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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, Janovice, Smidary, 

Chotělice, Skochovice.  

 

V roce 2018 byly do financování služby zapojeny obce mikroregionu Novobydžovsko. 

Systém financování terénních sociálních služeb (pečovatelské služby) a způsob výpočtu 

podílu jednotlivých obcí je založen na počtu obyvatel a počtu klientů služby. 

 

 

 

1)   Přehled počtu klientů  

 

Počet klientů kteří využili službu: 134 z toho 36 mužů,   

Průměrný věk klientů:                    77 

Počty zajištěných obědů v roce 2018:  7 006  ks – firma Bek – Zábědov, Nový Bydžov  

                                                               1 480 ks – dietní stravy z  nemocnice Nový Bydžov 

Péče zajišťována vozidly:  Ford Tourneo Connect1 : najeto 16 019 km 

                                            Ford Tourneo Connect2:  najeto 4 000 km          

                                            Škoda Roomster: najeto  9 909 km  



 

 

 

 

 

 

 

  2)    Provedené úkony v roce 2018 
 

Úkon Celkem využilo Cena úkon/hodina Počet hodin 

Běžné nákupy a pochůzky 69 klientů 120.-Kč  1040 

Běžný úklid a údržba 

domácnosti 

75 klientů 120.-Kč  1582 

Dohled nad dospělým, 

dítětem 7-26 let 

(dohled nad klientem, 

např. celodenně 

v domácnosti) 

38 klientů 120.-Kč 600 

Doprovod k lékaři 4 klientů 120.-Kč 10 

Donáška vody, velkých 

nákupů apod.) 

13 klientů 120.-Kč 58 

Dovoz oběda  

Nový Bydžov + diet z 

nemocnice 

71 klientů 12.-Kč/ úkon 8 138 (úkon) 

Dovoz oběda 

Okolní obce 

3 klientů 15.-Kč/ úkon 348 (úkon) 

Jednoduché ošetřovatelské 

úkony 

(aplikace mastí, dohled 

nad užitím léků) 

32 klientů 120.-Kč 797 

Jednorázový odvoz 

(odvoz k lékaři na poštu 

apod.) 

53 klientů 40.-Kč/ úkon 652 (úkon) 

Pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití 

(podání stravy imobilním 

klientům) 

3 klientů 120.-Kč 179 

Pomoc při oblékání a 

svlékání 

15 klientů 120.-Kč  184 

Pomoc při použití WC 5 klient 120.-Kč 55 

 

Pomoc při prosazování 

práv a zájmů 

(pomoc s vyřizováním na 

úřadech apod.) 

24 klientů 120.-Kč 101 

Pomoc při přesunu na 

lůžko nebo vozík 

5 klienti 120.-Kč 98 

Pomoc při přípravě jídla a 

pití 

(přípr. snídaně, svačiny) 

8 klientů 120.-Kč 244 

Pomoc při úkonech osobní 

hygieny 

(pomoc při koupeli, mytí 

apod.) 

22 klientů 120-Kč 912 

Pomoc při základní péči o 

vlasy a nehty 

(pomoc při stříhání nehtů 

a mytí vlasů) 

25 klientů 120.-Kč 133 

Praní a žehlení prádla 

 

16 klientů 60.-Kč/ 1 kg 354 kg 

Pronájem jídlonosiče 

 

51 klientů 3.-Kč/ úkon 6 768 (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, 

Skřivany. 

 

 

1) Přehled počtu klientů  

 

Počet klientů, kteří využili službu:31 z toho 9 mužů,   

Průměrný věk klientů:84 let 

  



 

 

2) Provedené úkony v roce 2018 

 
Úkon Celkem využilo Cena úkon/hodina Počet hodin 

Běžné malé nákupy  5 klientů 120.-Kč  15 

Jednoduché ošetřovatelské 

úkony (aplikace mastí, 

dohled nad užitím léků) 

9 klientů 120.-Kč 61 

Jednorázový odvoz 

(odvoz k lékaři, na poštu)  

7 klientů 40.-Kč/ úkon 208 (úkon) 

Nutné pochůzky (pošta, 

lékař) 

 3 klienti 120.-Kč 5 

Pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití 

(podání stravy imobilním 

klientům) 

19 klientů 120.-Kč 200 

Pomoc při použití WC 8 klientů 120.-Kč 50 

Pomoc při úkonech osobní 

hygieny (pomoc při 

koupeli, mytí apod.) 

22 klientů 120.-Kč 213 

Pomoc při základní péči o 

vlasy a nehty (pomoc při 

stříhání nehtů a mytí 

vlasů) 

23 klientů 120.-Kč 122 

Svoz klientů do centra 

denních služeb – Nový 

Bydžov 

9 klientů 25.-Kč/ den 270 (úkon) 

Svoz klientů do centra 

denních služeb – okolní 

obce 

3 klienti 35.-Kč/den 28 (úkon) 

Výchovně vzdělávací a 

aktivizační činnosti 

(čtení, besedy) 

11 klientů 120.-Kč 117 

Zprostředkování kontaktu 

se společenským 

prostředím  

13 klientů 120.-Kč 233 

Sociálně terapeutické 

činnosti 

12 klientú 120.-Kč 100 



 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 66 

Průměrný věk klientů:82 let 

 

 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Počet 

klientů 

66 62 40 43 53 48 50 52 48 48 45 

Obložnost 

lůžek 

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

 

 

Klienti podle místa bydliště: 

Královéhradecký kraj: 66 klientů 

z toho region Nový Bydžov: 32 klientů (Nový Bydžov,Měník, Janovice, Smidarská Lhota, 

Vinary, Nepolisy, Starý Bydžov, Skřivany, Mlékosrby, Ohnišťany, Sloupno)  

Ostatní - Chlumecko, Hradecko, Jičínsko: 34 klientů 

 

 

 

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

4 23 32 9 

 

Věková hranice klientů  

19-74 let 75-80 let 81-90 let 91 a více let 

7 7 43 9 

 

 

Počet klientů podle stupně závislosti: 

