláním odlehčovacích služeb ( pobytová forma) 
Je umožnit odpočinek rodinám pečujícím o plně závislého člena rodiny, eventuelně 

hospitalizaci či dovolenou pečující osoby, přičemž závislým členem je senior nebo tělesně či 

zdravotně postižený. Odlehčovací služby znamenají možnost, že bude o klienta postaráno na 

přechodnou dobu např. jeden týden ale i více týdnů (dle konkrétní domluvy) v našem zařízení. 

Poté se klient vrací zpět do svého domácího prostředí. Tuto službu může pečující rodina dle 

potřeby využít opakovaně.  

Cílová skupina: Odlehčovací služba se zaměřuje na péči o seniory, zdravotně a tělesně 

postižené, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby (nevyžadující lékařskou péči), 

o které pečuje rodina a jsou z regionu Novobydžovsko, v případě volné kapacity lze 

poskytnou službu i klientovi mimo toto území.  

Cílem je:Umožnit pečující rodině nezbytný odpočinek. Poskytnout podporu a tím zlepšit 

psychický stav uživatele služby i jeho rodinných příslušníků. Zprostředkovat kontakt se 

společenským prostředím. 

Pracovní doba: nepřetržitý provoz                                                                                       



 

 

1)   Přehled počtu klientů  
 

Počet klientů kteří využili službu: 40  z toho 2 muži,  38 žen 

Průměrný věk klientů:     86 let 

 

 

 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Počet 

klientů 

40 43 53 48 50 52 48 48 45 46 

Obložnost 

lůžek 

98% 92% 98% 95% 95% 97% 99% 97% 97% 93% 

 

 

Klienti podle místa bydliště: 

region Nový Bydžov: 20 klientů (Nový Bydžov, Lužec n/C, Smidary, Vinary, Měník,  

Ohnišťany,  Smidary, Starý Bydžov) Chlumec n/C, Lučice 

Královéhradecký kraj: 15 klientů 

Ostatní: 5 klientů 

 

 

 

Poskytnutá služba s počtem klientů do:    
Do 10 dnů Do 31 dnů Do 90 dnů Do 91 dnů a více 

1 12 14 14 

 

Věková hranice klientů  

65-74 let 75-80 let 81-90 let 91 a více let 

4 5 26 4 

 

 

Počet klientů podle stupně závislosti: 

 
Bez závislosti 13/ klientiů, kteří 

měli příspěvek na 

péči v řízení 

Stupeň I. 6 

Stupeň II. 15 

Stupeň III. 5 

Stupeň IV. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Úvod 

V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DoPatra od počátku fungují 2 

nízkoprahové kluby usilující o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže od 6 do 26 

let. Klub Čásek 6 – 14 let a klub Čas 15 – 26 let. Nabídkou bezpečného prostoru a sociálních 

služeb pro smysluplné trávení volného času chceme předcházet rizikům spojeným s 

jejich nepříznivou sociální situací. 

 

 

Poslání 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra nabízí podporu a pomoc při změně v 

životním způsobu dětí, mládeže a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 

26 let. Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času chceme být 

dětem, mládeži a mladým dospělým ze sociálně vyloučené lokality nebo ohrožené sociálním 

vyloučením nápomocni, aby dosáhli příležitostí a možností, které by jim pomohli plně se 

zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je 

ve společnosti považován za běžný. 



 

 

 

Činnosti 

Služba je poskytována v souladu s právní úpravou dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách a 

naplňuje činnosti dle Standardů kvality sociálních služeb.  

Činnosti vyplývající ze zákona: 

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 Sociálně terapeutické činnosti  

 Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů  

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

V roce 2016 navštívilo NZDM DoPatra celkem 141 uživatelů ve věku 6 – 26 let. Bylo 

poskytnuto celkem 10 047 služeb při 4 204 kontaktech. Z poskytovaných služeb uživatelé 

nejvíce využili zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (pomoc se školou), skupinové 

aktivity, výtvarné aktivity, práce na PC, volnočasové aktivity a Děti z města (taneční a 

dramatický kroužek).  

Některé aktivity proběhly i mimo prostory NZDM. Uživatelé nejčastěji projevují zájem o 

návštěvu víceúčelového sportovního nebo workoutového hřiště. Během prázdninového 

provozu se uskutečnily akce Pirátská stezka, Hiporehabilitace, Fajnpark a Loučení 

s prázdninami. První týden v červenci byl klub uzavřen z důvodu plánované rekonstrukce 

vodovodního a kanalizačního řadu. 

V průběhu roku se realizovaly preventivní akce zaměřené na čtenářskou gramotnost, 

environmentální výchovu, šikanu, dopravní výchovu, letní nástrahy, lásku – sex – přátelství, 

antikoncepci, intimní hygienu a sexuální orientaci. 

NZDM DoPatra se v září zapojilo do celostátní akce Dny otevřených dveří 

v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, kterou pořádala Česká asociace Streetwork. 

Cílem dnů otevřených dveří bylo upozornit na práci a význam těchto zařízení, kam mohou 

děti po škole přijít trávit volný čas nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací, či poplatků. 

Během těchto dnů projevilo zájem o klub 97 návštěvníků. Velmi nás potěšila návštěva učitelů 

s žáky, rodičů a úřednic z úřadu práce, od kterých jsme byli pochváleni za nástěnku 

s nabídkou zaměstnání v Novém Bydžově a  okolí pro naše uživatele.  

Druhou akcí, která sloužila k propagaci NZDM a seznámení s nabídkou sociálních služeb 

byla Vánoční výstava. K vidění zde byly vánoční výrobky, které při různých výtvarných 



 

 

aktivitách tvořili uživatelé. Tuto akci si nenechalo ujít 170 návštěvníků. Několik desítek 

návštěvníků se také zapojilo do výroby vánočního přání v připravené dílně. 

Ve spolupráci se Základní školou Palackého a Městskou knihovnou Nový Bydžov jsme 

v době podzimních prázdnin uspořádali akci pro veřejnost Naši kamarádi strašidla, kterou 

navštívilo 320 návštěvníků, kteří si prohlédli výstavu na téma Naše česká strašidla a prošli 

stezkou odvahy ve sklepních prostorách školy. Nejvíce návštěvníků přišlo z MŠ Palackého, 

MŠ Sluníčko a z příměstského tábora při DDM. Na této akci vystoupil i náš taneční a 

dramatický kroužek Děti z města s dramatizací pohádky Draka bolí zub, který se rovněž 

zapojil do organizace soutěží. 

 

 

Klub Čásek 
Identifikátor služby: 6989404 

Kapacita: 20 klientů v jednom okamžiku 

 

Klub Čásek je určen pro děti a mládež v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 14 let. 

V roce 2016 ho navštívilo 75 uživatelů, proběhlo 1 760 kontaktů, při kterých bylo poskytnuto 

4 786 služeb. 

Otevírací doba klubu Čásek 

 

Pondělí 14:00 – 18:00 

Středa 14:00 – 18:00 

 

Individuální poradenství 

 

 

 

Statistiky docházky od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 8:00 – 16:00 

Hledaná data Počet záznamů 

  muži ženy   celkem 

Počet unikátních uživatelů 41 34   75 

Počet prvních kontaktů 18 13   31 

Počet kontaktů 927 833   1760 

Počet vykonaných služeb 2487 2299   4786 

Kolika uživatelům poskytnuta 
služba 41 34   75 



 

 

 

 

Počet unikátních uživatelů v jednotlivých měsících 

 
 

 

 

 

Počet prvních kontaktů v jednotlivých měsících  

 
Počet kontaktů v jednotlivých měsících  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Počet vykonaných služeb v jednotlivých měsících  

 
 

 

 

 

 

 

Klub Čas 
Identifikátor služby: 1487464 

Kapacita: 20 klientů v jednom okamžiku 

 
 Klub Čas je určen pro mládež v nepříznivé sociální situaci ve věku 15 – 26 let. V roce 

2016 ho navštívilo 66 uživatelů, proběhlo 1857 kontaktů, při kterých bylo poskytnuto 5261 

služeb. 

