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Z hlediska činnosti denního centra byl rok 2016 rokem 
celkem klidným. Pravda, chyběly nám nějaké peníze na 
zajištění provozu sociálně terapeutických dílen, ale tuto 
nepříjemnost se nám podařilo zvládnout. Z minulých let 
jsme na podobné problémy s nedostatkem peněz už 
zvyklí. Důležité je, že se podařilo uskutečnit řadu 
zajímavých akcí, které se klientům i jejich rodinám líbily. 
Fotografie  i zážitky z výletů, veřejných vystoupení, 
návštěv divadel, filmových představení i sportovních akcí 
hojně plnily webové stránky společnosti a sklidily i 
překvapivý zájem na sociálních sítích.  

Sponzoři i v tomto roce zůstali Mateřídoušce příznivě nakloněni, takže byli ochotni věnovat 
nějakou tu korunu, za kterou bylo možné uskutečnit výše popsané. 
Pravidelně se dařilo zajišťovat doplňkové rehabilitační činnosti, takže klienti mohli využívat 
canisterapii, hipoterapii i zooterapii. 
V únoru denní centrum zakoupilo služební vozidlo, které bylo využíváno pro přepravu 
klientů na akce denního centra a k zajišťování prodeje výrobků sociálně terapeutických 
dílen. Výrobky sociálně terapeutických dílen si svou stále rostoucí kvalitou získaly věrné 
zákazníky a poptávka začala převyšovat nabídku, což nás velmi potěšilo. 
O sociální služby denního stacionáře i sociálně terapeutických dílen byl trvalý zájem a 
kapacita obou služeb byla zcela naplněna. Potěšující je také skutečnost, že na obou 
službách proběhla nejedna studentská praxe. V sokolovských sociálně terapeutických 
dílnách úspěšně proběhla i praktická maturitní zkouška studentek karlovarské střední 
pedagogické školy. 
Za zmínku stojí i získání stavebního povolení na rekonstrukci sokolovského pracoviště 
denního stacionáře a podání žádosti o dotaci do IROPu. Chtěla bych na tomto místě 
poděkovat panu projektantovi Ing. Kalábovi, který vypracoval projektovou dokumentaci a  
věnoval nemalé úsilí i vyřízení stavebního povolení. Dále také děkuji panu Bc. Navaříkovi 
ze společnosti Erste Grantika Advisory, a.s., který připravil úspěšnou dotační žádost. Naše 
dlouholetá vize, otevřít tolik potřebné  a rodiči netrpělivě očekávané sokolovské pracoviště 
denního stacionáře, získala mnohem reálnější podobu. Vím, že nás čeká ještě spousta 
práce i starostí než sokolovský stacionář nabídne své služby prvním klientům, ale doufám, 
že se už blížíme ke zdárnému konci úsilí, které začalo v roce 2008.         
Ohlížím-li se za rokem 2016, nemohu závěrem ve svém ohlédnutí opomenout i zásadní  
událost, která výrazným způsobem zasáhla do mého osobního života. Snad symbolicky na 
Den dětí zemřel náhle a nečekaně můj syn Štěpán, který celý svůj život zůstal radostným a 
šťastným dítětem. Nebýt jeho narození a neexistence vhodných sociálních zařízení po roce 
1989, Mateřídouška by tu nebyla. On byl tím hlavním důvodem, proč Mateřídouška vzklíčila 
a dnes díky němu může nabízet pestrou kytici činností, tak jako pravá mateřídouška světu 
nabízí bezpočet drobných voňavých kvítků. Vždy jsem si přála, aby na prvním místě naší 
práce byla laskavost a láskyplnost, kterou naši klienti potřebují především. Snad proto 
padla volba na mateřídouškou, která svou vůní může evokovat láskyplný mateřský dech. 
                                                  Věra Bráborcová, ředitelka obecně prospěšné společnosti   

