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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: 80 klientů 

Cílová skupina: osoby s 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 byla rozšířena: pondělí až pátek: 7.00 – 18.00 hod., sobota a neděle: 7.00 - 

12.00 hod. -dále dle potřeby a individuální domluvy 

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, Lužec nad Cidlinou, Vinary, Hlušice, Smidary  

 

 

 

1)   Přehled počtu klientů  

 

Počet klientů kteří využili službu: 114 z toho 26 mužů,   

Průměrný věk klientů:                    77 

Počty zajištěných obědů v roce 2017:  6 415  ks – firma Bek – Zábědov, Nový Bydžov  

                                                               1 129 ks – dietní stravy z  nemocnice Nový Bydžov 

Péče zajišťována vozidly:  Ford Connect:      najeto 17 097 km 

                                            Škoda Roomster: najeto  7 038 km  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

  2)    Provedené úkony v roce 2017 
 

Úkon Celkem využilo Cena úkon/hodina Počet hodin 

Běžné nákupy a pochůzky 63 klientů 120.-Kč  740 

Běžný úklid a údržba 

domácnosti 

64 klientů 120.-Kč  1220 

Dohled nad dospělým, 

dítětem 7-26 let 

(dohled nad klientem, 

např. celodenně 

v domácnosti) 

52 klientů 120.-Kč 1257 

Doprovod k lékaři 11 klientů 120.-Kč 36 

Dovážka 

(vody, velkého nákupu 

apod.) 

11 klientů 120.-Kč 69 

Dovoz oběda  

Nový Bydžov 

54 klientů 12.-Kč/ úkon 6 990 (úkon) 

Dovoz oběda 

Okolní obce 

3 klientů 15.-Kč/ úkon 500 (úkon) 

Jednoduché ošetřovatelské 

úkony 

(aplikace mastí, dohled 

nad užitím léků) 

28 klientů 120.-Kč 635 

Jednorázový odvoz 

(odvoz k lékaři na poštu 

apod.) 

55 klientů 40.-Kč/ úkon 792 (úkon) 

Pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití 

(podání stravy imobilním 

klientům) 

3 klientů 120.-Kč 48 

Pomoc při oblékání a 

svlékání 

6 klientů 120.-Kč  52 

Pomoc při použití WC 4 klient 120.-Kč 57 

 

Pomoc při prosazování 

práv a zájmů 

(pomoc s vyřizováním na 

úřadech apod.) 

19 klientů 120.-Kč 54 

Pomoc při přesunu na 

lůžko nebo vozík 

5 klienti 120.-Kč 62 

Pomoc při přípravě jídla a 

pití 

(přípr. snídaně, svačiny) 

7 klientů 120.-Kč 188 

Pomoc při úkonech osobní 

hygieny 

(pomoc při koupeli, mytí 

apod.) 

9 klientů 120-Kč 578 

Pomoc při základní péči o 

vlasy a nehty 

(pomoc při stříhání nehtů 

a mytí vlasů) 

22 klientů 120.-Kč 100 

Praní a žehlení prádla 

 

21 klientů 60.-Kč/ 1 kg 475 kg 

Pronájem jídlonosiče 

 

47 klientů 3.-Kč/ úkon 6 130 (úkon) 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum denních služeb…. 
 

Denní centrum 

Identifikátor služby: 4547815 

Kapacita: 14 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: podpora dosavadního způsobu života a pomoc v denním zařízení – pro osoby, které 

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, 

Smidary, Skřivany 

 

 

1) Přehled počtu klientů  

 

Počet klientů, kteří využili službu:25 z toho 5 mužů,   

Průměrný věk klientů:81 let 

  



 

 

2) Provedené úkony v roce 2017 

 
Úkon Celkem využilo Cena úkon/hodina Počet hodin 

Běžné malé nákupy  10 klientů 120.-Kč  40 

Jednoduché ošetřovatelské 

úkony (aplikace mastí, 

dohled nad užitím léků) 

10 klientů 120.-Kč 126 

Jednorázový odvoz 

(odvoz k lékaři, na poštu)  

10 klientů 40.-Kč/ úkon 299 (úkon) 

Nutné pochůzky (pošta, 

lékař) 

 5 klientů 120.-Kč 5 

Pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití 

(podání stravy imobilním 

klientům) 

19 klientů 120.-Kč 376 

Pomoc při použití WC 6 klientů 120.-Kč 95 

Pomoc při úkonech osobní 

hygieny (pomoc při 

koupeli, mytí apod.) 