Otevírací doba klubu Čas 

 

Úterý 14:00 – 18:00 

Čtvrtek 14:00 – 18:00 

 

Individuální poradenství 

 

Pátek 8:00 – 16:00 

 

Statistiky docházky od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

Hledaná data Počet záznamů 

  muži ženy   celkem 

Počet unikátních uživatelů 40 26   66 

Počet prvních kontaktů 12 12   24 

Počet kontaktů 1287 570   1857 

Počet vykonaných služeb 3766 1495   5261 

Kolika uživatelům poskytnuta 
služba 40 26   66 

 



 

 

 

Počet unikátních uživatelů v jednotlivých měsících 

 

 
 

 

 

Počet prvních kontaktů v jednotlivých měsících  

 
 

 

 

 

Počet kontaktů v jednotlivých měsících  

 
 



 

 

 

 

 

 

Počet vykonaných služeb v jednotlivých měsících 

 
 

 

 

 

Profesionální tým… 
 Provoz organizace zajišťovalo 17 pracovníků.  

 

 Ing. Holmanová Štěpánka- ředitelka organizace, sociální pracovník 

 Hradecká Ivana - pečovatelská služba, denní centrum, řidič 

 Bydžovská Zdena - pečovatelská služba  DPS Karlova 

 Grusmanová Edita - pečovatelská služba,denní centrum, řidič 

 Bourová Iva - pečovatelská služba 

 Pozlerová Olga - pečovatelská služba, denní centrum, řidič 

 Zichová Monika - odlehčovací služba 

 Rajmová Eva - odlehčovací služba 

 Peřinová Marie - odlehčovací služba 

 Vlachová Milena - odlehčovací služba 

 Laifrová Iveta - odlehčovací služba 

 Žďárská Irena - denní centrum, pečovatelská služba 

 Jeníková Hana - úklid 

 Mgr. Hana Kočířová – vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 Bužo Štefan – pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 Wajsová Veronika - pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 pracovník na veřejně prospěšné práce 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ekonomické výsledky celé organizace v tis.Kč 
 

 

Náklady (v tis.Kč) 

 

7 266                                       

Příjmy (v tis. Kč) 

7 315 

 

Spotřeba materiálu 1 331 Výnosy 2 821 

Služby    965 Dotace 4 157 

Osobní náklady 4 715 Ostatní výnosy    206 

Ostatní      53   

Odpisy        0   

DHM   217   

Hospodářský výsledek 
49 

                         

 

 

 

 

 

 

Pronájem prostor v o.p.s. Duha: služby klientům… 
 

 Kadeřnictví  

 Masáže  

 

                      

                      

 

Kontrola organizace … 
 

Účetní uzávěrka ověřena nezávislým  auditorem Ing. Františkem Cabicarem - výrok auditora 

přiložen. V průběhu roku byla provedena kontrola Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti 

Duha se zaměřením na kvalitu poskytovaných služeb a čerpání rozpočtu. 

 

 

 

 

Příloha:  

Výrok auditora 

Zprávu zpracovala: Ing. Holmanová Štěpánka, ředitelka Duhy o.p.s. a kolektiv pracovníků 

NZDM 

Schváleno Správní radou společnosti  v Novém Bydžově dne : 5.4.2017  
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lng. Franti5ek Gabicar, lK Hv6zd5rn6 rgr4, s00 0g Hradec Kr6lov6
audirtorir eR e. tstt

zPRAve NEz:AvISLEHo AUDIToRA
o ov6ieni fietni zav6tky za rok2ol$ urdeni pro sprivni radu

spolleinosti DUHA o. p. s.

1. Zprfuvia o auditu udetni zAvErky

Virok auditorar

Provedl jsem etudit piiloZene i5dn6 0tetni zAvErky spolednosti DUHA o. p. s., ICO ZSg 99 150,
sestaven6 na zSklad6 eeskich f€etnich piedpisfi, kterd r;e skl5d6 zrozvahy k31.12.2O16, vikazu
zisku a Ardty zza rok kon6ici 31J2.2016 a piilohy v teto 06etni zdv6rce. Piiloha v ridetni zdverce
obsahuje zdkladni infornace o spoled,nosti, popis pouZitich podstatnfch riCetnich metod a dal51
vysv6tluj ici inforrmace.

Podfe m6ho niioru pfiloZeni rtietni zAvErka spoleinosti DUHA o. p. s. za rok koniicf 91.12.
2016 podivi v'Emf a poctiv'i obru. arktiv a pasiv k 31.12" 2016, nikladri a vfnosrl a vfsledku
jeiiho hospodaieni a pen6Zn-rch tokrfi za rok konElcl 31. 12. 2016 a je sestavena ve vsech
v'iznamnfch (lnateriilnich) ohledech'v souladu s fGetnirni piedpisy.

ZAklad pro vfnok

Audit jsem provedl v souladu se zdkonem o auditorech a standardy Komory auditor& eesk6 republiky
pro audit, kterimi jsou mezindrodni :;tandardy pro audit (lSA), piipadn6 dopln€n6 a upraven6
souvisejiclmi aplika6nimidoloZkami. V souladu se zdkonenr o auditorech a Etickim kodexem pfijatfm
Komorou auditor0 eesk6 republiky jsem na spole6nosti nezdvisli a splniljsem i d-a15i etick6 povinn6sti
vyplivajici z uv'edenfch piedpis0. Donnnivdm se, Ze dfikaznl informace, kter6 jsem shromSZdil,
poskytujl dostatedni a vhodni zAklad plc vyjddieni m6ho v'lroku.

2. Zprfvat o posouzeni os;tatnich infonnaci

Ostatnimi infonnacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) z6kona o auditorech informace uveden6 ve
vry'rodnl zprAvE mimo Udetni zSv6rku a tuto zprdvu auditora.

V rdmci ov6ioviini fdetni zAvERy jsem s;e sezn6mil a posor"rdil virodni zprAvu spolednosti DUHA o. p.
s. za rok 2016 at na zAkladE proveden6hrc posouzeni, poznaLtk0 a pov6domi o spolednosti uv5dim:

lnformace ve vfroGni zprSvE spoleEnosti DUHA o. p. s., kter6 popftsuii skute6nosti, jeZ jsou
piedmEtem zobrazeni v fietni zflvErce, jsou ve v5ech viznamnich (materi{lnich) ohledech
v souladu s tftietni zSv6rkou, ve v'fr,odni zpriv6 jsem neziistil 2idn5 vfznamn6 (materiilnf)
nespr{vnosti a viro6nizpriva byla vypracovina v souladu s Eeskfmi piedpisy.



3. Odporr6dnost za sestaveni riietni zilvilrky

ReCitglspolecnrosti odpovidd za sestavrenl 06etni z6v6rky poddvajici v6mi a poctivf obraz v souladu
s deskimi tdetnimi piedpisy, a za vniffni konholni syst6m kterf povaZuje zahezOytny pro sestaveni
0cetnl z1v6ky, aby neobsahovala ulizrnamnd (materidlnf) nesprdvnosti zpirsoben6 podvodem nebo
chybou.

Reditel spolecnosti je povinen posoudit pii sestavovSni ridetni zdv6rky, zda je spolednost schopna
nepietrZit6 trvat, a pokud !9 to relevantnl, popsat v piiloze fdetni zSv6rky z6le2itosti tfkajici se pjitro
nepietrZit6ho trvSnl a pouZiff piedpoklaclu nepietrZit6ho trvfni pii sestaveni ridetni zaG*y, s vfjimkou
piipad0, kdy jednatel plSnuje zruSeni spole6nosti nebo ukondeni jeji dinnosti, resp. tCi nenia iinou
redlnou moZnost neZ tak udinit.

Reditef spoledrrosti odpovidS za zve(qfiovan6 ostiatni informace, tj. za vfrodni zprdvu spolecnosti,
sestavenou v souladu s Oeskfmi prdvnlrni piedpisy

4. Odpov6dnost za audit ridetni zSv6rky

Auditor odpoviclS zg provedeni auditu rirletni zililky v souladu se z6konem o auditorech a standardy
Komory auditor{r Cesk6 republiky pro audit, Keryhi jsou mezin6rodni standardy pro audit (lSAi
pilpadn6 dopln€n6 a upraven6 souvisejicimi aplikaEnimi doloZkami. V souladu se zdkonem o
auditorech a Etickim kodexem pFrjatlim Komorou auditorri Cesk6 republiky je povinen bit na
spolednosti nezdvisli a splnit i dalSi etick6 povinnosti vyplivajici z uvedenich piedpistr.