 
Bez závislosti 22 klientů, kteří 

měli příspěvek na 

péči v řízení 

Stupeň I. 16 

Stupeň II. 12 

Stupeň III. 14 

Stupeň IV. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZDM DoPatra 

Karla IV. 83 

504 01 Nový Bydžov 

dopatra@email.cz 

495 260 704 

www.dopatra.cz 

 

 

 

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 – 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 2018 navštívilo NZDM DoPatra celkem 126 dětí, mládeže a mladých dospělých ve 

věku 6 – 26 let, z nichž 113 bylo uživatelem služby.  Bylo poskytnuto celkem 9 058 služeb při 

4 652 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 hřiště. Během prázdninového provozu jsme zaznamenali 

v NZDM nejmenší počet kontaktů z celého roku, z důvodu velmi teplého počasí a nízké 

nezaměstnanosti, díky které mělo mnoho uživatelů z klubu Čas brigádu. Proto se uskutečnil 

jen jeden výlet, a to do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Tento výlet byl financován 

z odměny, kterou jsme získali za účast v celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 

2018, do které jsme se zapojili v dubnu tohoto roku, a to hned dvakrát, jak s uživateli z klubu 

Čas, tak i s klubem Čásek. 

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

šikanu, dopravní výchovu, zásady bezpečnosti chování o prázdninách a nejen o nich, rizika 

internetu, lásku – sex – přátelství, plánované rodičovství a antikoncepci, etiketu a zásady 

slušného chování či zdraví a zdravé stravování. 

NZDM DoPatra pořádalo v roce 2018 dvoje dny otevřených dveří spojené s výstavou. 

První velikonoční výstavu navštívilo cca 170 osob. Vánoční výstava byla pro veřejnost 

přitažlivější, neboť se jí zúčastnilo 270 osob, což je o sto více. Návštěvníci přicházeli 

především z řad základních a mateřských škol v Novém Bydžově a mohli si prohlédnout jak 

výrobky uživatelů, tak i prostory NZDM DoPatra a získat informace o poskytovaných 

službách. 

Na jaře jsme se zapojili do výtvarné soutěže, kterou pořádal místní DDM Nový Bydžov na 

téma „ Nakresli pohádku“. Soutěž byla určena jednotlivcům i kolektivům MŠ a ZŠ. Dne 

25.5 2018 odborná porota posoudila a ohodnotila všechna umělecká díla, která byla následně 

měsíc vystavena v budově DDM.  Příjemným překvapením byla výhra naší uživatelky, která 

se umístila na prvním místě ve III. kategorii.   

Ve spolupráci se Základní školou Palackého jsme opět v době podzimních prázdnin 

uspořádali akci pro veřejnost Naši kamarádi strašidla III., kterou navštívilo 450 návštěvníků, 

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

prostorách školy. Nejvíce návštěvníků přišlo opět ze základních a mateřských škol.  

Ani v rámci tanečního a dramatického kroužku Děti z města jsme nezaháleli. V dubnu 

jsme se účastnili taneční soutěže Amen Khelas 2018 v Jihlavě, ve které se tanečně utkalo 

dvacet skupin z různých nízkoprahových zařízení v České Republice. V soutěži jsme uspěli – 



 

 

uživatelé z kroužku Děti z města získali výhru a pohár za krásné třetí místo a navíc speciální 

cenu poroty. O měsíc později jsme se účastnili nesoutěžní taneční přehlídky Skok za krokem 

2018, která se konala v Chlumci nad Cidlinou. Zde se žádné ceny nerozdávali, ale spokojení 

jsme si odvezli nové nápady a postřehy od ostatních tanečních skupin, jejichž vystoupení jsme 

sledovali. V září jsme byli pozváni na veřejnou kulturní akci, kterou pořádalo město Nový 

Bydžov ve spolupráci se spolkem Triangl Strašidelný park, kde jsme opět představili taneční 

sestavy, které jsme se v klubu naučili. 

 

Klub Čásek 
 

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

V roce 2018 ho navštívilo 51 zájemců a uživatelů, proběhlo 1 610 kontaktů, při kterých bylo 

poskytnuto 3 737 služeb. 

 

Klub Čas 

 

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

– 26 let. V roce 2018 ho navštívilo 75 zájemců a uživatelů, proběhlo 2 159 kontaktů, při 

kterých bylo poskytnuto 5 321 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 

 

 

 

 

 

Pátek 8:00 – 16:00 



 

 

Statistiky docházky od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet 

vykonaných služeb 

v jednotlivých měsících  

 

 

Statistiky služeb docházky od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

Druhy sociálních služeb Počet poskytnutí 

Kolika uživatelům 

poskytnuto 

  Muži Ženy   Celkem Muži Ženy   Celkem 

Základní činnosti 140 86   226 37 22   59 

Výchovné, vzdělávací  

a aktivizační činnosti 3 860 2 547   6 407 63 39   102 

Zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím  761 225   986 60 29   89 

Sociálně terapeutické činnosti 674 342   1 016 64 34   98 

Pomoc při uplatňování práv 

 a oprávněných zájmů 240 183   423 46 

      

29   75 

Celkem 5 675 3 383   9 058 nelze nelze   nelze 

Hledaná data Počet záznamů 

  muži ženy   celkem 

Počet unikátních uživatelů 81 45   126 

Počet prvních kontaktů 32 21   53 

Počet kontaktů 2 404 1 367   4 652 

Počet vykonaných služeb 5 675 3 383   9 058 

Kolika uživatelům poskytnuta 

služba 81 45   126 



 

 

 

 

 

 

Profesionální tým… 
 Provoz organizace zajišťovalo 18 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 

 Ryglová Olga - pečovatelská služba 

 Štočková Jana - pečovatelská služba 

 Zichová Monika - odlehčovací služba 

 Rajmová Eva - odlehčovací služba 

 Peřinová Marie - odlehčovací služba 

 Vlachová Milena - odlehčovací služba 

 Laifrová Iveta - odlehčovací služba 

 Pavlíčková Petra - odlehčovací služba 

 Bužo Štefan – pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 Wajsová Veronika - pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomické výsledky celé organizace v tis.Kč 
 

 

Náklady (v tis.Kč) 

 

9 596                                       

Příjmy (v tis. Kč) 

9 761 

 

Materiál 1 421 Výnosy 3 285 

Služby    737 Dotace 6 469 

Osobní náklady 7 129 Ostatní výnosy        7 

Ostatní      52   

Odpisy    123   

DHM    134   

Hospodářský výsledek 
165 

                         

 



 

 

 

Projekty... 