22 klientů 120.-Kč 250 

Pomoc při základní péči o 

vlasy a nehty (pomoc při 

stříhání nehtů a mytí 

vlasů) 

21 klientů 120.-Kč 133 

Svoz klientů do centra 

denních služeb – Nový 

Bydžov 

6 klientů 25.-Kč/ den 96 (úkon) 

Svoz klientů do centra 

denních služeb – okolní 

obce 

4 klienti 35.-Kč/den 145 (úkon) 

Výchovně vzdělávací a 

aktivizační činnosti 

(čtení, besedy) 

14 klientů 120.-Kč 181 

Zprostředkování kontaktu 

se společenským 

prostředím  

14 klientů 120.-Kč 212 

Sociálně terapeutické 

činnosti 

2 klienti 120.-Kč 18 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 62 z toho 2 muži 

Průměrný věk klientů:84 let 

 

 

 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Počet 

klientů 

62 40 43 53 48 50 52 48 48 45 46 

Obložnost 

lůžek 

94% 98% 92% 98% 95% 95% 97% 99% 97% 97% 93% 

 

 

Klienti podle místa bydliště: 

Královéhradecký kraj: 52 klientů 

z toho region Nový Bydžov: 35 klientů (Nový Bydžov, Lužec n/C, Smidary, Vinary, Měník, 

Skřivany, Smidary, Loučná Hora, Ohnišťany, Barchov, Řehoty, Lužec n/C) 

Ostatní: 10 klientů 

 

 

 

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

6 18 28 10 

 

Věková hranice klientů  

57-74 let 75-80 let 81-90 let 91 a více let 

6 12 36 8 

 

 

Počet klientů podle stupně závislosti: 

 
Bez závislosti 32 klientů, kteří 

měli příspěvek na 

péči v řízení 

Stupeň I. 8 

Stupeň II. 16 

Stupeň III. 5 

Stupeň IV. 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duha o.p.s. NZDM DoPatra 

Julia Fučíka 873       Karla IV. 83                                                                                              

504 01 Nový Bydžov                  504 01 Nový Bydžov 

IČ: 25999150        dopatra@email.cz 

495 491 180, 736 601 096 495 260 704 

www.pomocseniorum.cz www.dopatra.cz 

 

 

 

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 – 12 let a klub Čas 13 – 26 let. Od 1. 1. 2017 je toto rozdělení pouze interní 

záležitostí a NZDM DoPatra je registrováno jako jedna sociální služba. V NZDM chceme 

nabídkou bezpečného prostoru a sociálních služeb pro smysluplné trávení volného času 

předcházet rizikům spojeným s nepříznivou sociální situací uživatelů. 

 

 

 

 

 



 

 

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 2017 navštívilo NZDM DoPatra celkem 138 zájemců o službu ve věku 6 – 26 let, 

z nichž se 93 stalo uživatelem služby.  Bylo poskytnuto celkem 12 854 služeb při 5 741 

kontaktech. Z poskytovaných služeb uživatelé nejvíce využili zajištění podmínek pro 

přiměřené vzdělávání (pomoc se školou), práce se skupinou C (aktivity ve skupině, taneční a 

dramatický kroužek Děti z města), akce (veřejné akce, soutěžní odpoledne apod.), 

volnočasové aktivity (výtvarné činnosti, volnočasové činnosti, práce na PC) či kontaktní 

rozhovor.  

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

návštěvu víceúčelového sportovního nebo workoutového hřiště. Během prázdninového 

provozu se uskutečnily malé výlety do okolí Nového Bydžova, výlet za pohádkovou stezkou 

v Chlumci nad Cidlinou a Loučení s prázdninami. Tématem letošních prázdnin bylo Indiánské 

léto. První týden v červenci byl klub uzavřen. 

V průběhu roku se realizovaly preventivní akce zaměřené na environmentální výchovu, 

šikanu, dopravní výchovu, letní nástrahy, lásku – sex – přátelství, plánované rodičovství a 

antikoncepci, odpovědnost za své chování, sebeobranu a bojová umění či zdraví a zdravé 

stravování. 

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 115 návštěvníků. Velmi nás potěšila návštěva 

učitelů s žáky, rodičů, úřednic z úřadu práce, kamarádů uživatelů a vůbec všech zájemců o 

službu.  

Další akcí, jež slouží k propagaci NZDM a seznámení s nabídkou sociálních služeb jsou 

Vánoční a Velikonoční výstavy. Tradičně jsou zde k vidění výrobky, které při různých 

výtvarných aktivitách celoročně tvoří uživatelé klubu. Tyto dvě akce si nenechalo ujít 461 

návštěvníků. Několik desítek návštěvníků se také zapojilo do výroby vánočního přání v 

připravené dílně. 



 

 

Ve spolupráci se Základní školou Palackého se v době podzimních prázdnin uspořádala 

akce pro veřejnost Naši kamarádi strašidla II., kterou navštívilo 405 návštěvníků, kteří si 

prohlédli výstavu na téma Naše česká strašidla a prošli stezkou odvahy ve sklepních 

prostorách školy. Nejvíce návštěvníků přišlo ze ZŠ Karla IV., MŠ Palackého, MŠ Sluníčko a 

z příměstského tábora při DDM. Překvapila i mile potěšila návštěva klientek z Domova 

sociálních služeb Skřivany či dětí z Dětského domova v Nechanicích. 

 

 

Klub Čásek 
 

Klub Čásek je určen pro děti a mládež v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 12 let. 

V roce 2017 ho navštívilo 62 zájemců a uživatelů, proběhlo 1 996 kontaktů, při kterých bylo 

poskytnuto 5 385 služeb. 