Auditor je povinen ziskat piim6ienou jiistotu, Ze feetni zilv5r'rra jako celek neobsahuje vfznamnou
(materiSlni) nesprdvnost zp&sobenou podvodem nebo ctrybou a vydat zprdvu auditora obsahujici
v'.frok. PfimEiend mira jistoty je velk5 mira jistoty, nicm6n6 neni zirukou, 2e audit provedeni v
souladu s vi5e uvedenimi piedpisy ve v5ech piipadech v 0detni zdvErec, odhali piipadnou existujici
vfznamnou (matenZlni) nespr6vnost- NesprSvnosti mohou vznikat v dfrsledku podvod0 nebo chyb a
povaZuji se za trjznamnE (materi6lni), pokud lze redln€ piedpokl6dat, 2e by jednotliv€ nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomickd rozhodnut[, kller6 uZivatel6 06etnl zAvlrky na jejim z6klad6 piijmou.

Auditor je povinen uplatflovat b6hem cel6ho auditu riCetni zAvErky v souladu s v,iSe uvedenimi
piedpisy odbornf fsudek a zachov6vat profesni skepticismus.

D6le je povinnosti auditora:

. fdentifikovat a vyhodnotit izikavjznamn6 (materidlnf) nesprdvnosti riCetni zdvdrlqy zp0soben€
podvodem nebo chybou, navrhnout a prov6st auditorsk6 postupy reagujlci na tato rizlka a
ziskat dostatednE a vhodn6 dOkaznl informace, aby na jejich zdkladE mohl vyjddfit virok.
Riziko, Ze neodhali vt@namnou (materiSlni) nesprdvnost, k niZ do5lo v d&sledku podvodu, je
v6tSi neZ r2iko neodhalenl viznamn€ (materiSlni) nesprdvnosti zp0soben6 chybou, protoZe
souddstl podvodu mohou bit tajne dohody (koluze), fulSovdni, rimyslnd opomenuti,
nepravdivd prohl65eni nebo obch6zeni vnitinich konfol.

. Sezndntit se s vnitinim kontrolnlm syst6mem spolednosti relevantnim pro audit v takov6m
rozsahu, aby mohl navrhnout auditorsk6 postupy vhodn6 s ohledem na dan6 okolnosti, nikoli
aby molhl vyjadfit nAzor na 0einnost jejiho vnitiniho kontrolniho syst6mu.

o Posoudit vhodnost pouZitich udetnich pravidel, piim6ienost provedenich 0detnich odhadir a
informace, ktere v t6to souvislosti jednatel spoledno,sti uvedl v piiloze riCetni zav€rky.

o Posoudit vhodnost pouZiti piedpokladu nepietrZit6ho trvdni pii sestaveni 0&tni zAvErky
jednatellem a to, zda s ohlederm na shromdZd€n6 dfikazni informace existuje v'lznamnd
(materiiilni) nejistota vyplivajici,z ud6losti nebo poclmlnek, ktere mohou viznamn6 zpochybnit
schopnost spobenosti nepietnZit6 trvat. JesfliZe dojde k 25v6ru, 2e takov6 vlznamnl
(materiiilni) nejistota existuje, jel jeho povinnostl upozomit ve zpr6v6 auditora na informace
uvedenrS v t€to souvislostiv piiloze [detnl zdvdrky, a pokud tyto informace nejsou dostatedne,
vyjddnt modifikovani v'irok. NaSe zdvEry h.fkajicl se schopnosti spolednosti nepietZitd trvat
vychflz<>1i z dikaznich informaoi, kter6 jsme ziskarli do data naSi zprdvy. Nicm6n6 budouci
udSlosti nebo podminky mohou tr6st k tomu, Ze spoleinost ztratl schopnost nepietrZit6 trvat.



. Vyhodntotit celkovou prezentaci, dlen6nl a obsah ridetni zAvily'r<y, v6etn6 piilohy, a dSle to, zda
0detnl ;zAvErka zobrazqe podkladovE transakce a ud6losti zprisobem, kterf vede k v6m6mu
zabrczeni.

Povinnosti auditora je t62 informovat jednatele spolednosti o plSnovan6m rozsahu a na6asov6ni
auditu a o v'.fznamnich zji5t6nlch, klter6 v jeho pr0b6hu udinil, vdetn€ zjiSt6nich viznamnich
nedostatk& ve vnitinim konkolnfm syst6mu.

Auditor je povitren se sezndmit v rdmciov€iovdni {6etnl zdv€fi s ostatnimi inbrmacemi, tj. s v'fro6ni
zprAvou, a posoudit, zda ostatnl informace nejsou ve viznamn6m (materiSlnlm) nesouladu s ri6etni
z5v6rkou di s jerho znalostmi a pov€donrim o [detni jednotce zlskanimi b6hem provdd6ni auditu nebo
zda se jinak tylo informace nejevi jako vriznamn6 (materidln6) nesprdvn6. Tak6 je povinen posoudit,
zda ostiatni infiormace byly ve vSech ,rrry'znamnich (materiSlnlch) ohledech vypracoviny v souladu
s piisluSnimi prSvnimi pfedpisy. Timto posouzenim se rozurni, zda ostatni informace splfiuji
poZadavky prdvnich piedpisfi na fonndlnf n6leZitosti a postup vypracov5nf ostatnich informaci
v kontextu uliznamnosti (materiality), tji. zda piipadn6 nedodrZenl uvedenich poZadavk0 by bylo
zprirsobilE ovlivrrit [sudek dinEni na zdkladd ostatnich informaci.

Datum vyd6n( z.prAvy: 17. 2. i2017

lng. Franti5ek Cabicar
auditor, osv6ddeni KA e R d. 1511
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vgt tlana AKTIIVA

Dlouhodobf majetek celkem

Dlouhodobf nehmotn! majetek celkem

j Nehmotn6 vlsledky vlzkumu a vfvoje

At2
A t.3

Software

A. 1.4

A.t 5.

4, t,6

A | 7,

At 2

At3,
A, |.4.
A|5,
A il.6
A. lt 7

A il.8
Ail9

(031) 10

(032) 11

(021) i 12

(022) 13 l

(025) 14

(026)

(028)

(02e) 17

't8

(052)

21

(062) zz

I

zc'ol

1 9130

Nedokonden! dlouhodobf hmotn! majetek

A il.10 Poskytnute z6lohy na dlouhodob! hmotnii majetek

Dlouhodobli finan6ni majetek celkem

Podily - ovl6dan6 nebo ovl6dajlci osoba

P.Oif V - p.Ort.tny uf iu

Soudet A lll 1, ai A lll 6
Ailt 1

A,ilt 2

A.ilt 3

A ilt, 4,

A il1,5

] otunove cenne p-piry ozena-do .pl.trosil (063) z5

(066)

(067)

A ilt. 6.

A lv.2.

A. tv 3.

A IV4.

A IVs

A IV,6

A IV7

A IV8

A IVg

AIV
AIV

Oprdvky k drouhodob6mu majetk r"r SoreutnLv.l -.z,-.tvli ll, i- - - i SIT , _i ZIO

Opr6vky f softr,vam --

lOpr5vky k ocerritelnlm prdv0mlOpr5vky k ocerritelnlm prdv0m

pp*"ky f, ostatninu, Utot,noOo

Oprdvky ke stavb6m

fq1g.jl r.blry_d lo{odooem u nmotnenr u nr a;e*u - -10

11

6lslo
i'6dku

Stav k prvnimu dni
0cetniho obdobi

Stav k posled. dni I

0detniho obdotri

Soudet A.l. ai A.lV.