Poděkování 
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PODĚKOVÁNÍ 
V úvodu výroční zprávy bychom chtěli poděkovat všem soukromým sponzorům a dárcům, 
kteří svými dary podpořili v roce 2016 naši obecně prospěšnou společnost. Dále pak 
děkujeme veřejným institucím, které finančně zajistily provoz denního centra: Evropskému 
sociálnímu fondu v ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Karlovarskému kraji, 
Městu Chodovu, Městu Sokolovu, Městu Karlovy Vary a Městu Habartov. Díky získaným  
dotacím mohlo denní centrum nabídnou klientům kvalitní, individuálně zacílené sociální 
služby v dostatečné kapacitě.    
Děkujeme klientům i jejich rodinám za projevenou důvěru, všem zaměstnancům 
společnosti za obětavou celoroční práci, bez které by Mateřídouška nemohla poskytovat 
kvalitní a tolik potřebné sociální služby.  
Poděkování též náleží spolupracujícím poskytovatelům sociálních služeb i dalším 
institucím a organizacím, které s denním centrem v roce 2016 ochotně spolupracovaly a 
pomáhaly tak zvyšovat úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb.  Děkujeme. 

Provoz sociálně terapeutických dílen byl v období 1.11.- 31.12. 2016 financován z 
individuálního projektu Karlovarského  „Podpora vybraných služeb sociální prevence“. 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. finančními dotacemi v roce 2016 podporovaly:Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. finančními dotacemi v roce 2016 podporovaly:Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. finančními dotacemi v roce 2016 podporovaly:   
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. je obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku 
obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 111. 

POSLÁNÍ 
Posláním Denního centra Mateřídouška, o.p.s. je poskytovat služby sociální péče osobám 
se zdravotním postižením, zejména osobám s mentálním a kombinovaným postižením a 
osobám s poruchami autistického spektra s cílem umožnit těmto osobám důstojný a 
plnohodnotný život v rámci rodiny. Důraz je kladen na individuální rozvoj samostatnosti a 
soběstačnosti každého klienta. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím dvou 
ambulantních služeb sociální péče - denního stacionáře a sociálně terapeutických 
dílen, které jsou poskytovány v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. 

           ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DENNÍHO CENTRA 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Denní stacionář 
Chodov 

Sociálně terapeutické dílny 
Chodov 

Sociálně terapeutické dílny 
Sokolov 

sociálně terapeutické dílny 

Denní centrum v roce 2016 provozovalo dvě samostatné sociální služby. Služby se 
vzájemně doplňovaly a vytvářely nejen vhodné podmínky pro všestranný individuální 
osobnostní rozvoj klientů, ale také účinně podporovaly jejich důstojnou a plnohodnotnou 
integraci a inkluzi do běžné společnosti. Individuálnímu přístupu byla podřízena veškerá 
činnost denního centra. V péči byly vždy zohledňovány konkrétní potřeby klienta 
vycházející z formy a stupně postižení i z jeho osobních přání a možností. Služby denního 
centra byly určeny širokému spektru klientů s mentálním a kombinovaným postižením i 
klientům s poruchou autistického spektra. Významným způsobem také zkvalitňovaly život 
pečujícím rodinám a nabízely jim šanci žít běžným způsobem života. Klientům z 
chráněného bydlení poskytovaly sociálně terapeutické dílny potřebnou míru podpory i 
pomoci při zvládání samostatného způsobu života a připravovaly je na pracovní uplatnění 
na chráněném, případně otevřeném trhu práce. 

Základní údaje o společnosti 
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CÍLE DENNÍHO CENTRA 
Cíle denního centra byly naplňovány prostřednictvím cílů jednotlivých sociálních služeb. 
Základní cíle ve vztahu ke klientům lze charakterizovat následujícím způsobem: 

- všestranný individuální rozvoj duševních a tělesných schopností 
- prohlubování a podpora samostatnosti a soběstačnosti 
- zvládání péče o vlastní osobu 
- individuální podpora a pomoc při kompenzaci mentálního, případně 

kombinovaného postižení 
- svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity včetně začlenění se 

do vrstevnické skupiny 
- získávání, rozvoj a udržování pracovních návyků 
- rozvoj a posílení schopnosti zvládnout opakovaný pracovní výkon s důrazem na 

produktivní složku pracovní činnosti 
- všestranná podpora snahy o samostatné pracovní uplatnění 

ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY A ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 
Ve složení správní a dozorčí rady společnosti nedošlo k žádným změnám a nebyla 
upravována ani zakládací listina obecně prospěšné společnosti.   