 

 

Klub Čas 

 

Klub Čas je určen pro mládež a mladé dospělé v nepříznivé sociální situaci ve věku 13 

– 26 let. V roce 2017 ho navštívilo 76 zájemců a uživatelů, proběhlo 2 732 kontaktů, při 

kterých bylo poskytnuto 7 469 služeb. 

 

 

Otevírací doba klubu  

 
Pondělí (Čásek) 14:00 – 18:00 

Úterý (Čas) 14:00 – 18:00 

Středa (Čásek) 14:00 – 18:00 

Čtvrtek (Čas) 14:00 – 18:00 

 

 

Individuální poradenství 

 

 

 

 

Statistiky docházky od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 8:00 – 16:00 

Hledaná data Počet záznamů 

  muži ženy   celkem 

Počet unikátních uživatelů 89 49   138 

Počet prvních kontaktů 40 16   56 

Počet kontaktů 3 019 1 709   5 741 

Počet vykonaných služeb 7 922 4 932   12 854 

Kolika uživatelům poskytnuta 

služba 89 49   138 



 

 

 

 

 

 

Počet vykonaných služeb v jednotlivých měsících  

 
 

 

 

 

Statistiky služeb docházky od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

Druhy sociálních služeb Počet poskytnutí 

Kolika uživatelům 

poskytnuto 

  Muži Ženy   Celkem Muži Ženy   Celkem 

Základní činnosti 183 62   245 55 22   77 

Výchovné, vzdělávací  

a aktivizační činnosti 5 052 4 017   9 069 57 39   96 

Zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím 1 768 260   2 028 56 34   90 

Sociálně terapeutické činnosti 639 391   1 030 59 38   97 

Pomoc při uplatňování práv 

 a oprávněných zájmů 280 202   482 48 

      

34   82 

Celkem 7 922 4 932   12 854 nelze nelze   nelze 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Profesionální tým… 
 Provoz organizace zajišťovalo 16 pracovníků.  

 

 Ing. Holmanová Štěpánka- ředitelka organizace, sociální pracovník 

 Bc. Hana Řeháčková, DiS. - sociální pracovník 

 Hradecká Ivana - pečovatelská služba, denní centrum, odlehčovací služba 

 Košilková Jiřina - pečovatelská služba, centrum denních služeb 

 Žďárská Irena - denní centrum, pečovatelská služba 

 Grusmanová Edita - pečovatelská služba 

 Bourová Iva - pečovatelská služba 

 Pozlerová Olga - pečovatelská služba, denní centrum, odlehčovací služba 

 Zichová Monika - odlehčovací služba 

 Rajmová Eva - odlehčovací služba 

 Peřinová Marie - odlehčovací služba 

 Vlachová Milena - odlehčovací služba 

 Laifrová Iveta - odlehčovací služba 

 Bužo Štefan – pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 Wajsová Veronika - pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 Pospíšilová Jiřina - pracovník na veřejně prospěšné práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomické výsledky celé organizace v tis.Kč 
 

 

Náklady (v tis.Kč) 

 

8 316                                       

Příjmy (v tis. Kč) 

8 453 

 

Materiál 1 265 Výnosy 2 949 

Služby    683 Dotace 5 348 

Osobní náklady 6 023 Ostatní výnosy 156 

Ostatní      54   

Odpisy    123   

DHM   167   

Hospodářský výsledek 
137 

                         

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

23.2.2018 

Schváleno Správní radou společnosti v Novém Bydžově dne: 11.4.2018 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



fng. Frantftblr

ZPRAV

Drr, K lfyEzdrimi 1$T4,SX! 0g Hradec Kr5lry6
CR e. rsr

NEZAVISLEHO AUDITORA
ovrEfuni tideeri zi\drkf za mk m1T

ovdfienl:

DUHA o. p. s.

DUHA o. p_s.
Fudikova 973
g 01 Novri Byd2ov
tco: 259 99 150

fng-
KH
500rco lo'e

Osv6ddeni KomoryauditorO CR e. tstt

Uleemzirrgrta znrok2lil

4

3 2x ysubjekt
1x

Roaaha

roe

V Hradci t(rdtorr6 2g.2.201g

stran:

vlitiskri:



fng. Franti.ek Gabir>ar, KHv6zd6rn d 1374,500 og Hradec Kr6rov6auditor 
- $11

Z] PRAVN NEZAVISLEHO AUDITORA
o ovdieni riietni zav'rky za rok 2017 urdeni pro sprivni radu

DUHA o.p.s.