Sou6etF,.1,f . iz2A1.7

Ocenitelnd prdva

Drobnf dlouhodob! nehmotn! majetek

Osiatni dlouhodobf nehmotn!' majetek

] Poskytnut6 zSlohy na dlouhodobyi nehmotn;i majetek

Um6leckd dila, piedm6ty a sbfrky

Stavby

Hmotndr movit6 v6ci a jejich soubory

P6stitelske celky trvalf ch porostir

Dosp6lii zviiala a jejich skupiny

Drobn! dlouhodobyi hmotn! majetek

Ostatni dlouhodoby hmotny majetek

DlouhoiCobyi hmotnf majetek celkem

iOpravky k ostatnimu dlouhodob€mu hmotn6mu maietku _ (o8e)1_11 
I



Oznaceni AKTIVA Stav k posled. dni I

[6etniho crbdobi i

2

1 462

426

n

KrStkodobf nrajetek celkem

Z6soby celkenn

Soudel: B.l. aZ B.lV, i 41 1 AOI

B t.'t .

B 1.2

B.t4
B, t. 5.

b t. o

B.t 7.

B I.B.

Materi6l na sklad6

ggTr.3..1|e

B il.2
Bil3.
8,il4
B.il 5,

B. il.6.

Bil7.
B lt, 8.

B il.g.

B [. 10.

B, [ 11.

B. | 12.

B. lt 13.

B, il. 14.

B il. 15.

B[16.
B. il. 17.

B il.18

B It 19.

Poskytnut6 zA ohy na z6soby

Pohled5vky celkem

Odb6ratel6

Pohled6vky za spoleenlky sdruZen!mi ve spole6nosti

Pohledavky z pevnfch tenninovfch operaci a opci

(314) r 50

Soudet B.ll 1. a2 B.ll.19 71

(311 )

(342)

(343) i 61

(345) | 62

\ vvv/

(375)

(373)

Polotovary vlastni vrl roby

MladA a ostatni zviiata a jejich skupiny

Zbozi na sklad6 a v prodejnSch

(11s) 43

(121) 44

(122) 45

(1 23) 46

(124)

Pohled6vky z vydanlch dluhopis0

Dohadn6 (dtv aktivni

B ltl

Bilt l

Kr6tkodobf finandn i m ajetr-'k celkem

Pen62ni prostiradky v pokladn6

Ceniny (213)

Pen6ini prostir:dky na ddtech (221)

Majetkove cenn6 papiry k,obchodov6ni

Dluhov6 cenn6 papiry k obchodovdni

Ostatni cenn6 papiry

Penlze na cestd

Jin6 aktiva cell:em

N5klady piiStich obdobi

Piijmy pii5tich obdobi

AKiva celkem

1 419 RO?

12

cz

6ZY

Bilt 2

B |il,3
B. ilt, 4.

B.il 5

B ilt,6

B IV1

B lv.2.

Soudet B.lV 1. a2 B.lV.2

2078 r
I 991



Oznaceni

AI
A t. 1.

A. t.2.

A t.3
Ail.

PASIVA

Vlastni zdroje celkem Soudert A.l. a2 A.ll.
Jmdnl celkem SoucetA,l,1, aiA,l.3. 90
VlastnijmEni (901) i 87

Vlsledek hospodaieni celkem {ioucetA,ll.1 a2A.il.3. i 94
Ucet lny'sledku hospodaieni (s63)
Vlisledek hospodaieni veschvalovacim iizeni -- (9311-l g!

A il.3 I Nerozd6len! zisk, neuhraze ne zfiel. minul!c,h let

I Cizi zdroje celkem Soudet B.l. a2 B.tV, 95
Rezervy celkem

Btl Dlo uhodob6 zdv azky celkem
B il.1.

B.il 2.

B il.3.
B. |.4,
B. il.5.

B il.6.

B, il.7.

ZAvazky z pronSjmu

(955) i 101

B. ill Krdtkodob6 zAv azky celketn Soud:et B.lll.1
Dodavatel6

Piijat6 d louhodob6 z6tohy

DlouhodobO smenky k rjhriad6

i Dohadn6 [cty pasivni

Ostatni dlouhod obe zevazl<v

Sm€nky k 0hrad€

Piijat6 zdlohy

Ostatni z6vazky

lZan'gstn."nci

Ostatni z6vazky v0ei zamestnanc0m

Zivazky k institucim soc. zabezpeeeni a veieln6ho zorav. pojisteni - (s36)
Dai z piijm0

Ostatni piime dan6

Dari z piidan6 hodnoty

(345) 116

117

t,1A

Ostatni dand a poplatky

ZAvazky ve vztahu k stAtnirnu rozpodtu --(346)

Zavatfyv- v.tahu k ro.porfu ofiaru, ,i;r*rm.rpr'c:ellri, - (34S)

ZAvazky z upsanfch nesplercen;ich cenny'ch papirrir a podi 0 (367)

Eskontni riv6ry

Vydane kr6tkodob6 dluhopir;y

Vlastn i dlu h opisy

Dohadn6 0dty pasivni

t2)1\ i 1Ac\J4r.' I rV9(321) i 106

--<t r)i ,oi

Stav k prvnimu dni
0detniho obdobi

o

1 213

1 187

759

428

Stav k oosled. dni i

06etniho c,bdclbi I
I

B. ilt. 1

B. ilt. 2.

B, |I|. 3.

Bilt 4

Bilt5.
B. ilt. 6.

B. ilt. 7.

B ilt. 8. (341)

(342)

778 / uc)

61

i 1ot
__1,_.
86 19r

4'4.

(333)

Bilt9.
B. ilt. 10.

B. lil 11

B ilt. 12

B, til. 13.

B. ilt. 14.

B ilt. 15

B. ilt 16

B. ilt 17

B. ilt. 18

B. lil 19

B ilt 20.

B. ilt. 21.

B. |1.22,

B. ilt. 23

lzavazky ke spolednik0m sclruzenlim ve spolerinosti rgaer rlrrn t. _-. - _--

Dlouhodob6 0v6ry

Hodnota 8.1.1 97

(s41) vo

B.ll.1. a2 B.lt 7.

----f.0(e53)

(954)

luc

98

99

100

Ostatni krdtkodob6 fina ncni v!pomoci



6islo
i6dku

Stav k prvnimu dni
0detniho obdobi

Stav k posfr
0detniho $

J. dn
dobi

c a 4

133

'130

131

134 1 991 +

I oesraveno one: 27.o2.2o17

I

I

I

I

j Pr6vni forma ridetni jednotky
I

I f) n Flur{it
I



VYkaz zisku a ztraty
podle Pi'ilohy d 2
vyhlaSky 6 504/2002 Sb

Ueetni jednotka doruei:
1 x pilslu5n6mu financnimu

orginu

VYKAZ ZISKU A ZTII,ATY
v pln6rn rozsahu

ke dni 111.12,2016
( v cellch tisicich Ke; )

teo

259991 50

N6zev a sldlo ucetnijednotky
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Julia Fudika 873
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TEXTOznadeni

A Niklady

iA. l. Spotiebovan6 n6kupy a nakupovan6 sluiZby SoudetA.l.1. aZA I li.

i A.1.1 Spotieba materidlu, energie a ostatnlch nesiklaclovanfch do,CAvek

A. l, ;;l Prodan6 zboZi

n Lf I Opravyaudr2ov5ni

NAklady na cestovn6

Zm6na stavu z6sob vlastni 6innosti

a v nitroorganizadnich sluZeb

2287

1 332

A. r. 0.

A. ll. I Zmeny stavu zesob vlastni dinnosti a akllivace Sou6etA.ll.7. aji

8 577 10 rtBT

A.[.9. o

1o

A. ll. I Aktivace dlouhodob6ho majertku

A. il|, Osobni n6klady

A. lll 10, I Mzdovenaklady

A. ilt.
L____
I A. Ill tz. uslalnr socrarnr po;tslenl

A. lll, 13. ] 26konn6 soci6lni n6klady

ta l||'-r+ T ost.tni ro.utni n'er,r.oy

Dan6 a poplatky

' n tV tS DanE a poplatkY

Ostatni n6klady Soucet A,V. 1 6. aZ 4.V.2:2

I A. V 16. I Smluvni pokuty, riroky z prodleni, ostatni pokuty a pen6le

fAvl-- i
i A. V. 18. N6kladove froky

n.V.f9 Kut*v6-ztrdty

-*;A Vl. z.r. uoprsy orounooooeno maietku i 30 
L

JZ

l-lodnota A.Vll.i28

I n. V isPevkY ztidtovane mezi

SoraetAllllo atALlf r+ [ rS - 4?1iT 4'71ti

25

;zo

27

28 6? 53

vt.il7.
ZY 201 201



TEXT

SoudetA.l. aiA.Vlll

Hodnota B | 1

e innosti

Hospodaiska

0detni jednotky

i uii li<a *7il
5i)4 1

aa
\'
n

i,,f l.':r,,e!:1c,.,
re 259 99

e isto
i6dku

A. Vlrl. 29

NAklady celkem

Vynosy

B, t. Provozni dotace

8.t.1 ProvoznI dotace

B. il.

iB il.2

Piijat6 piisp6vky

B. il.3.

lB'rLt

Piijat6 piispEvky z0dtovan6 mezi organizatnfmi sloikami

B. ilt. Tr2by za vlastni vry'kony a za zboZi

B.IV. Ostatni vfnosy

Soudet B 11.2. d.tB.lt 4.