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 
název společnosti:  Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 
sídlo:    Školní 737, 357 35 Chodov 
telefon:  352 665 992 
mobil:   607 718 345 
e-mail:   info@opschodov.cz 
web:   www.dcmat.cz 
IČ:   279 89 364 
Bankovní spojení: KB Praha, a.s., č.ú. 43-306700237/0100  
   Česká spoř i telna č.ú. 4034492339/0800 
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Denní stacionář Mateřídouška 

POSLÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE 
"Všestrannou péčí a podporou k plnohodnotnému životu." 
Denní stacionář Mateřídouška poskytoval všestrannou podporu a pomoc klientům se 
zdravotním postižením při jejich individuálním rozvoji soběstačnosti a samostatnosti s 
důrazem na schopnost se důstojně zapojit do života přirozené komunity. Služba svou 
činností reagovala na individuální klientské potřeby v souladu s krajskou regionální kartou 
sociální služby. Denní stacionář nabízel širokou škálu výchovně vzdělávacích i 
rehabilitačních činností a to především osobám s mentálním a kombinovaným postižením 
bez ohledu na formu a stupeň postižení.  

CÍLE 
Poskytováním služeb sociální péče byly naplňovány především tyto cíle: 

- individuální rozvoj duševních a tělesných schopností 
- prohlubování a podpora samostatnosti a soběstačnosti 
- individuální podpora a pomoc s ohledem na zdravotní postižení 
- svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity včetně 
- podpora začlenění do vrstevnických skupin 
- podpora a odborná pomoc pečujícím rodinám 

KOMU BYLA SLUŽBA URČENA - CÍLOVÁ SKUPINA 
Služba byla určena osobám se zdravotním postižením, zejména s mentálním a 
kombinovaným postižením bez ohledu na formu a stupeň postižení. Dále pak osobám s 
poruchou autistického spektra.  
Služba nebyla určena osobám patřícím do jiné cílové skupiny (psychiatrická onemocnění, 
drogová závislost apod.). Dále pak osobám agresivním a neschopným pobytu v kolektivu. 
Zájemci o službu mohli být také odmítnuti z důvodu naplnění kapacity stacionáře. V 
takovém případě byli zapsáni do pořadníku čekatelů do doby uvolnění místa. 

JAK BYLO MOŽNÉ STÁT SE KLIENTEM SLUŽBY 
Zájemci o služby denního stacionáře byli přijímáni na základě písemné žádosti a dokladu o 
zdravotním stavu, který popisoval stupeň a formu mentálního, případně i tělesného nebo 
smyslového postižení. O přijetí do služby rozhodovala ředitelka společnosti a sociální 
pracovník. Služby sociální péče byly klientům poskytovány na základě písemné smlouvy, 
která stanovila podmínky čerpání této péče.   

KAPACITA DENNÍHO STACIONÁŘE 
Kapacita Denního stacionáře Mateřídouška byla v roce 2016 45 klientů a tato kapacita byla 
plně využita. Služeb denního stacionáře využilo 52 klientů a průměrná denní naplněnost 
byla 31 klientů. V pořadníku čekatelů byli evidováni dva zájemci o službu. 

PROVOZNÍ DOBA   
V pracovní dny pondělí - pátek byla provozní doba od 6,00 – 15,30 hod. Délka provozní 
doby byla variabilně upravována podle momentální potřeby klientů a jejich rodin. V roce 
2016 byly poskytovány sociální služby i nad rámec stanovené pracovní doby a v 
ojedinělých případech byla tato služba poskytována i o víkendech. 