1. Zprilva o auditu {ietni z6v6rky
Vfrok auditora

za rok koniici 91. 12.0avfnos0avysleOlu
e sestavena ve v5ech

Zi,klad pro vrirok

2, Zprilva o posouzeniolstatnich informaci

$"HlI}#J:Hil:THllu":#i::ffixj,.r,liT;J,lzdkona o auditorech inrormace uveden6 ve
Vr6mci ovdiovdni ricetni.lav6rky jsenr se sezndmir a posoudir"vrirocni zpruvusporecnosti DUHAo'p's' za rok2011'| a na zdklad. pi""LJ.t.'er,o po"ou="ii,"p".""tt.r a pov6domi o sporecnosti uv6dim:

nosti DUHA
ce, jsou ve
oEni zprfv6,pracovina v



3' odprovidnost za sestaveni fietni zSv'rky
za sestaveni

clpisy, a za vnit obrazneobsahovala ni pro
oben6

hopna
jejrho

lrnou redrnou moznost ne ,ffi:

llttfft;::T::X:H""I'ff,;l i"#fri??:ilir.;".",n, inrormace, ti za vrro.ni zpr'vuspore.nosti,

4,, Odporv6dnost za audit udetni z6v6rky
edeni auditu tiOetni,z du se zdkonrepubliky pro audit, irLinarooni

sc
^; dolo2kami.p, auditorri Cesk6Sie vyplyvajicizuvede

}:1ffi:i:.ts3l'll%;J#:J#^ffi!;:ilffE:;,:i:;t",:;"J:i, zav'rkvv souradu svrise uvedenimi
DSler je povinnosti auditona:

o ldentifikovat a vyh
podvoderm nebo c retni z6v6rky zp0soben6
ziskat drcstatedn6
Riziko, Ze neodha
v6t5i neil riziko n
souddsti podvod
nepravdi'r6 prohld

. Sezndmit se

lf::hy,, "bl, i:llTlljllt pro audit v rakovem
aoy mohl vyjd r r:einrnosij dan6 okotno.ti: ;k"i;

o Posoudit vhodnost. p.ouzi$ich ur:etnich pravider, piim6ienost provedenich udetnrch odhad' a
informacer' kter6 v teto sorirvisroltii"in"t"r rpor"ei o"iil'u"ir u piiroze ,:g"tniiJue*v.. Posoudit vhodnost 

rietrZiteho trvani pii
tA2ddn6 d&kazni info

vyj6diit modifikovan nejsou dostiatedn6,
vychazejl :z dikazn sti nepietrzitd trv;iud6losti nebo podmr y. tticniene uuoou"i

st nepietrZitd trvat.
a



o vyhodnotit celkovou prezentaci, dleneni a obsah udetni za.v6rky, vdetne piirohy, a ddre to, zda;ffi|I.?.*a zoorizule prl"ri"o""e tr-;;il 
"Tjilor,i zpr,isobem, kteni vede k v6m6mu

I rud*ora j."- tlz. inforno'vat ieditele spolecnosti o pr6nov-an6m rozsahu a nacasov6ni auditui ;i":1,fl'll,Tfll;r't"'i'iJiriri-prtocnu ;;;il;i;:'zjist6nich vyznamnycnnedostatk' 
ve

Datum vyddnl zprAvy: 23.2. t2018

.. 
Ing. Frantisek Gabicar

auditor, osvdddeni fn Cn E, f stt

4



Rozvaha ptdlo pillohy d. I
vyhrasky cl 504/2002 bb.

[,detnt je4hotka dorudi:
1 x plislSn6mu fin. orgdnu

ROZVAHA
v pfn6m roz$ahu

ke dni 31.12.2017
( v cellich tisfcich Kd )

tco

259991 50

Ndze dvni forma
otkv

DUHA, O

Julia Fud
Novri BydZov
504 01

Oznaderri
AKTIVA 6fslo

iridku
Stav k prvnimu dni
ridetniho obdobi

Stav k posled. dni
0detniho obdobia

b
Dlouhodob

Dlouhodoby

Nehmotn6 v

/\ c
1 z

l\l 1 6't6 493
iA t.1.'
ll
I 4,.1.2. l

ll
A.t.3. i

A. t,4. i

A. t. 5.

A.LO.

A. t.7.

Y 25 25
software lu1z, z

o."nGin? p (o1s)

(014\ 4ur uuily olour

fstatnl dlouf z5 25
!edokonden)

)oskytnut6 zi

o

7

A. tl
ttEl

Dlouhodobri r -----l'"' I

A|2.
A. [. 3.

A. il,4.

A. il. 5.

A. il.6.

A. [.7.

A. il. 8.

A. il. I.|i

A. il. 10.

f111;---r-_I__1__fll1 "otnvttt SoudetA.ll.1. a2A.11.10.
Pozemky

Ur6l""kA d,'lt

St."by

Hmotn6 movit

F6rtit"rrk6 .d
Dosp6lS zviiat

20 2 861 2928
10

11

12

13 o?l
931

't4

Drobn! dlouhodobV hmotnV maretek
15

ost"tridl"rtr" \u26) 16 1 930 1 997
rf )?al

\edokondenri r

17

(o42) 18

1AA. lrl )louhodoblifin ., ,, ,t""''
A. ilt. 1,,

A. il. 2,

A. ilt. qi

A. ilu.4i

A. il.5i
A. ilI. 6i

Podilv - ovlddar
zd

ffi# (061) 21

I Dluhove cenn6 paoirv dd#
(062) 22

l:--l-
I ZApitji:ky organ izadn im .ffi
Ostatnidlouhod

Oslalni dlnr rh^r

23

24

25

A.IV, Oprdvky k dloul

Oprdvky k nehn

26

A. tv. 1
40 -2270 -2 460

A. tv.6.

A. tv.7,

A. tv.8.

A. tv. L
A. tv. 10.

A. lv, 11.

(072)