Soudet B,lV5. aZ B.lV10,

Smluvni pokuty, 0roky z prodleni, ostatni pokuty a penale

B. tv. 6, Platby za odepsan6 pohleddvky

i B. lv.7.

B. rv.8.

i B. V.11.

Vfnosov6 [roky

Kursov6 zisky

B. tv.9 Zti6tovinifond0

Jin6 ostatni vlnosy

i B.V. fr2by z prodeje majetku Soudet B.V.11. aZ 8.V15.

TrZby z prodeje dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotneho maietku

iB.V12 Tr2by z prodeje cennlch papir0 a podi|rir

B V.13 TrZby z prodeje materielu

B. V. 14. V!nosy z krdtkodob6ho finandniho majetku

V!nosy z dlouhodob6ho finan6niho majetku

Vinosy celkem Sou6et B.l. ai B.V

Vfsledek hospodaieni pied zdanEnim r. 61 - (i. 3e - i.37)

Vfsledek hospodaieni po zdanEni r.62 - r.37

|;;
I

Sestaveno dne: 27.02.2017 Podpisov! zAznam i

nebo podpisovf vz

Piedm6t podnikdni

ALt

Dai z piijm0 Hodnota A.Vilt,29,

Piijate piisp6vky (dary)

60i

8tf,'"

Pozn.:

: il9.i 49r



Piiloha v rlietni z,6vErce
spolelnosti DUHA, o.p.s. za rok 2016

1. IdentiJikaini fidaje

Nrlzev organizace: DUFIA, o.p.s.
Sidlo: Fudikova 873,504 0l Norrjr BydZov
tio: z5g gg tso
DIe : C225999150
Den vzniku: 10. iijna2003
Zapsdna: Krajsk6ho soudu v Flradci Kr6lovd - oddil O, vloZka 95
Pr6vnf forma: obecnd prosp65n6 spolednost
Statut6rni org6ny: ieditekaspolednosti

2. Zakladatel

Zakladatelem je mdsto Novy BydZov, IeO 00269247. Pr6vni pomdry spolednosti upravuje
statut vydani spr6vni radou dne 30. prosince 1)003.

3. Posldnf a cil
Posldnim a hlavni dinnosti je poskytov6ni socidlnich sluZeb:

- ter6nni pedovatelsk6 sluZby - pomoc pii zaji5tdni Zivotnich potieb pro lidi,kteii ze
zdravotnich di jinfch duvodri nejsou schopni zajistit si sv6 Zivotni potieby
v piirozen6m prosfiedi,

- denn( program a pomoc v dennim z:,aiizeni Domovinka pro lidi, kteii se pro swj
vdk nebo zdravotni stav nemoholi,itzcela samostatnE.

- poradensk6 sluZby lidem a rodin6nn pii ierSeni obtiZnj'ch Zivotnich situaci,
- p6de odlehdovacich sluZeb,

- nizkoprahov6 centrum pro ddti a ml6deZ.

VedlejSi dinnosti je pron6jem nebytov!'ch prostor pro zaji5tdni dinnosti souvisejicich
s pos$rtov6nim soci6lnich sluZeb - kadeinictvi, mar;6Ze apod.

V roce 2010 zatalo fungovat i Nizkoprahovl zaiizeru pro ddti amlilde? NZDM DoPatra, ve

kterdm pracuji dva kluby
- klub e6sek je nepobyovymzaiizenm pro ddti a rnl6deZ ve vdku 9-14 let z Novdho

BydZova a okoli, kde mohou tr6vit spolednE volny das. Zejm6na pro ddti, kter6 se ocitaji ve

sloZitych Zivotnich situacich, jsou ohroZeni vyloudenim ze spolednosti vlivem chudoby, nizk6
urovnd vzddl6ni nebo etnickemu a n6rodnostnimu pfrvodu.

- klub ias je nepobytovymzaiizentm pro ml6deZ ve vdku 15-26let z Noveho BydZova a

okoli, kde mohou trSvit spolednd volnj'das. Zejm6na pro mlad€ , ktefi se ocitaji ve sloZifj'ch
Zivotnich situacich, jsou ohroZeni lryloudenim ze spolednosti vlivem chudoby, nizk6 urovnd

vzddl6ni nebo etnick6mu a narodnostnimu privodu.

4. elenovd orgdnfi spoleinosti

Spr6vnf rada:
Ing. Martin Koiinek - piedseda sprSvni rady
Ing. Miloslav Mencl - mistopiedseda spr6vnl rady
MUDr. Helena Safaiikov6 - dlen spr6vni radv



Dozordi rada:
Ing. Marie Piibylov6
Ing. Marcela Cesiikov6
Mgr. Romana Rehoikovd

Statut6rni orgiin:

Ing. Stdpdnka Holmanov6, ieditelka spolednosti

5. Uietni obdobi, prdvnf rtprava

lov6ni ridetni z6vdrky sesmdrn mi piedpisy v platndm zndni:tspeSn tech

- z Sb.odanichzpiijmri
- c dardy d, 401 _ (,, 413

,.: : . b', kterou se provdddji ndkter6 ustanoveni zilkonao ridetnictvi
ucetnt zav€rka.je sestavena v Kc.
Rozvahovy den: 3 1.12.2016
BdLne ridetni obdobi: t.l aL3t.t2.2ol6
Minule ridetni obdobi: l.l aL3l.l2.20l5
Datum sestavni ridetni ztldrky: 27.2. .2017
Udetni jednotka neni soud6sti konsolidadniho celku.
Ke dni sestaveni ridetni ridetni jednortce zndmy L6dne informace, tere bynasvddiovaly tomu, Ze nentusf byt schopn a nepietrLitd pokraeova ve svddinnosti a v dtsledku toh na jeii schopnost plnit z6vazky.

5.1. Odpisovd pldny

Doba odpisov6ni u dlouhodobeho hn'rotndho rnajetku odpovidri dobd stanovend odpisovympl6nem.
Spolednost vlastnf osobni automobil Skoda v poiizovaci cend 3l 5 000, plnd odepsany.
V prosinci 2016byl poiizen osobni automobil vhodny pro piepravu varnic a obddfi Fordconect Tournero v poiizovaci cen6 615 763,- Kd, doba odpisov6ni 5 let.
Automobil Ford Conect v poiizovaci cend 359 600 Kd byl pkre od.p, tn, vyiazena prod6n
mdstu Novy BydZov.
Drobny dlouhodoby majetek v hodnotd 3 000,- aL 40 000,- se odepisuje ve vysi t00o/o pii
zaiazeni do uLivdni a d6le eviduje na ridtu 02g. 100.

5.2. Zpfisob ocefrovtinf

oceriovdni majetku a z|vazkttje v souladu se z6konem na udetnictvf .

5.3, Piepoiet na cizf mdnu, opravnd poloiky, rezervy

udetni jednotka nepouZival a cizi mdnu, netvoif opravnd polozky ani rezervy.



6.1. Aktiva

celkov6 vfse aktiv t:uili 2077 tisic Kd. v roce 2016 byl poiizen dlouhodobli hmotnj majetek
ve v,!5i 616 tisic Kd.

6.2. Pasiva

Vlastni zdroje jsou ve \d5i I 372 tisic Kd.

Neubrazen6 zdvazky po lhfitd nejsou. V5echn'y z|vaz:lq jsou uvedeny v rozyaze, Z6dne nejsou
krytd zrlstavnim pr6vem.