Základní informace o službě 
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DOSTUPNOST SLUŽBY 
Denní stacionář má sídlo ve Školní ulici č.p. 737 (areál 5. MŠ, zadní budova). Sídlo 
stacionáře je v centru města Chodova. Zařízení je snadno dostupné jak z hlediska veřejné 
autobusové dopravy (autobusové nádraží se nachází ve vzdálenosti cca 250 m), tak i 
z hlediska individuální dopravy, neboť stacionář má vlastní parkoviště. V okruhu zhruba 
500 m se nacházejí důležité instituce města (městský úřad, knihovna, kulturní a 
společenské středisko, pošta), řada obchodů i restaurací. 

KONTAKT 
název služby:  Denní stacionář Mateřídouška 
sídlo:   Školní 737, 357 35 Chodov 
telefon:  352 665 992 
mobil:   607 718 345 
e-mail:   info@opschodov.cz 
www:   dcmat.cz 

KLIENTI 
Denní stacionář v roce 2016 poskytoval služby sociální péče klientům s mentálním a 
kombinovaným postižením (kombinace mentálního postižení s postižením tělesným, 
smyslovým nebo duševním) a klientům s poruchou autistického spektra. Průměrný věk 
uživatelů byl 22,8 roku.  
Typickým klientem stacionáře byl dospělý muž se středně těžkým až těžkým mentálním a 
tělesným postižením. Klienti využívali sociální službu v průměru čtyři dny v týdnu a čerpali 
denně v průměru 5,4 hodiny péče. 

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Provoz denního stacionáře byl v roce 2016 financován především z veřejných zdrojů.  
Největší část finančních prostředků tvořila dotace získaná od Karlovarského kraje. Další 
finanční prostředky pak byly získány z městských dotačních programů města Chodov, 
Sokolov a Karlovy Vary. Zhruba čtvrtinu provozních nákladů služby pokryl příjem 
společnosti z úhrad za poskytovaní sociálních služeb. Část finančních prostředků byla také 
získána ze sponzorských darů a z doplňkové činnosti.  Podrobné informace o hospodaření 
společnosti v roce 2016 jsou uvedeny v následujících kapitolách této výroční zprávy (viz. 
Roční účetní závěrka včetně příloh).   
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Sociálně terapeutické dílny Mateřídouška 

POSLÁNÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN 
"Všestrannou podporou samostatnosti a pracovních dovedností ke spokojenému 
životu." 
Sociálně terapeutické dílny poskytovaly všestrannou podporu a pomoc klientům se 
zdravotním postižením v oblasti individuálního rozvoje pracovních dovedností s důrazem 
na možné pracovní uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Služba svou 
činností reagovala na individuální klientské potřeby v souladu s krajskou regionální kartou 
sociální služby. Nutnou podmínkou možného pracovního uplatnění je dostatečná míra 
sebeobsluhy, která byla v rámci jednotlivých činností dílen u klientů cíleně rozvíjena s 
přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a dovednostem. Dílny svou činností také 
nabízely pomoc a podporu pečujícím rodinám.    

CÍLE 
Přehled základních cílů sociální služby: 

- získávání, rozvoj a udržování pracovních návyků 
- rozvoj a posílení schopnosti zvládnout opakovaný pracovní výkon s důrazem na 

produktivní složku pracovní činnosti 
- podpora snahy o samostatné pracovní uplatnění 
- prohlubování samostatnosti a soběstačnosti 
- schopnost zvládat péči o vlastní domácnost 
- samostatné zvládání péče o vlastní osobu 
- plnohodnotné a důstojné zapojení se do života přirozené komunity 
- kontakt s vrstevnickou skupinou 
- samostatné uplatňování osobních práv i svobod 
- podpora využívání veřejně dostupných služeb  

KOMU BYLA SLUŽBA URČENA - CÍLOVÁ SKUPINA 
Služby sociálně terapeutických dílen byly poskytovány mladistvým a dospělým osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a to zejména s postižením 
mentálním a kombinovaným, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani 
chráněném trhu práce. Dále dílny nabízely péči osobám s vážným tělesným postižením a 
osobám s poruchami autistického spektra. 
Služba nepřijímala zájemce, kteří vyžadují speciální ošetřovatelskou nebo zdravotní péči. 
Dále pak zájemce se závažným psychiatrickým onemocněním, osoby agresivní, případně 
osoby neschopné pobytu v kolektivu.   