 
V roce 2018 Duha o.p.s. realizovala tyto projekty: 

1)  

"Modernizace sociálních služeb pro Duha o.p.s." proběhla v rámci 1. výzvy MAS Společná 

Cidlina - z IROP - jako investice do sociálních služeb s termínem realizace červen 2017 - 

červenec 2018.  

K finanční stránce projektu:  

Celkové náklady projektu     918.865,- Kč                   

 z toho 878.865,- Kč investice: tj. auto Ford Connect, kolejnicový systém Erilens,  

2 x polohovací lůžka Linet  

 neinvestice 40.000,- Kč studie proveditelnosti a administrace 

Dotace EU 95% tj.                                  872.921,75 Kč 

Vlastní zdroje 5% tj.                                 45.943,25 Kč 

 

2) 

"Personální podpora a podpora vzdělávání v DUHA o.p.s. - podpora z Operačního 

programu Zaměstnanost , registrační číslo CZ 03.2.65/0.0/0.0/16_0470008154, prioritní osa 

OPZ:2 Sociální začleňování a boj s chudobou.  

Projekt byl zahájen 1.4.2018 s realizací 36 měsíců  - do 31.3.2021. Celkové způsobilé  

náklady projektu jsou ve výši 2 060 950.-Kč 

Předmětem tohoto projektu je podpora vzdělávání personálu v pobytové odlehčovací službě a 

přijetí 1 zaměstnance k posílení týmu odlehčovací služby. Záměrem tohoto projektu je 

posílení  a zkvalitnění služby. 

 

 

 

 

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: 27.2.2019 

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

Schváleno Správní radou společnosti v Novém Bydžově dne: 6.3.2019  
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tng. FrantiSek Cabicar,K Hvdzd6rn61374,500 08 Hradec Kr6lov6

auditort 0R e. tstt

ZPRAVN NEZAVISLEHO AUDITORA
o ovdieni ridetni zAvilrky za rok 2018 urden6 pro spr6vni radu

DUHA o.p.s.

1. Zprlva o auditu udetni zfv6rky

Vfrok auditora
provedl jsem audit piiloZene i6dne ricetni zilvErky spolednosti DUHA o.P.s, teO SZg 99 150,

sestaven6 na zAkladl desklch Udetnich piedpistr, kter6 se skl6dd zrozvahy k31.'12.2018, vlkazu
zisku a ztrAly za rok kon6icl 31.12.2018 a pillohy v t6to 06etnl zAv5rce. Pilloha v fdetni zlv€tce
obsahuje zektaani informace o spolednosti, popis pouZitich podstatnich U6etnich metod a dalSi

vysv6tluj ici informace.

Podfe m6ho nizoru piiloZeni fdetni zdvilrka spoleinosti DUHA o.p.s. za rok kon6ici 31. 12.
2018 podiv5 v6rnf a poctiv'f obraz aktiv a pasiv k 31.12.20{8, nikladt a v'.inos0 a v'isledku
jejiho hospodaieni a penEZnich tok0 za rok koniici 31. 12. 2O18 a ie sestavena ve vSech
viznamnich (materiilnich) ohledech v souladu s tiEetnimi piedpisy.

7lklad pro virok
Audit jsem provedl v souladu se z6konem o auditorech a standardy Komory auditor0 eesk6 republiky
pro audit, ktenimi jsou mezindrodni standardy pro audit (lSA), piipadnE dopln€n6 a upravenE
souviseiicfmi aplikadnlmi doloZkami. V souladu se z6konem o auditorech a Etickim kodexem piijatim
Komorou auditorfr eesk6 republiky jsem na spole6nosti nez6visli a splnil jsem i dal5i eticke povinnosti

vyplfvajici z uvedenlch piedpisrh. Domniv6m se, Ze dirkazni informace, kter6 jsem shrom6Zdil,

poskytuji dostate6nyi a vhodnf z6klad pro vyjddienl m6ho viroku.

2. Zprfva o posouzeni ostatnich informaci

Ostatnimi informacemi jsou v souladu s S 2 pism. b) zAkona o auditorech informace uveden6 ve

vlrodni zprdvta mimo ri€etni zdv6rku a tuto zprdvu auditora,

V r6mci ovliovini 06etni zdv6rky jsem se sezn6mil a posoudil vfro6ni zprAvu spole6nosti DUHA
o.p.s. za rok2018 a na z5klad6 proveden6ho posouzeni, poznatkir a pov6domi o spolednosti uv6dim:

fnformace ve v:iro6ni zprd,vl spole6nosti DUHA o.P.S., kter6 popisuji skute6nosti, jeZ jsou
piedm6tem zobrazeni v riEetni zivirce, jsou ve v5ech vfznamnfch (materidlnich) ohledech
v souladu s riEetni ziv6rkou, ve viroEni zprilvF jsem neziistil Zidn6 vfznamn6 (materi6lni)
nespr6vnosti a vfro6ni zprlva byla vypracovina v souladu s Eeskimi piedpisy.