Spolednost nem6 zhvazky po splatnosti k fina.ndnimu riiadu, okresni spr6vn6 soci6lniho
zab ezp eE eni, zdr av otnim p oj iSt' o vn6m.

6.3. Mzdovd ndklady

Prumdmy piepodtenj' podet zamEstnancfi k 3 I .12. 2Ctl4 byl I 8, z toho jeden iidici.
Vi'Se mzdorr'-ich n6kladfi je celkem 3 433 tis. Kd, z toho piizn6no pro iidiciho praco ka
507 tisic Kd.

cekov6 v!,Se n6kladir na soci6lni a zdravotni pojistdni dini I 160 tisic Kd.

6.4. Odmdny ilenfim orgdnfr spoleinosti

elenov6 spr6vni a dozord,irady nejsou odmdilov6ni za dinnost v org6nech spolednosti.
poskyt ka ani jin6 vyhody, neni s nimi uzavienalildn|
Zaany nenl zamdstnancem, ani jejich rodinni piislu5nici

nejsou zamdstn6ni ve spolednosti a neuzavieli Z6dn6 obchodni vztahy se spolednosti.

6.5. Zp,fisob zji1tini zdkladu dand z piijmu prdvniclcych osob

Spolednost t"ykazujejednu hlavni dinnost, kde bylo v roce 2016 dosaZeno zisku 26 tis. Kd.
Vedle dinnosti hlavni provozuje dinnost hospodaisk(ru, ze kter6 bylo dosaZeno 23 tis. Kd
zisku. Ze zisku z hospoddi'ske dinnosti daf, sprolednost neodv6di, nebot' jej v dal5ich letech
vyuZije pro dinnost hlavni.

6.6. Dary a veiejnd sbirky

Spolednost obdrZela dary ve WSi I l0 tis. Kd od ffzickych osob. Dotace od MPSV v hodnotd
2 388 tis Kd. a dotace od obci z oblasti sv6 pfisobnosrti ve vfsi l6l5 tis. Kd . Dotace na
zamdstnance VPP dinila 154 tis. Kd.
S p o lednost neorganiz ov ala L6dnb veiej n6 sb ir ky.

6,7. Rozddleni zisku za rok 2015

Zisk v hodnotd 25 tis. Kd byl pieveden do rezervniho fondu.



7. Ostafui rtdaje

Udetni jednotka nedrii Lildny podil ani se neirdastni rra hlasovacich pr6vech v jrnfch irdetnic
jednotk6Ch.

Celkov6 naklady na audit ridetni z|v5rky dini 15 tis. Kd

V obdobi od rozvahov6ho dne do data sestaveni irdebri zdvlrky nenastaly Z dne vyznamnd
skutednosti, kter6 by mEly vliv na sestaveni ridetni zbvFrky.

Novf BydZov 27.2.2017



Rr:z'vaha podle Piilohy 6 1

vyhl6Sky d s04/2002 Sb

Udetni jednotka dorudi:
'1 x priisluin6mu fin. orgdnu

ROZVAHA
v pln6m roz:sahu

ke dni 31.12"2016
( v cellich tisicic;h Kd )

teo

259991 50

N6zev, sidlo a pr6vnl fonna
ueetni jednotky

DUHA, o.p.s.
Julia Fuiiika 87il
Novf BydZov
504 01

vgt tlana AKTIIVA

Dlouhodobf majetek celkem

Dlouhodobf nehmotn! majetek celkem

j Nehmotn6 vlsledky vlzkumu a vfvoje

At2
A t.3

Software

A. 1.4

A.t 5.

4, t,6

A | 7,

At 2

At3,
A, |.4.
A|5,
A il.6
A. lt 7

A il.8
Ail9

(031) 10

(032) 11

(021) i 12

(022) 13 l

(025) 14

(026)

(028)

(02e) 17

't8

(052)

21

(062) zz

I

zc'ol

1 9130

Nedokonden! dlouhodobf hmotn! majetek

A il.10 Poskytnute z6lohy na dlouhodob! hmotnii majetek

Dlouhodobli finan6ni majetek celkem

Podily - ovl6dan6 nebo ovl6dajlci osoba

P.Oif V - p.Ort.tny uf iu

Soudet A lll 1, ai A lll 6
Ailt 1

A,ilt 2

A.ilt 3

A ilt, 4,

A il1,5

] otunove cenne p-piry ozena-do .pl.trosil (063) z5

(066)

(067)

A ilt. 6.

A lv.2.

A. tv 3.

A IV4.

A IVs

A IV,6

A IV7

A IV8

A IVg

AIV
AIV

Oprdvky k drouhodob6mu majetk r"r SoreutnLv.l -.z,-.tvli ll, i- - - i SIT , _i ZIO

Opr6vky f softr,vam --

lOpr5vky k ocerritelnlm prdv0mlOpr5vky k ocerritelnlm prdv0m

pp*"ky f, ostatninu, Utot,noOo

Oprdvky ke stavb6m

fq1g.jl r.blry_d lo{odooem u nmotnenr u nr a;e*u - -10

11

6lslo
i'6dku

Stav k prvnimu dni
0cetniho obdobi

Stav k posled. dni I

0detniho obdotri

Soudet A.l. ai A.lV.

Sou6etF,.1,f . iz2A1.7

Ocenitelnd prdva

Drobnf dlouhodob! nehmotn! majetek

Osiatni dlouhodobf nehmotn!' majetek

] Poskytnut6 zSlohy na dlouhodobyi nehmotn;i majetek

Um6leckd dila, piedm6ty a sbfrky

Stavby

Hmotndr movit6 v6ci a jejich soubory

P6stitelske celky trvalf ch porostir

Dosp6lii zviiala a jejich skupiny

Drobn! dlouhodobyi hmotn! majetek

Ostatni dlouhodoby hmotny majetek

DlouhoiCobyi hmotnf majetek celkem

iOpravky k ostatnimu dlouhodob€mu hmotn6mu maietku _ (o8e)1_11 
I



Oznaceni AKTIVA Stav k posled. dni I

[6etniho crbdobi i

2

1 462

426

n

KrStkodobf nrajetek celkem

Z6soby celkenn

Soudel: B.l. aZ B.lV, i 41 1 AOI

B t.'t .

B 1.2

B.t4
B, t. 5.

b t. o

B.t 7.

B I.B.

Materi6l na sklad6

ggTr.3..1|e

B il.2
Bil3.
8,il4
B.il 5,

B. il.6.

Bil7.
B lt, 8.

B il.g.

B [. 10.

B, [ 11.

B. | 12.

B. lt 13.

B, il. 14.

B il. 15.

B[16.
B. il. 17.

B il.18

B It 19.

Poskytnut6 zA ohy na z6soby

Pohled5vky celkem

Odb6ratel6

Pohled6vky za spoleenlky sdruZen!mi ve spole6nosti

Pohledavky z pevnfch tenninovfch operaci a opci

(314) r 50

Soudet B.ll 1. a2 B.ll.19 71

(311 )

(342)

(343) i 61

(345) | 62

\ vvv/

(375)

(373)

Polotovary vlastni vrl roby

MladA a ostatni zviiata a jejich skupiny

Zbozi na sklad6 a v prodejnSch

(11s) 43

(121) 44

(122) 45

(1 23) 46

(124)

Pohled6vky z vydanlch dluhopis0

Dohadn6 (dtv aktivni

B ltl

Bilt l

Kr6tkodobf finandn i m ajetr-'k celkem

Pen62ni prostiradky v pokladn6

Ceniny (213)

Pen6ini prostir:dky na ddtech (221)

Majetkove cenn6 papiry k,obchodov6ni

Dluhov6 cenn6 papiry k obchodovdni

Ostatni cenn6 papiry

Penlze na cestd

Jin6 aktiva cell:em

N5klady piiStich obdobi

Piijmy pii5tich obdobi

AKiva celkem

1 419 RO?

12

cz

6ZY

Bilt 2

B |il,3
B. ilt, 4.

B.il 5

B ilt,6

B IV1

B lv.2.

Soudet B.lV 1. a2 B.lV.2

2078 r
I 991



Oznaceni

AI
A t. 1.

A. t.2.

A t.3
Ail.