JAK BYLO MOŽNÉ STÁT SE UŽIVATELEM SLUŽBY 
Zájemci byli do sociálně terapeutických dílen přijímáni na základě žádosti a dokladu o 
zdravotním stavu. O přijetí do služby rozhodovala ředitelka společnosti spolu se sociálním 
pracovníkem. Služby sociální péče byly klientům poskytovány na základě písemné 
smlouvy, která stanovila podmínky čerpání péče. V případě naplněné kapacity zařízení byli 
žadatelé o službu zapsáni do pořadníku čekatelů. O uvolnění místa byli informováni 
písemně, případně telefonicky.   

Základní informace o službě 
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KAPACITA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN 
Celková kapacita sociálně terapeutických dílen byla v roce 2016 75 klientů. Z toho kapacita 
pracoviště Sociálně terapeutických dílen Chodov byla 35 klientů a kapacita pracoviště 
Sociálně terapeutických dílen Sokolov byla 40 klientů. Kapacita dílen byla plně využita a o 
službu byl trvalý zájem.  

PROVOZNÍ DOBA   
V pracovní dny pondělí - pátek byla provozní doba od 7,00 – 15,30 hod. Délka provozní 
doby byla flexibilně upravována podle momentální potřeby klientů. V roce 2016 byly na 
základě individuální potřeby některých uživatelů poskytovány sociální služby i mimo 
stanovenou pracovní dobu. 

DOSTUPNOST SLUŽBY 
Sociálně terapeutické dílny Chodov se nacházejí ve středu města Chodova v těsné 
blízkosti autobusového nádraží (cca 150 m). Dílny jsou tedy dobře dostupné autobusovou 
dopravou. Součástí areálu dílen je prostorné parkoviště, které nabízí vhodné podmínky pro 
individuální automobilovou dopravu.   
Sociálně terapeutické dílny Sokolov se nacházejí ve středu města Sokolova poblíž hlavní 
pošty, nedaleko od autobusového i vlakového nádraží (cca 400 m). Pro individuální 
automobilovou dopravu mohou uživatelé využít parkoviště, které se nachází v areálu dílen.  

KONTAKT 
název služby:  Sociálně terapeutické dílny Chodov  
sídlo:   Tovární ulice č.p. 223, 357 35 Chodov 
telefon:  352 678 140 
e-mail:   info@opschodov.cz, stdchodov@opschodov.cz  
www:   dcmat.cz 
 
název služby:  Sociálně terapeutické dílny Chodov  
sídlo:   K.H. Borovského 1267 
telefon:  352 668 385, 727 827 446 
e-mail:   info@opschodov.cz, stdsokolov@opschodov.cz  
www:   dcmat.cz 

KLIENTI 
Služeb sociálně terapeutických dílen v roce 2016 využilo celkem 93 klientů a průměrná 
denní naplněnost byla 51 uživatelů. Průměrný věk uživatelů byl necelých 35 let (34,1). 
Typickým uživatelem dílen byl muž s lehce až středně těžkým mentálním postižením, který 
služby dílen využíval v průměru čtyři dny v týdnu po dobu cca 6 hodin.  
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Sociálně terapeutické dílny 

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Provoz sociálně terapeutických dílen byl v roce 2016 financován především z veřejných 
zdrojů.  Největší část finančních prostředků tvořila dotace získaná od Karlovarského kraje. 
Další finanční prostředky pak byly získány z městských dotačních programů města 
Chodova a Sokolova. 
Provoz sociálně terapeutických dílen byl v období od 1.11. do 31.12. 2016 financován z 
individuálního projektu Karlovarského  „Podpora vybraných služeb sociální prevence“. 
Další podrobné informace o hospodaření společnosti v roce 2016 jsou uvedeny v 
následujících kapitolách této výroční zprávy (viz. Roční účetní závěrka včetně příloh). 