(073)

(074)

29

30

31

(0/E)

(07s)

(081)

(o82)

(085)

(oB6)

(088)

5Z -25 -25
JJ

34

JC -315 -43E

37

38 1 930 -1 99i'
(0ue)



Oznedeni
AKTIVA dislo

iSdku
Stav k prvnimu-ni
rldetniho obdobi

Stav k posled. dni
0detniho obdobia

Kriitkoolobf majetek celkem]----
Zasoby rtelkem

Materidl na sklad6

Materidl na cest6

Nectokondend Wroba-_---rorotovary vlastni Wrobv

{yroDKy

r4l"dd *
'-bo2i na

h"2f.*-----loskytnul6 zalohy nazasJu 
=--

Souiet B.l. ai B.l

Soudet 8.1.1. a2 B.t.

(11

(11

(12

(12)

(12i

(122

(132

(13s

B.

V.

v̂.

4
1
2
)\

1 2
BI 41 1 462 2791

lB.t.1.
le.r.z.
I

B. t. 3.

B. t.4.

B. t. 5.

B. t. 6.

B. 1.7.

B.t.L
B. t. 9.

51 426 Ano
42

43

44

45

46

47

46

49

B. il. EA
426 400

Et. I. 12.

Et. il. 13.

E. il. 14.

B. [. 15.

B. [. 16.

t3. il. 17.

u, il.18.

13. il. 19.

i
h

I
I
ir
a
i\r-
irr
lf-
lF
T;lr
lP

lj
P
lv

Odb6ratelS

Sm6nky k inkasu

I 71 121 122
52

53retlavKy za eskontovan6 cenn6 papiry
;--.-- - (3 EA

(31

(31

(33,

(331

(34'

(341

(34:

(345

(346

(348

(358

2
1
I
l_
r)

55

56

57

5B

EO

60

61

oz

63

o4 14 15
65

onleAavf<V

te -r.'r"* 
zs)

,n"Ane"ia

66

67

68 107 107
rravn6 poktZka k oohlea:

69

t]. ilt. Kr 6t<ooob'1i inan6ni maiete
70

i B. ilt. 1.

I e. rrr. z.
I

B. ilt. 3.

B. ilt.4.

B. ilt. 5.

B. ilil. 6.

B. il. 7.

(381)

(385)

80 893 2 247
72 12 26
73 52 164
74 829 2057
7F

76

77

B.IV. 79

B. tv. 1.

B. tv.2.

84 22 22
81 22 22
82

Doucet A. az B. 85 2 078 3 284



Oznadu'ni
PASIVA dislo

3g
c

Stav k prvnimu 66r-
ddetniho obdobi

Stav k posled. dni
0detniho obdobia

91
(e11)

A.
4

AI 86 1 372 1 357
A. t. 1.

A. t.2.

A. t. s.

90

87

88

1 323 1 220
759 759
564

461
A. il. Vfsledek hr;-l-

Udet rnjsled
\tn-t^)^,-. (963)

,4. il. 1.

A. il. 2.

/\, il. 3.

94 49 137ol
X

t ,grvven I tL

Nernzrt6to^, (931)
127

92 49 xra arara minulych let (932\

Soudet B.l. ai B.tV
Cizl zdroje rcelkemB

Elt vb 706
Et. t. 1 ._ 

-_ 

HodnotaB.l.RezerW 97
prl

Dlouhodob6

Dlouhodob6

96

B. il. 1.'

t3. il, 2.

B. il.3.

B. [.4.
R. lt. 5.

B. lt. 6.

B. il. 7.

1nf,

OA

I
!
I
r)

100

101

102

103sroun0000e zavazkv
(959)B. ilt. 1M6r^euooe zavazKy celkem

B.il.1 A--:----:-:--- vvqeE( allll. t, a76.lll,23.Dodavatel6 _
im6nky k rjhradd

129 700 1 927
B,[t.2.
B. ilt. 3,

106
61 55

tii;rte raonV 107

B. ilt.4.

B. ilt. 5.

B. ilt. 6.

(324

(s25

(331

108 19 oz
109 4 h

110 at6 350
B. ilt.7.

B. lll. 8ir

d\razky lflnsti, (3J3j 111

| /?2A\
'arl z piljmo \evvi/

rfar,
'statni piimd dlan6 \v 'l ' /

112 120 202

B. l

B. l

E. I

B. tl

B. tl

B. tl

B. tl

1il. 9, 113

ilt. 10.

ilr. 11 .

lt,12.
il.19.

Dari z piidan6 hodnotv
114 20 52

oJ"tri d.',d. (343) 115

Zilazky vevztahukstaffi rto

117

118. f+. IZavazRyz upsarrVch nesDlacent.h
(J+O,l

[,15. (367)
Zdvazkv ke sool

119

(368) 120

t. 17.

,Ldva.^y z p€vnycn termlnowch operaci a opci
,Jil tt.rk" (373) 121

18.

19.

20.