PASIVA

Vlastni zdroje celkem Soudert A.l. a2 A.ll.
Jmdnl celkem SoucetA,l,1, aiA,l.3. 90
VlastnijmEni (901) i 87

Vlsledek hospodaieni celkem {ioucetA,ll.1 a2A.il.3. i 94
Ucet lny'sledku hospodaieni (s63)
Vlisledek hospodaieni veschvalovacim iizeni -- (9311-l g!

A il.3 I Nerozd6len! zisk, neuhraze ne zfiel. minul!c,h let

I Cizi zdroje celkem Soudet B.l. a2 B.tV, 95
Rezervy celkem

Btl Dlo uhodob6 zdv azky celkem
B il.1.

B.il 2.

B il.3.
B. |.4,
B. il.5.

B il.6.

B, il.7.

ZAvazky z pronSjmu

(955) i 101

B. ill Krdtkodob6 zAv azky celketn Soud:et B.lll.1
Dodavatel6

Piijat6 d louhodob6 z6tohy

DlouhodobO smenky k rjhriad6

i Dohadn6 [cty pasivni

Ostatni dlouhod obe zevazl<v

Sm€nky k 0hrad€

Piijat6 zdlohy

Ostatni z6vazky

lZan'gstn."nci

Ostatni z6vazky v0ei zamestnanc0m

Zivazky k institucim soc. zabezpeeeni a veieln6ho zorav. pojisteni - (s36)
Dai z piijm0

Ostatni piime dan6

Dari z piidan6 hodnoty

(345) 116

117

t,1A

Ostatni dand a poplatky

ZAvazky ve vztahu k stAtnirnu rozpodtu --(346)

Zavatfyv- v.tahu k ro.porfu ofiaru, ,i;r*rm.rpr'c:ellri, - (34S)

ZAvazky z upsanfch nesplercen;ich cenny'ch papirrir a podi 0 (367)

Eskontni riv6ry

Vydane kr6tkodob6 dluhopir;y

Vlastn i dlu h opisy

Dohadn6 0dty pasivni

t2)1\ i 1Ac\J4r.' I rV9(321) i 106

--<t r)i ,oi

Stav k prvnimu dni
0detniho obdobi

o

1 213

1 187

759

428

Stav k oosled. dni i

06etniho c,bdclbi I
I

B. ilt. 1

B. ilt. 2.

B, |I|. 3.

Bilt 4

Bilt5.
B. ilt. 6.

B. ilt. 7.

B ilt. 8. (341)

(342)

778 / uc)

61

i 1ot
__1,_.
86 19r

4'4.

(333)

Bilt9.
B. ilt. 10.

B. lil 11

B ilt. 12

B, til. 13.

B. ilt. 14.

B ilt. 15

B. ilt 16

B. ilt 17

B. ilt. 18

B. lil 19

B ilt 20.

B. ilt. 21.

B. |1.22,

B. ilt. 23

lzavazky ke spolednik0m sclruzenlim ve spolerinosti rgaer rlrrn t. _-. - _--

Dlouhodob6 0v6ry

Hodnota 8.1.1 97

(s41) vo

B.ll.1. a2 B.lt 7.

----f.0(e53)

(954)

luc

98

99

100

Ostatni krdtkodob6 fina ncni v!pomoci



6islo
i6dku

Stav k prvnimu dni
0detniho obdobi

Stav k posfr
0detniho $

J. dn
dobi

c a 4

133

'130

131

134 1 991 +

I oesraveno one: 27.o2.2o17

I

I

I

I

j Pr6vni forma ridetni jednotky
I

I f) n Flur{it
I



VYkaz zisku a ztraty
podle Pi'ilohy d 2
vyhlaSky 6 504/2002 Sb

Ueetni jednotka doruei:
1 x pilslu5n6mu financnimu

orginu

VYKAZ ZISKU A ZTII,ATY
v pln6rn rozsahu

ke dni 111.12,2016
( v cellch tisicich Ke; )

teo

259991 50

N6zev a sldlo ucetnijednotky

DUHA, o,p.s.
Julia Fudika 873
Nov! BydZov
504 01

TEXTOznadeni

A Niklady

iA. l. Spotiebovan6 n6kupy a nakupovan6 sluiZby SoudetA.l.1. aZA I li.

i A.1.1 Spotieba materidlu, energie a ostatnlch nesiklaclovanfch do,CAvek

A. l, ;;l Prodan6 zboZi

n Lf I Opravyaudr2ov5ni

NAklady na cestovn6

Zm6na stavu z6sob vlastni 6innosti

a v nitroorganizadnich sluZeb

2287

1 332

A. r. 0.

A. ll. I Zmeny stavu zesob vlastni dinnosti a akllivace Sou6etA.ll.7. aji

8 577 10 rtBT

A.[.9. o

1o

A. ll. I Aktivace dlouhodob6ho majertku

A. il|, Osobni n6klady

A. lll 10, I Mzdovenaklady

A. ilt.
L____
I A. Ill tz. uslalnr socrarnr po;tslenl

A. lll, 13. ] 26konn6 soci6lni n6klady

ta l||'-r+ T ost.tni ro.utni n'er,r.oy

Dan6 a poplatky

' n tV tS DanE a poplatkY

Ostatni n6klady Soucet A,V. 1 6. aZ 4.V.2:2

I A. V 16. I Smluvni pokuty, riroky z prodleni, ostatni pokuty a pen6le

fAvl-- i
i A. V. 18. N6kladove froky

n.V.f9 Kut*v6-ztrdty

-*;A Vl. z.r. uoprsy orounooooeno maietku i 30 
L

JZ

l-lodnota A.Vll.i28

I n. V isPevkY ztidtovane mezi

SoraetAllllo atALlf r+ [ rS - 4?1iT 4'71ti

25

;zo

27

28 6? 53

vt.il7.
ZY 201 201



TEXT

SoudetA.l. aiA.Vlll

Hodnota B | 1

e innosti

Hospodaiska

0detni jednotky

i uii li<a *7il
5i)4 1

aa
\'
n

i,,f l.':r,,e!:1c,.,
re 259 99

e isto
i6dku

A. Vlrl. 29

NAklady celkem

Vynosy

B, t. Provozni dotace

8.t.1 ProvoznI dotace

B. il.

iB il.2

Piijat6 piisp6vky

B. il.3.

lB'rLt

Piijat6 piispEvky z0dtovan6 mezi organizatnfmi sloikami

B. ilt. Tr2by za vlastni vry'kony a za zboZi

B.IV. Ostatni vfnosy

Soudet B 11.2. d.tB.lt 4.

Soudet B,lV5. aZ B.lV10,

Smluvni pokuty, 0roky z prodleni, ostatni pokuty a penale

B. tv. 6, Platby za odepsan6 pohleddvky

i B. lv.7.

B. rv.8.

i B. V.11.

Vfnosov6 [roky

Kursov6 zisky

B. tv.9 Zti6tovinifond0

Jin6 ostatni vlnosy

i B.V. fr2by z prodeje majetku Soudet B.V.11. aZ 8.V15.

TrZby z prodeje dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotneho maietku

iB.V12 Tr2by z prodeje cennlch papir0 a podi|rir

B V.13 TrZby z prodeje materielu

B. V. 14. V!nosy z krdtkodob6ho finandniho majetku

V!nosy z dlouhodob6ho finan6niho majetku

Vinosy celkem Sou6et B.l. ai B.V

Vfsledek hospodaieni pied zdanEnim r. 61 - (i. 3e - i.37)

Vfsledek hospodaieni po zdanEni r.62 - r.37

|;;
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Piiloha v rlietni z,6vErce
spolelnosti DUHA, o.p.s. za rok 2016

1. IdentiJikaini fidaje

Nrlzev organizace: DUFIA, o.p.s.
Sidlo: Fudikova 873,504 0l Norrjr BydZov
tio: z5g gg tso
DIe : C225999150
Den vzniku: 10. iijna2003
Zapsdna: Krajsk6ho soudu v Flradci Kr6lovd - oddil O, vloZka 95
Pr6vnf forma: obecnd prosp65n6 spolednost
Statut6rni org6ny: ieditekaspolednosti

2. Zakladatel

Zakladatelem je mdsto Novy BydZov, IeO 00269247. Pr6vni pomdry spolednosti upravuje
statut vydani spr6vni radou dne 30. prosince 1)003.