3. Odpov6dnost za sestaveni ridetni zAvbrky

Reditelka ovid| za sestaveni i v€rni a poctivi obraz

v souladu mi piedpisy, a za vn povaZuje za nezbytn! pro

sestaveni , aby neobsahoval nesprivnosti zp0soben6

podvodem nebo chYbou.
schoPna
se jejfho
vyijimkou
dY nema

Reditefka sporednosti odpovidd za zve(g.hovan6 ostiatn[ informace, tj. za vfrocnf zprSvu sporecnosti,

."rt"u"nou'v souladu s deskfmi pr6vnimi piedpisy

4. Odpov6dnost za audit ridetni z6v6rky
rech a standardY

Pro audit (lSA)'
se z6konem o

Povinen bit na

i vyplfvajici z uvedenfch piedpisu'

Auditorjepovinenup|atiovatb€hemce|6hoaudituUdetnizSv€rkyvsou|adusvf5euvedenfmi
bi"Jpiti "otornf 

risudek a zachov6vat profesni skepticismus'

D6le je Povinnostl auditora:

. ldentifikovat a vyhodnotit rizika viznamn6

inich kontrot.

o Sezn5mit se s vnitinim kontrolnfm ti relevantnim pro audit v takov6m

rozsahu,abymohlnavrhnoutauditosoh|edemnadan6oko|nosti,niko|i
aby mohl"yiSilit;;;;na oeinnott j niho svst6mu'

oPosouditvhodnostpouZitich0eetnlchpravidel,piimEienostprovedenfchfdetnichodhad0a
informace, kter€ v t€to souvislo"tij"JnaGi spolecnosti uvedl v piiloze u6etni zav€rky '



. Vyhodnotit celkovou prezentaci, dlen6ni a obsah 06etni zdv€rky, vdetn€ pfilohy, a d6le to, zda

U|etni zAv1rka zobrazuje podkladov6 transakce a uddlosti zprisobem, kteni vede k v6rn6mu

za:brazeni-

Povinnosti auditora je t6Z informovat ieditele spobe m rozsahu a nadasovini auditu

a o rriznarnnich zjidEnich, ktera v jeho pr&b6hu ud ich vfznamnich nedostatk& ve

vnitinim konbolnim syst6mu.

Auditor je povinen se sezndmit v rdmci ov6iovdni ridetni zAvlrky s ostatnimi informacemi, $' s vfro6ni
zpr6vou, a posoudit, zda ostatnl informace nejso
zdv€rkou di s jeho znalostmi a pov6domim o 06etn
zda se jinak tyto informace nejevi jako vfznamn6
zda ostatni infonnace byly ve v5ech vtfznamnic
s ptislu5nimi prSvnimi ptedpisy. Timto posouz
pdZaOavf! pr6vnich pfdOpisU na formdlni n5leZitosti 5 postup vypracovSli ostatnich informaci

v fontextu vyznamnoiti (materiality), tj. zda pilpadn6 nedodrZeni uvedenich poZadavk0 by bylo

zp0sobil6 ovlivnit fsudek dindni na zdklad6 ostatnich informacl-

Datum vyddni zgrAvy: 27.2.2019

lng. Franti5ek Gabicar
auditor, osvEddeni KA CR e. 1511

6,0.*'.tob{ 
hl, rnntll*ct!-!!F "

:;[Jil'JY'{$.1Ti;
Q*.uo,tot

4



Udetni jednotka dorudi:

1 x piisluSn6mu fin. orgenu

ROZVAHA
v pln6m rozsahu

ke dni 31.12.2018
( v celfch tisicich Kd )

teo

2s999',I50

N6zev, sidlo a Prdvniforma
udetni jednotkY

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

Oznaceni AKTIVA
dislo
iadku

Stav k prvnimu dni
rirdetniho obdobi

Stav k posled. dni
0detniho obdobi

d D 1 2

A Dlouhodob! majetek celkem Souiirt A'l' ai A'lV' 1 493 369

At, Dlouhodob! nehmotn)t maietek celkem Soudet A l L aZ A | 7 I 25 25

A. r, 1.

A. 1.2

A.t 3,

A. t.4

A.r 5.

A. l. 6,

A t.7

Nehmotn6 uj'sledky vfzkumu a vlvoie (o12) 2

Software (013) 3

Ocenitelnd prdva (014)

Drobnyi dlouhodob! nehmotn! majetek (018) 5 25 25

ostatni dlouhodob! nehmotn! majetek (019) 6

Nedokonden! dlouhodob!' nehmotn)i'majetek (041) 7

Poskytnute zdlohy na dlouhodobf nehmotnli majetek (051) 8

Ail. Dlouhodoby hmotn! majetek celkem Soudet A ll 1 a2 A'll'10' 20 2928 2938

A il,1.

All 2,

A. ll 3.

A.il 4

A.il 5,

A.il.6
Ail7
A. ll. 8.

All I
A. il 10

Pozemky (031 ) 10

Um6lecka dfla, piedm6ty a sbirky (032) 11

Stavby (021) 12

Hmotn6 movit6 vdci a jejich soubory (022) 13 931 936

P6stitelsk6 celky trval!'ch porost0 (025) 14

Dosp6ld zviiala ajejich skupiny (026) 15

Drobnli dlouhodob! hmotn5i'majetek (028) 16 1 997 2 002

Ostatni dlouhodob! hmotnf majetek (029) 17

NedokondenV dlouhodobli' hmotnf majetek (042) 18

Poskytnut6 z6lohy na dlouhodobf hmotn! majetek (052) 19

A. ilt. Dlouhodob! finandni maietek celkem Soudet A lll '1 a2 A lll 6' 28

Allll
A. lll. 2.

A. ilt 3.

A lll.4

A. lll 5,

Ailt 6

Podily - ovlddandr nebo ovl6dajici osoba (061) 21

Podfly - podstatnf vliv (062) 22

Dluhov6 cenne papfry drZene do splatnosti (063) 23

Z6p0j6ky organizadnim slozkam (066) 24

Ostatni dlouhodobe zap0jdky (067) 25

Ostatni dlouhodob! finandni majetek (069) zo

A IV, Opravky k dlouhodobemu majetku celkem Sou6et A'lV l ai A lV 11 40 -2 460 -2 594

A. lv. 1,

AIV2.
A. tv 3.