21.

i(r6tk"d"b6 orrdr.
122

.:- (231\liskontniuv6rv 

-

\/yA; krdfl,.d" e32)

123

124
--..-- -t taAa\

\rlastni dluhopisy 

-

tzc

22 t)ohadn6 0dty pasivni
(2s5) 126

B.Iil.23. 127 264 264
128\.+J )

936



Soudet B.lV. 1. aZ B.lV.2.
Vlidaje pii5tich obdobi

Vlinosy pitstich obdobi

dne: n^\Z.2A1B -, - .
. I ' .\ dL .^ F

. _..,.. _v .. l ., '\ L,....,_-l*ij9.
.;l:'i: i:ui1i":: $73

1,i;..1 .:l! ;';1,..-'ri i'jr;r:liCV
l:: ; rr 9:, ,.1'r'! irl:: 495 nJ'i' :!."80

nebo podpisorrr./
Iho orgdnu fdetni jednotkv
osoby, kter6 je 0detnl jedirotkou



Vykaz zjslu a ztrdty
podle Plllc hy 6. 2
vyhlesky 6, 504/2002 Sb

0detniJednotka doruCl:
1 x pilsluSn6mu finandninru org6nu

WXPZISKU A ZTMTY
v pln6m rozsahu

ke dni 31.1':2.2017
( v cellich tisic;ich Kc )

tco

2599915r0

Ndzev a sidlo 0detnijednotky

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

Oznade ri TEXT

Niiklady

Spotiebova
az A.1.6.

e isto
i6dku

Cinnosti

Hlavni Hospoddiskd Celkem

A, b 7
1

A. t.
2 1 949 1 949A.t. 1

Prndan6 zhn
1 265 1 265A. t. it.

Optrrry. ,d,r"ra"i
4

A. t. 3.
5 72 72A. t.4.

Nikladv
o 11 11

A. t. 6. Ostatni slu2by
z z

I qoo
599A, [. aKuvace uouoet A.ll.7. az A.ll,g. 9

A. il. 7.

A. il. 8.
10

,,,e,,,,,qrv, 4uuzr d vntruulganlzacnlcn sluzeb

Aktivace Otor 
-OsoOninaft: fffi

Mzdov6 ndklady

11

A. lt. gr.

tz
A.l[,

13 6 023 6 023i
A. il|. 10. 14 | qqoa 4 408A. ilt. 1't. LaAUr x rE Duutatnt PoJtslgnl

Ostatni sociSlni poji5t6ni

ZAkonn' socidlni nattao 
-ostatni soci6lnl natt"o 
-Dan6 a poplatky 
-

Hodnota A.lV.1S.

14 1 496 1 496A. ilt. 12.
to

A. llt. 13.

A. ilt. 14.

A. t\l -

17 119 119
18

19
A. lV. 15. Dan6 a poplatky

A, V. Ostatnf n{klarCy

A. V. 1(;- .Smhrvnl nnlrilrr., ri

Soudet A.V.16. aZ t\.V .22.

ZU

21 54 EA

22
A. V. 17. Odpis nedobytn6 pohleddvky

Ndkladov6 0rol<y

Kursov6 ztr6ty

Dary

f\,lanlra a 3lz^/.,

1C
A, V. 18,

l\. v. 1sr.
25

A,V,2Ct.
zo

A. V,21.

Jin6 ostatni naiklady

ooravnVch ooloiek Soudet A.V1.23. a2 A.\/1.27.

4.V.22.
28 E.A EI

A. VI.
29 290 290

A. Vt.23t. vuPr>y utuuil0oooeno majetKU

Prodan! dlouhodoby majetek

Prodand ."nne papiry 
" 
poofly-_--

_Prodanf 
materiill

Tvorba a pou2iti rezerv a opravnSlch poloZek

en 290 290A. Vt.24.
31

A. Vt.25.
32

A. Vt.26.

A. Vt.27.
34

A" Vlt.