3. Posldnf a cil
Posldnim a hlavni dinnosti je poskytov6ni socidlnich sluZeb:

- ter6nni pedovatelsk6 sluZby - pomoc pii zaji5tdni Zivotnich potieb pro lidi,kteii ze
zdravotnich di jinfch duvodri nejsou schopni zajistit si sv6 Zivotni potieby
v piirozen6m prosfiedi,

- denn( program a pomoc v dennim z:,aiizeni Domovinka pro lidi, kteii se pro swj
vdk nebo zdravotni stav nemoholi,itzcela samostatnE.

- poradensk6 sluZby lidem a rodin6nn pii ierSeni obtiZnj'ch Zivotnich situaci,
- p6de odlehdovacich sluZeb,

- nizkoprahov6 centrum pro ddti a ml6deZ.

VedlejSi dinnosti je pron6jem nebytov!'ch prostor pro zaji5tdni dinnosti souvisejicich
s pos$rtov6nim soci6lnich sluZeb - kadeinictvi, mar;6Ze apod.

V roce 2010 zatalo fungovat i Nizkoprahovl zaiizeru pro ddti amlilde? NZDM DoPatra, ve

kterdm pracuji dva kluby
- klub e6sek je nepobyovymzaiizenm pro ddti a rnl6deZ ve vdku 9-14 let z Novdho

BydZova a okoli, kde mohou tr6vit spolednE volny das. Zejm6na pro ddti, kter6 se ocitaji ve

sloZitych Zivotnich situacich, jsou ohroZeni vyloudenim ze spolednosti vlivem chudoby, nizk6
urovnd vzddl6ni nebo etnickemu a n6rodnostnimu pfrvodu.

- klub ias je nepobytovymzaiizentm pro ml6deZ ve vdku 15-26let z Noveho BydZova a

okoli, kde mohou trSvit spolednd volnj'das. Zejm6na pro mlad€ , ktefi se ocitaji ve sloZifj'ch
Zivotnich situacich, jsou ohroZeni lryloudenim ze spolednosti vlivem chudoby, nizk6 urovnd

vzddl6ni nebo etnick6mu a narodnostnimu privodu.

4. elenovd orgdnfi spoleinosti

Spr6vnf rada:
Ing. Martin Koiinek - piedseda sprSvni rady
Ing. Miloslav Mencl - mistopiedseda spr6vnl rady
MUDr. Helena Safaiikov6 - dlen spr6vni radv



Dozordi rada:
Ing. Marie Piibylov6
Ing. Marcela Cesiikov6
Mgr. Romana Rehoikovd

Statut6rni orgiin:

Ing. Stdpdnka Holmanov6, ieditelka spolednosti

5. Uietni obdobi, prdvnf rtprava

lov6ni ridetni z6vdrky sesmdrn mi piedpisy v platndm zndni:tspeSn tech

- z Sb.odanichzpiijmri
- c dardy d, 401 _ (,, 413

,.: : . b', kterou se provdddji ndkter6 ustanoveni zilkonao ridetnictvi
ucetnt zav€rka.je sestavena v Kc.
Rozvahovy den: 3 1.12.2016
BdLne ridetni obdobi: t.l aL3t.t2.2ol6
Minule ridetni obdobi: l.l aL3l.l2.20l5
Datum sestavni ridetni ztldrky: 27.2. .2017
Udetni jednotka neni soud6sti konsolidadniho celku.
Ke dni sestaveni ridetni ridetni jednortce zndmy L6dne informace, tere bynasvddiovaly tomu, Ze nentusf byt schopn a nepietrLitd pokraeova ve svddinnosti a v dtsledku toh na jeii schopnost plnit z6vazky.

5.1. Odpisovd pldny

Doba odpisov6ni u dlouhodobeho hn'rotndho rnajetku odpovidri dobd stanovend odpisovympl6nem.
Spolednost vlastnf osobni automobil Skoda v poiizovaci cend 3l 5 000, plnd odepsany.
V prosinci 2016byl poiizen osobni automobil vhodny pro piepravu varnic a obddfi Fordconect Tournero v poiizovaci cen6 615 763,- Kd, doba odpisov6ni 5 let.
Automobil Ford Conect v poiizovaci cend 359 600 Kd byl pkre od.p, tn, vyiazena prod6n
mdstu Novy BydZov.
Drobny dlouhodoby majetek v hodnotd 3 000,- aL 40 000,- se odepisuje ve vysi t00o/o pii
zaiazeni do uLivdni a d6le eviduje na ridtu 02g. 100.

5.2. Zpfisob ocefrovtinf

oceriovdni majetku a z|vazkttje v souladu se z6konem na udetnictvf .

5.3, Piepoiet na cizf mdnu, opravnd poloiky, rezervy

udetni jednotka nepouZival a cizi mdnu, netvoif opravnd polozky ani rezervy.



6.1. Aktiva

celkov6 vfse aktiv t:uili 2077 tisic Kd. v roce 2016 byl poiizen dlouhodobli hmotnj majetek
ve v,!5i 616 tisic Kd.

6.2. Pasiva

Vlastni zdroje jsou ve \d5i I 372 tisic Kd.

Neubrazen6 zdvazky po lhfitd nejsou. V5echn'y z|vaz:lq jsou uvedeny v rozyaze, Z6dne nejsou
krytd zrlstavnim pr6vem.

Spolednost nem6 zhvazky po splatnosti k fina.ndnimu riiadu, okresni spr6vn6 soci6lniho
zab ezp eE eni, zdr av otnim p oj iSt' o vn6m.

6.3. Mzdovd ndklady

Prumdmy piepodtenj' podet zamEstnancfi k 3 I .12. 2Ctl4 byl I 8, z toho jeden iidici.
Vi'Se mzdorr'-ich n6kladfi je celkem 3 433 tis. Kd, z toho piizn6no pro iidiciho praco ka
507 tisic Kd.

cekov6 v!,Se n6kladir na soci6lni a zdravotni pojistdni dini I 160 tisic Kd.

6.4. Odmdny ilenfim orgdnfr spoleinosti

elenov6 spr6vni a dozord,irady nejsou odmdilov6ni za dinnost v org6nech spolednosti.
poskyt ka ani jin6 vyhody, neni s nimi uzavienalildn|
Zaany nenl zamdstnancem, ani jejich rodinni piislu5nici

nejsou zamdstn6ni ve spolednosti a neuzavieli Z6dn6 obchodni vztahy se spolednosti.

6.5. Zp,fisob zji1tini zdkladu dand z piijmu prdvniclcych osob

Spolednost t"ykazujejednu hlavni dinnost, kde bylo v roce 2016 dosaZeno zisku 26 tis. Kd.
Vedle dinnosti hlavni provozuje dinnost hospodaisk(ru, ze kter6 bylo dosaZeno 23 tis. Kd
zisku. Ze zisku z hospoddi'ske dinnosti daf, sprolednost neodv6di, nebot' jej v dal5ich letech
vyuZije pro dinnost hlavni.

6.6. Dary a veiejnd sbirky

Spolednost obdrZela dary ve WSi I l0 tis. Kd od ffzickych osob. Dotace od MPSV v hodnotd
2 388 tis Kd. a dotace od obci z oblasti sv6 pfisobnosrti ve vfsi l6l5 tis. Kd . Dotace na
zamdstnance VPP dinila 154 tis. Kd.
S p o lednost neorganiz ov ala L6dnb veiej n6 sb ir ky.

6,7. Rozddleni zisku za rok 2015

Zisk v hodnotd 25 tis. Kd byl pieveden do rezervniho fondu.



7. Ostafui rtdaje

Udetni jednotka nedrii Lildny podil ani se neirdastni rra hlasovacich pr6vech v jrnfch irdetnic
jednotk6Ch.

Celkov6 naklady na audit ridetni z|v5rky dini 15 tis. Kd

V obdobi od rozvahov6ho dne do data sestaveni irdebri zdvlrky nenastaly Z dne vyznamnd
skutednosti, kter6 by mEly vliv na sestaveni ridetni zbvFrky.

Novf BydZov 27.2.2017