A. IV4
A. lv. 5

A. lv, 6.

A. tv 7.

A. lv, 8

A. lv. L

A. tv 10

A. tv. 11

Oprdvky k nehmotnlm vlisledk0m vri'zkumu a vwoje (o72) 29

opr6vky k softwaru (073) 30

Opravky k ocenitelnlm pr5vOm (074)

Opravky k drobn6mu dlouhodob6mu nehmotn6mu majetku (078) 32 -25 -25

Opr5vky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotnemu majetku (079) 33

Oprdvky ke stavbdm (081

(082
Oprdvky k samostatnym hmotnlm movitlm vdcem
^ ^^, ,h^rf,m hmatnrinh mmritrinh rr6ni

34

:1?9

'i
I -soz 

I| ---- l
35

Oordvky k pdstitelskVm celk0m trvalli'ch porost0 (085 36

oordvkv k zdkladnimu st6du a taZnfm zvfiat0m (086 J'

Oprdvky k drobn6mu dlouhodob6mu hmotn6mu majetku (088 38 199 2 002

Oprdvky k ostatnimu dlouhodob6mu hmotn6mu majetku (089)



Oznadeni AKTIVA dislo
iddku

Stav k prvnimu dni
0detniho obdobi

Stav k posled. dnt
ridetniho obdobi '

c 1 z

B Kr6tkodob! majetek celkem Soudet B.l. ai B.lV. 41 2791 z olz
B Zdsoby celkem Soudet B.l.'l . a2 8.1.9, 51 400 400

Bt1 Materidl na skladd 12)

Bt2 Materidl na cestd 1q\ 43

B,t3 Nedokonden6 vyroba 21) 44

B t,4 Polotovary vlastni v;7roby 22) 45

8.t.5 Vlrobky (123) 46

Bt6 Mlada a ostatnizvfiata a iejich skupiny (124) 47

Bt7 Zbo2i na skladd a v prodejndch (132) 48

Bt8 Zbo2i na cest6 (139) 49

Br9 Poskytnut6 zdlohy na zdsoby (314) 50 400 400

B Pohleddvky celkem Soudet B ll 1 a2 B ll 19 122 203

B. ll. 1 odb6rateld (31 1 ) 52 203

Bil2 Smdnky k inkasu (312) 53

B. il,3 Pohled6vky za eskontovan6 cenn6 papfry (313) 54

Blt 4 Poskytnut6 provozni z6lohy (314) 55

Bil5 Ostatni pohleddvky (315) 56

Bll 6 Pohleddvkv za zamdstnanci (335) 57

B.il 7 Pohl za institucemi soc zabezpedeni a veiejn6ho zdrav, poji5t6ni (336) 58

B il,8 Dari z piijm0 (341) 59

B il,9 Ostatni piim6 dan6 P42) OU

B il 10 Dai z piidan6 hodnoty (343) ol

B It, 11 Ostatni dan6 a poplatky (345) oz

B|12 N6roky na dotace a ostatni z0dtovdni se stetnim rozpodtem (346) 63

B, il.13 Ndroky na dotace a ost. z0dt s rozp orgdn0 [zem. samospr. celk0 (348) o+ 15

8 il 14

B il 15

Pohledrivky za spoledniky sdru2enlmi ve spolednosti _ (359

Pohleddvky z pevnlich terminovyich operaci a opci (373)

65

66

B. ll 16 Pohled6vky z vydanyi'ch dluhopisi (375) 67

B 17 Jind pohleddvky (378) 68 107

B tl 18 Dohadn6 ridty aktivni (388) 69

B tl 19 Opravn6 polo2ka k pohleddvkdm (391 ) 70

B. ilt, Krdtkodob! finan6ni majetek celkem Soudet B.lll 1 aiB lll7. 80 2247 2 027

B. ilt 1.

B ilI,2
Bilt3,
B, ilr 4,

Bilr 5

B lll.6
Bilt 7

Pen62ni prostiedky v pokladn6 (211 72 zo 8

Ceniny (213 73 164 122

Pen62ni prostiedky na ridtech (221) 74 2057 1 897

Majetkovd cenn6 papiry k obchodovdni (251) 75

Dluhov6 cenn6 papiry k obchodovdni (253) 76

Ostatni cenn6 papiry (256 77

Penize na cest6 (261 79

BIV Jind aktiva celkem Soudet B lY 1 a2B.lY 2 84 zz 12

B, IV 1

BIV2
Naklady piiStich obdobi (381 81 22 12

Piijmy piii;tich obdobi (385 82

Aktiva celkem Souiet A. ai B. 85 3 284 3 011



lznaeeni PASIVA dislo
iadku

Stav k prunimu dni
0detniho obdobi

Stav k posled. dni
u6etniho obdobi

kv c 3 4

A Vlastnl zdroje celkem Soudet A.l. ai A.ll 86 1 357 1 522
AI Jm6ni celkem Sou6et A.1.1. a2 A.l 3 90 1 220 1 357
Ar1
A t.2
A t,3

Vlastnf jm6ni (901) 87 759 759
Fondy (91 1 ) 88 461 598
Ocenovacf rozdily z piecen6ni financnfho majetku az1vazkl (921 ) 89

165Vlsledek hospodaienf celkem Soudet A.ll 1 aZ A 11,3, 94 137

A.il.1

All 2

Ail3

Udet vlsledku hospodaieni (963) 91 x 165
V!'sledek hospodaieni ve schvalovacim iizeni (931 ) 92 137 X

NerozddleniT zisk, neuhrazend ztrdta minul)tch let (932) 93

B Gizi zdroje celkem Sou6et B.l, ai B.lV. 95 1 927 1 489
B Rezervy celkem Hodnota B l.'l 97

B.tl Rezervy (941) 96

B. il. Dlouhodob6 zAvazky celkem Soucet B.ll j, aZBJlT 105

B,il 1

B.| 2.

Bil3
B.il 4

B.il 5.