Pnskvlnr rt6

Hodnota A.Vll.28. 2E

A. Vil. 28.
crqanizadnlmi slo2kami 36



Oznaderi TEXT
e isto
iddku

einnosti

Hlavni Hospoddisk6 Celkem

5 o 7

A. Vilil. Dafi z piijnr0 Hodnota A.Vlll.2g. 37

A. Vilt. 29 Dah z piijmft 38

N6klady celkem Soudet A'1. aZ A.Vlll. 39 8 3'16 8 316

B. Vjinosy 40

B. t. Provozni dotace Hodnota B.1.1. 41 5 348 5 348

B. t. 1. Provozni dotace 42 5 348 5 348

B. il' Piijat5 piis,p6vky Soudet B'll'2. aZB.ll. . 43

8. I.2. Piijat6 piispdvky z06tovan6 mezi organizadnimi slo2kami 44

B. il, 3. Prijat6 prispevky (dary) IE

B. il, 4. PFijate dlenske piisp6vkY 46

B. il. T d;by za vl astn i vr.ikony a za zboi,i 47 2 896 53 2949

B. I\/ Ostatni rny'rnosy Soudet B.|V.S. a:Z B.1V.10. 48 153 153

B. t\/. 5. Smluvni pokuty, troky z prodleni, ostatni pokuty a pen5le 49

B. t\/.6. Platby za odepsan6 pohled5vky 50

B. t\/.7. Vlinosov6 liroky F1

B. t\/.8, Kursov6 zis;ky 52

B. t\/.9, ZrldtovSni fondU 53 153 153

B. t\/. 1tl. Jin6 ostatni u-inosy 54

Trilby z prodeje majetku Soudet 8.V.1 1. aZ B.V.15. 55 3 J

B. V'. 11 TrZby z prodeje dlouhodobeho nehmotndho a hmotn6ho majetku 56

B. V'. 12 . TrZby z prodeje cennlch papiru a podil0 57

f r2by z prodele materiSlu 58 3 3

B. V',. 14. Vfnosy z kr6tkodob6ho finandniho majetku 59

B. V'. 1fi. Vlnosy z dlouhodob6ho finandnlho majetku OU

Vfnosy celkem Soudet B.l. aZ B.V. 61 8 400 53 8 453

c. Vfsledek hospodaieni pied zdan6ninr i. 61 - (i. 39 - i.37) 62 84 53 137

D, Vfsfedek hospodaieni pozdan6ni i.62-f.37 bJ u 53 137

Podpisou.i zeznam statutam iho
nelco podpisovf vzor fyzick6



Piiloha v riietni izfvilrce
spoleinosti DUHA, o.p.s. za rok 2017

L ldentiJikaini fidaje

Nlzerr organizace: DUHA, o.p.s.
Sirllo: Fudfkova 873, 504 01 Novf BydZovrio: 2sg 99 r5o
DIi: C225999r50
Dern vzniku: 10. iijna2003
Zapsdna: Krajsk6ho soudu v Hradci Kr6lc,vd - oddil O, vloZka 95
Priivni forma: obecnd prosp65n6 spolednost
Statut6rni org6ny: ieditelka spolednosti

2..Zalrladatel

Za:kladatelem je mdsto Novf Bydiiov, ICO 0026924'7.Prdvni pom6ry spolednosti upravuje
statut vydany sprrivni radou dne 3ll. prosince 2003.

3. .Posldnf a c{l - poskytovdn[ socirilnfch sluieb dle zdkona 108/2006 sb,

Poslfrnim peiovatelsk6 sluZby je poskytnout soci6lni sluZbu lidem, kteii se ocitli
v nLepi'iznivd socirllni situaci, zabezpeditjejich Livotni potieby v jejich dom6cnosti,
porJporovat azachovat co nejvEtSi miru jejich soci6lrrich kontaktri tak, aby jim byl zachovin
dosavadni Livotni styl, dtstojnost a jedinedn;f piistup v poskyovan6 podpoie a pomoci.
SluZba usiluj e o to, aby j ej i uLivatele mohli Lit ve svdm piiro zendm prostiedi - ve sqfch
domo''rech, i pies svrij zdravotni handicap,
Poslrinfm Centra dennfch sluZeb je podpora klientfr v aktivnim zptsobu Livota, upevriovat a
obnovovat potiebn6 sebeobsluZnd a ment6lni schopnosti, zadleiovat je do mistni komunity
wstevnikri a umoZnit rodinn;fm piisluSnikfim potiebnf das k regeneraci di klidnd pr6ci.
Porsldnim Odlehiovacf sluZby - je to pobytovd sluZba urden6 seniorfim, osob6m s tdlesnjrm
nebo z:dravotnim postiZenim, kterd:maji sniZenou sotr6stadnost z drivodu vdku, chronick6ho
onemocndni nebo zdravotniho postiZeni, o kter6 je jinak pedov6no v jejich piirozendm
sociiilnim prostiedi, cflem je umoi:nit odpodinek rodin6m trvale pedujfcim o svd blizk6.
Nf:zkoprahovf zalizeni pro ddti t mlildeil, DoPatra nabizi podporu a pomoc pii zmdn6 v
Zivotnim zptsobu ddti, ml6deLe amladych dospdllch v nepiizniv6 soci6lni situaci ve vdku 6 -
26let. Nabidkou bezpedndho prostoru pro smyslupln6 tr6veni volndho dasu chceme blit
ddtem. mladeli a mladfm dospdl;fm ze soci6lnd vylouden6 lokality nebo ohroZend socialnim
vyloutrenfm n6pomocni, aby dosahLli piileZitosti a moZnosti, kter6 by jim pomohli plnd se
zaptojil. do ekonomick6ho, soci6lnilho i kulturniho Livota spolednosti a Lit zpttsobem, kterlf je
ve rspolednosti povaZov 6n za bd,Lnji.
Poradensk6 sluZby obdanrim a ro<lin5m pii ieSeni obtfZnlich Zivotnich situaci,

VerllejSi dinnosti je pron6jem nebytovjch prostor pro zajiStdni dinnosti souvisejicich
s posk'ytov6nim soci6lnich sluZeb -_ kadeinictvi, masriZe apod.