B.il 6,

B il.7,

Dlouhodob6 rivEry (951) 98

Vydane dluhopisy (953) 99

Zdvazky z prondjmu (954) 100

Piijat6 dlouhodob6 zalohy (955) 101

Dlouhodobe sm6nky k 0hrad6 (958) 102

Dohadne 0dty pasivnf (389) 103

148e i

Ostatni dlouhodobd zAvazky (959) 104

b Kr6tkodob6 zevazky celkem Soudet B ttl 1 a2B lll 23, 129 1 927
BIIIl
B ilt.2

B. ilt, 3

B.ilt 4

Blil5.
Bilt 6

B. ilt. 7.

B. ilt 8.

B. |il, 9.

B. ilt. 10

B ilr 1'1

B. |t. 12,

Blil13
B. ilt. 14

B, ilt 15

B ilt,16

B. ilt. 17.

B ilt 18.

B ilt 19.

B. ilt. 20.

B. |t.21

B. |1.22.

B ilt,23.

Dodavatel6 Q21\ 106 55 19

SmEnky k 0hrad6 p22) 107

Piijate zdlohy G24l 108 62 20

Ostatni zdvazky (325) 109 6

Zamdstnanci (331 ) 110 350 344
Ostatni zdvazky v0di zam6stnanc0m (333) 111

ZAvazky k institucim soc. zabezpedeni a veiejneho zdrav pojiStdnf (336) 112 202 192

Dai z piijm0 (34i ) 111

Ostatni piime dan6 (342\ 114 52 48
Dari z piidane hodnoty 343) 115

Ostatnf dand a poplatky 345) tto

Z|vazky ve vztahu k stdtnimu rozpo6tu 346) 117

ZAvazky ve vztahu k rozpodtu orgdn0 rizem. samospr celk0 348) 118

ZAvazky z upsanlch nesplacenfch cennS?ch papir0 a podilr]l 367) 119

Zi*azky ke spolecnik0m sdruZenlm ve spolednosti 368) 20

Zivazky z pevnlch terminovlch operaci a opci 373 21

Jine zAvazky 379) 22 626
Krdtkodobe 0v6ry Q31 23

Eskontni 0v6ry (232 24

Vydane krdtkodob6 dluhopisy (241 125

Vlastni dluhopisy (255 126

Dohadn6 fdty pasivnf (389) 127 264 240

Ostalnf krdtkodobe finandnl Wpomoci (249 128 936



Oznadenf PASIVA 6islo
iddku

Stav k prvnimu dni
0betniho obdobi

Stav k posled. d!
0detniho obdobfl

D c J 4

BV Jind oasiva celkem SoudetB.lV,l. a2B.lV.2 133

B, tv, 1.

B, IV. 2,

V!,daje pii6tlch obdobi (383) 130

Vlinosy piiStlch obdobi (384) 131

Pasiva celkem SouietA. aZ B. 134 3 284 3 011

Podpiso4T z5znam statutdmiho org6nu Udetni
nebo podpisovli' vzor tyzick6 osoby, kter6 je

Sestaveno dne: 27.02.2019

i o"p.s.
Ju a873

504 01 Fiovrl B.tdiov
259 99 150 ret:495 491 180

Piedm€t oodnikdni

Pr^-Z-^ t(-.'q



zrsku a ztrdty
Piilohy d 2

y d 504/2002 Sb

0ietni jednotka dorudi:

1 x pifslu5n6mu flnandnimu orgdnu

AVI26 Prodany materidl

AVI27 Tvorba a pouZiti rezerv a opravnich polo2ek

A. Vll. Poskytnut6 PfisP6vkY

F-fytnute 0lensk6 piisp6vky a piispdvky z[rdtovan6 mez
A.

VfXNZ ZISKU A ZTRATY

v Pln6m rozsahu

ke dni 31.12.2018
( v celYch tisicich K6 )

reo

25999'150

Ndzev a sfdlo 0detnIjednotkY

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

-
-t

l

-l

v28

A. l.

Niklady

Spotiebovan6 nakupy a nakupovan6 sluiby SoudetAll a2Al6 2 -2rc8 | 2 158

A.t. 1

A.t 2

Mzdov6 n6kladY

ZAkonn6 sociatn i Polsten i

Ostatni socidlni Poji3t6ni

26konn6 soci6lni n6kladY

ostatni soci6lni n6klady

Dan6 a poPlatkY

Dan6 a poPlatkY

Ostatni ndkladY

_ 
Hodnota A lV 15

Soudet A.V.'16. a2 A.V.22
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A lll 13.
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A. IV.
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15A

A. V.
21 52

AV16, Smluvni pokuty, 0roky z prodleni, ostatni pokuty a penale 22

AV17 Odpis nedobYtn6 PohleddvkY

Ndkladov6 0rokY _
Kursove ztr6tY

23

A V.,18
24

AV, 19
25

AV20
A. V 21.

\ A.V.22.

[o. ut-
1----
iAVl23
,A.vn4
[-vrzi
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Manka a SkodY

Jtn6 ostatni n6kladY

LYl?t'

Prodan6 cenne DaPiry a PodilY
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5t
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orqaniza6nf mi sloZkami

Hodnota A Vll 28,
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e innostiI ..4F: TEXT

Cislo
iadku

H avn Hospod6iskd Celkem

o 7

A. Vilt. Dai z piijmfr Hodnota A Vlll'2g' 37

A. Vilt 29 Dai z piiim0 38

Niklady celkem Soudet A l aZ A Vlll 39 9 596 9 596

B V!nosy 40

BI Provozni dotace ' Hodnota B l'1 41 6 469 6469 l

--'-lB.t. 1 Provozni dotace 6 469 b 4bv

B. il. Piijat6 piisp6vky Soudet B ll2' aLB ll 4 43 t) 7

Bil2. Piijate pifspdvky z0dtovan6 mezi organizadnimi sloZkami 44

7B.il 3 Piijat6 piispdvky (dary) 45 7

Bil4 Piijate 6lenske piispdvkY 46

B. lll. f r2by za vlastni v'.f kony a za zboZi 47 3 253 32 3 285

B. IV. Ostatni vlnosy Soudet B lV 5 a2 B IV 10' 48

BIV5, Smluvni pokuty, iroky z prodleni, ostatni pokuty a penele 49

B. IV 6 Platby za odepsan6 Pohled5vkY
50

B. tv.7. Vfnosov6 0roky 51

B. lv. 8. Kursov6 zisky 52

BIV9 Z0dtovdni fondt 53

B. lv, 10 Jind ostatni vYnosy
tr^

B. V. Trilby z prodeje majetku Soudet B V 11 a2 B V '15'

8.V.11 TrZby z prodeje dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku 56

B V, 12 TrZby z prodeje cenn;ich papir0 a podilti 57

B. V, 13. TrZby z prodeje materi6lu 58

B V, 14 Vinosy z kr6tkodob6ho finandniho maietku 59

B. V ,I5 Virnosy z dlouhodobeho finandnfho majetku 60

Vfnosy celkem Soudet B l a2 B V' 61 I 729 3Z Y rro

c Vfsledek hospodaieni pied zdan6nim f 61 - (i' 39 - i 37) 62 133 32 165

D Vfsledekhospodaienipozdan6ni f 62-i 37 OJ 133 32 '165

Sestaveno dne: 27.02.2019 Podpisov! zAznam stalutdrnlho o196nu Ode

nebo podpisov! vzor fyzickd osoby, kterd 1e
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Piiloha v riietni zhvErce

spolednosti DUHA, o'p's'za rok 2018

I l. Identifikaini,ridaje

N6zev organizace: DUHA, o'P's'

Sidlo: Fudikova 873' 504 01 Novj' BydZov

re o:
DIC:

259 99 150

c225999rs0
Den vzniku: 10' iijna 2003

Zapsina:t<.ul,t.enosouduvHradciKr6love-oddilo.vloZka95
Privni forma: Obecnd prospdSna spolednost

2. Orgrlny spoleinosti a prisobnost

Statutfrni org6n: tng' StOp6nka Holmanov6' ieditelka spolednosti

Spr6vni rada: Ing. Martin Koiinek' piedseda
' Ing. Miloslav Mencl' mistopiedsed

MUDr' Helena Safaiikov6' dlen

Dozorci rada: Ing' Marie PiibYlova
Ing. Marcela Cesdkov6

Mgr' Romana Rehoikov6

Prfvni pomdry spolednosti upravuje statut vydany spr6vni radou dne 30' prosincc 200i'

irdinnosti Noveho obdanskeho z'6koniku a na

iidi zakonem d. c. 24811995 Sb" o obecndObecnd prospdsn6 spolecnost vznikla pied

zfkladdjeho ustanoveni v $ 3050 se nad6le

prospeSnYch sPo lednostech'

v roce 20lg nebyry proveden y L6dnezm6ny v org6nech spolednosti ani vjejich pisobnosti'

nebyly provedeny ani zmdny v obchodnim rejstiiku'

Spolednost neni dlendna na organi za(ni an\ uzemni jednotky'

Spolednostnem6L(dnevkladyvjinychspolednostechanisenepodilinajejichtizeni.

3. Zakladatel sPoleinosti
Zakladatelem je M6sio Novy BydZov, IiO 00269 24T,Masarykovo n6mdsti l ' Novy BydZov'

Spolednost neeviduje L(dnepodily jinych osob na vlastnim kapitalu ani na rozhodovacich

pr6vech.

n,.1;#tJrlff#l.'Tffiilj:l"rkyrov6ni soci'lnich slLrzeb podle z6kona d 108/2006 Sb o

socidlnich sluZb6ch v rozsahu:

je PoskYtn i sluZbu lidem' kteii se

ich Zivotni eiich donragnirsti'

ci6lnich ko abY iim bYl zachovdn

piistup v poskytovane podpoie a pomoci'

t ve svem pfirozenem prostiedi - ve svych



poslinfm Centra dennich sluZeb (ambulantni sluZba) je podpora klientri v aktivnim

zpirsobu Zivota, upeviiovat a obnovovat potiebnd sebeobsluZne a ment6lni schopnosti,

zaclenovat je do mistni komunity vrstevnikri a umoZnit rodinnym piislu5nikfim potiebny das k

regeneraci di klidne Pr6ci.

poslfnim Odlehiovacf sluZby - je to pobyov6 sluZba urden6 seniorirm, osob6m s tdlesnym

nebo zdravotnirh postiZenim, kt.r. maji sniZenou sobdstadnost z drivodu vdku, chronickdho

onemocndni nebo zdravotniho postiZeni, o kterd je jinak pedov6no v jejich piirozendm

soci6lnim prostiedi. cilem je umoZnit odpodinek rodin6m trvale pedujicim o svd blizkd.

Nizkoprah ov6 zaiizeni pro dEti a mlfdei DoPatra nabizi podporu a pomoc pii zmdnd v

zivotrrinr zpusobu d6ti. ml6deLe amladych dospdliich v nepiiznive socialni situaci ve vdku 6 -
26ler. Nabidkou bezpecneho prostoru pro smysluplne tr6veni volndho casu chceme byt

ddtem. mladeZi a mtadym dospelym ze soci6lnd vyloudend lokality nebo ohroZend socidlnim

vyloudenim napomocni, aby dos6hli piileZitosti a moZnosti, kterd by jim pomohli plnd se

zapolttdo ekonomickeho. soci6ln(ho ikulturniho Livotaspolednosti aLilzptsobem, ktery.ie

ve spolecnosti povaZovtn zabELny.

poradensk6 sluZby obdanrim a rodinam pii ieSeni obtiZnych Zivotnich situaci,
poskytov6ni soci6lnich sluZeb se podrobndji ridi podle vyhlfSky 50512006 Sb', kterou se

prov6ddji ndktera ustanoveni o socialnich sluZbach v platnem zndni.

5. Uietni z6sadY a metodY

Udetnim obdobim je kalenddini rok.

Rozvahovl' den 3 I,12 201 8.