4, Clenovd orgdnfi spoleinosti

Spr6vni rada:

Ing. Martin Koiinek - piedseda r;pr6vni rady
Ing. Miloslav Mencl - mistopiedr;eda spr6vni rady
MUDr. Helena Safaiikovri - dlerr spr6vni rady

Dozor(i rada:

Ing. Marie Piibylov6
Ing. Marcela ees6kov6
Mgr. Romana R.ehoikovd

Statutrirni orgiin:

Ing. Sitdp6nka Holmanov6, ieditelka spolednosti

5. Uietni obdobi, prtivnf rtprava

Uiietnim obdobim byl kalendriini rok. Pii ridtov6ni a sestavov6ni ridetni ziivdrky se
postupovalo v souladu s vnitropodnikovymi sm6rnic,emi a priivnimi piedpisy vplatndm zn1ni:- zikonem (,.24811995 Sb., o obecnd prospdsnf ch spolednostech

- zilkonem(,.56311991 Sb. o ridetnictvi
- zitkonem d. 568/1992 Sb. o ,Canich z piijmri
- deskymi irdetnimi standardy d, 401 - (,.413
- vyhl6Skou E 504/2002 Sb., kterou se prov:idEji ndkter6 ustanoveni zttkonao ridetnictvi

5.)'. Odpisovd pldny

Doba odpisov6nf u dlouhodob6ho hmotndho majetku odpovidd dob6 stanovend odpisovym
pldnern.
Sp,olednost vlastni osobni automobil Skoda v poiizovaci cend 315 000, plnd odepsany.
V prosinci 2016bylpoiizen osobrni automobil vhodny pro piepravu v6mic a obddt Ford
Conect Tournero v poiizovaci cerLd 615 763,- Kd, doba oapisovani 5 let. V roce2017 byla
odepsiina dristka 123 156,- Kt,.
Drobny dlouhodoby majetek v hoclnotd 3 000,- aZ 40 000,- se odepisuje ve vfsi 100% pii
zaiazeni do uLivini a d6le eviduie na udtu 029.200.

5.2,, Zltfisob ocefiovdnf

oceiov6ni majetku azdvazk:f;_ je v souladu se z6konem na ridetnictvi.

5.3,, Pitepoiet na cizf mdnu, opravnd poloiky, rezervJ)

udetnilednotka nepouiivalacizi mdnu, netvoii opral,n6 poloZky ani rezervy.



6,1. ,4ktiva

Celkov6 vy5e aktiv dini 3 284 tisic Kd.

6..?, Fusivu

Vlastni zdroje jsou ve vySi I 357 tisic Kd.

Neuhrazene zfwazky po lhritd nejsou. VSechny ziluzky jsou uvedeny y rozvaze, L1dnenejsou
Wyfte zdstavnim pr6vem.

Spolednost nem6 ztvazky po splatnosti k finandnimu riiadu, okresni spriivnd soci6lniho
7a,li sz :pe(eni,,zdr av otnim poj i St ovnrim.

6,:i. Mzdovd ndklady

Pnimilrnf piepodteny podet zamdstnancfl k 31 .12. 2CtI7 byl 18, z toho jeden iidici.
Vy'Se rmzdoqfch ndkladri je celkem 4 408 tis. Kd, zt<>ho piiznAnopro ridiciho pracovnika
55.1 tisfc Kd.

Celko'vii rni5e n6kladfi na soci6lni ia zdravotni pojiStd:ni dini I 496 tisic Kd.

6.4:. ()dminy ilenfim orgdnfi spoleinosti

Cleno.,'d sprilvni a dozotti rady nej sou odmdfloviini za dinnost v org6nech spolednosti. Rovn6Zjim. nebyla poskytnuta Lddn|prijdka e r -- 
obchodni

smlouva. Z6dny z dlent orgiint nenf
zanrdsln6ni ve spolednosti a neuza,,zieli L6dne 

neJsou

6.5,' Zpfrsob 4iiitdni zdktadu dani z piijmu prdvnicr;ftch osob

S_pcilednost vykazuje jednu hlavnf iiinnost, kde bylo v roce 2017 dosaieno zisku g4 tis. Kd.
Vedle riinnosti hlavni provozuje dinnost hospodiiisk ov, zekter6 bylo dosaZeno 53 tis. Kd
zisl':u. Ze ziskuz hospod6iskd dinnosti dari spolednos;t neodv6di, nebot' jej r dalsich letech
vyuZije pro dinnost hlavni.

6.6. D,nry a veFejnd sbirky , dotace

Dotace od MPSV v hodnotd 3 201 tis Kd. a dotace od obcf z oblasti sv6 pisobnosti ve vfSi I
734 tis. Kd . Dotace na zamdstnanc,e od uiadu pr6ce diinila 17g tis. Kd.
Spo ledrro st neorganizo v ala i6dne v eie i nd sbirkv.

6.7. Rozddlenf zisku za rok 2016

zisk:. v hodnotd 49 tis. Kd byl pieveden do rezervniho fondu,



1. Konsolidovand rtietuf ztivirka
Udetni jednotka neni zaiazena do skupiny pro konsolidovanou ridetni z6vdrku.

Novy BydZov 23.2.2018

lO.p"S.
Juli 873
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