Ucetni z(werkaje sestavena za piedpokladu nepietrZitdho trvdni i-rcetni jednotky.

pii udtovani a sestavovani udetni zilerky postupuje irdetniiednotkav souladu se z6konem o

udetnictvi. vyhlaSkou a. 50412002 Sb., kterou se provad6jf ndkterd ustanoveni zakona o

ucetnictvi pro udetnf jednotky. u kterl,ch hlavnfm piedmdtem neni podnik6ni a udtuji

v soustavd podvo.ineho 6detnictvi a s deskymi fdetnimi standardy, a to podle platnd pr6vni

upravl pro dane ircetni obdobf .

Odepisovani dlouhodobdho majetku je provdddno podle doby Zivotnosti z jejich poiizovaci

..ny. Poeatek odepisovani je vzdy n6sledujici mesic po zaiazeni.

Drobny dlouhodoby hmotny majetek v poiizovaci cend do 40 tis. Kd se odepisuje ve vy5i

100% pii zaiazeni.

Majetek je oceflovdn v poiizovacich cendch. Opravnd poloZky nebylo nutno v1'tv6iet'

LJdaje v cizich menach se nevyskytuji.

'f ituly pro tvorbu rezerv se [rdetnim obdobi nevyskytly'

6. Doplfiujici informace k rozvaze a vykazu zisku a ztrhty

pohleddvk-v nai.52 Rozvahy ve vySi 203 tis. Kd jsou pohledavkamizaposkytovand socidlni

slu2b1'klicntirm.



Jine ztvazky na i. 22 Rozvahy ve vySi 626 tis. Kd jsou tvoieny zdlohou na projekt Person6lni
podpora avzdEltxttni ve vj5i 576 tis. Kd a vratkou dotace mdstu Novy BydZov ve vySi 50 tis.
Kd.

Provozni dotace vykazovane na i6dku 42Yykazu zisku a zlritty ve vySi 7 685 tis. Kd jsou
rozeps6ny vdetn6 ridelu a don6toru v samostatn6m odstavci piilohy.

7. Hmotny a nehmotny majetek

8. Pohledfvky a zixazky

Spolednost nem6 L6dne dlouhodobd pohled6vky, pohled6vky po splatnosti ani pohled6vky
neuvedend v rozvaze.
Spolednost nem6 Lddne dlouhodobl zdvazky, zfxazky po splatnosti ani zdvazky neuvedend
v tozyaze.
Spolednost nem6 L6dne splatn6 ztxazky vfidi finandnfmu fiadu, spr6vd socialniho
zabezpedeni ani vridi zdravotnim poj i St'ovndm.

Spolednost nem6 Lifine pohled6vky aniztwazky vfidi svemu zakladateli ani vfidi dlenrim
org6nri spolednosti.

9, Dotace

Spolednost v roce 2018 piijalaprovozni dotace na zajiStdni provozu socirilnich sluZeb:

Od Ministerstva pr6ce a soci6lnich vdci 3 950 tis. Kd.

Od zakladatele Mdsta Novyi BydZov I 723 tis. Ki.

Od ostatnich obci ROP Novf BvdZov 351 tis. Kd.

Spolednost uzaviela smlouvu s Ministerstvem pr6ce a soci6lnich vdci v r6mci operadniho
programu Zamdslnanost na poskytnuti provozni dotace na person6lni rozvoj a vzddl|vdni na
obdobiod1.4,2018do3l.3.202l vcelkovdv.'f5i2060tis.Kd.Vroce20lSztetod6stkv
vyderpala 353 tis. Kd.

Spolednost drile obdrZela piispdvek 45 tis, Kd od riiadu pr6ce.

Spolednost v roce 2018 piijala investidni dotaci na modernizaci provozu soci6lnfch sluZeb od
Ministerstvapro mistni rozvoj v celkovd d6stce 872 tis. Ka,Z tdto dotace poiidila dvd
polohovaci postele, kolejnicovy a ztxdsny system do pokojri odlehdovacfch sluZeb a

automobil FORD Connect pro pedovatelskou sluZbu.

S po I edno st neorganizo v ala L6dne veiej nd sbf rky.

10. Vlastni kapitdl
Ziskza rok 2017 ve vy5i 136 tis. Kd byl pieveden do rezervniho fondu.



11. Triby z prodeje vyrobkri a sluZeb

|'rzby r hotpodarskd dinnosti (pron6jmy) dinily 32 tis' Kd'

T r\by j ednotlivych soci6lnich sluZeb dinily:

Vy'kony'pedovatelskd sluZby obddy a dond5ka ob6dri

Vfkonypedovatelskd sluZby pedovatelsk6sluZba

SluZby denniho centra
TrLby z odlehdovacich sluZeb

12.ZamEstnanci a osobnf n6kladY

eny podet zamestnanct k 31 .12.2018 byl 19, z toho jeden iidici'

adaati za rok201 8 je 5 247 tis. Kd, z toho piizndno pro iidiciho pracovnika

dazprojektuPersondlnirozvojavzdd|6ni228tis.Kd.
V roce 2017 bylpodet Lamestnancfi I 8, v roce Zb t S Uyta piijata zamdstnankynE, jeiiL mz6a

pokryvd projekt Person6lni rozvoj avzdll|ni'

Reditelce spolecnosti nejsou kromd odmdny za praaovni dinnost poskytov6ny L6dne vfhody

ani bencfitl ' l' KOVneZ( lenove spravnl a

jim. nebyla g?'\y, l;j"t 
:

smlouva. ZddnY z

zam€stn6ni ve spolednosti a.neuzavieli Lhdne

13. Ostatni
Po datu udetni ztndrky nenastaly Lddne skutednosti, kter6 by mdly vliv na stav majetku a

ztnazkfr,vysledek hospodaieni nebo finandni situaci spolednosti zavykazovane obdobi'

Vedeni spolednosti nejsou znitmy Litdne skutednosti, kterd by m6ly mit negativni vliv na

nepietrZit6 trv6ni sPolednosti.

504 tis. Kd
797 tis. Kd
149 tis. Kd

1 870 tis. Kd

491 180

olmanov6

V Novem BvdZove dne27,2.2019
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