POPIS PRACOVIŠŤ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN 

Dílna dřevo - kov - keramika  
V této dílně je kladen důraz na rozvoj zručnosti a nápaditosti při zhotovování konkrétních 
výrobků. Klient má možnost si i sám vybrat, co by chtěl vyrobit a za podpory pracovníka 
v přímé péči si zvolí vhodný materiál a vypracuje jednoduchý technologický postup výroby, 
který zapíše či namaluje. Podporována je především samostatnost zpracování a vlastní 
invence klienta. Klienti v dílně pracují se dřevem, kovem, keramikou, papírem a dalšími 
vhodnými materiály. V průběhu pracovní činnosti se klienti seznamují s používáním 
jednoduchých pracovních nástrojů – pilník, ruční pilka, šroubovák, kleště apod. Jsou 
podporováni v samostatném zvládání nejjednodušších pracovních úkonů. Keramika se 
vyrábí na obou pracovištích dílen (Chodov, Sokolov) a obě dílny disponují keramickou 
vypalovací pecí.  

Dílna arteterapie  
Na tomto pracovišti jsou rozvíjeny výtvarné, manuální a kreativní dovednosti klientů. Učí se 
zde různým aranžérským postupům (aranžování sušených květin a přírodnin, koláže, 
drátkování, malba na sklo, dekorativní smaltovaní apod.). Klienti mají prostor pro vlastní 
výtvarné vyjádření, které vychází z jejich fantazie a momentální nálady. Tato činnost má i 
pozitivní terapeutický dopad. Klienti si sami tříbí estetické cítění a vnímání. Na tomto 
pracovišti se také vyrábějí svíčky, široká škála šperků i různých výtvarných bytových 
dekorací a doplňků.   

Základní informace o službě 
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Textilní a šicí dílna  
Práce v této dílně jsou zaměřeny na ruční i strojové šití, vyšívání, pletení, ruční tkaní, 
výrobu textilních doplňků, drobné úpravy oděvů apod. Klienti si zde osvojují základní 
pracovní postupy a dovednosti při práci s textilními materiály. V rámci této dílny se klienti 
také učí prát a žehlit. Seznamují se s péčí o ošacení i s módními trendy. Pozornost je 
věnována i správné volbě oblečení například vzhledem k povětrnostním podmínkám nebo 
při návštěvě společenské či kulturní události.  

Zácvičná kuchyň  
V zácvičné kuchyni se klienti seznamují se základy studené i teplé kuchyně. Učí se 
bezpečně zacházet s kuchyňskými nástroji a správné manipulaci s elektrickými 
kuchyňskými přístroji (varná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický sporák, myčka apod.). 
Pozornost je také věnována základům stolování i zásadám zdravé výživy. Klienti za 
podpory pracovníka dílen sami nakupují potraviny, které pak využívají při přípravě 
konkrétních jídel. Důraz je kladen na samostatnost a bezpečnost.  

Pracoviště výpočetní techniky a digitální fotografie 
Pracoviště je vybaveno počítači, dvěma tiskárnami, skenerem a připojením na internet. 
Klienti zde mohou hledat nápady a náměty pro svou pracovní činnost. Snahou je, aby se 
využívání výpočetní techniky stalo běžnou součástí každodenní praxe. Klienti mohou také 
využívat digitální fotoaparát, kterým zachycují život ve svém okolí. Získané snímky pak 
zpracovávají, ve spolupráci s vychovatelem na počítači, vytisknou a zarámují. Tato činnost 
slouží k rozvoji estetického cítění a prohlubuje schopnost pracovat s výpočetní technikou. 
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Doplňková č innost  

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
Obchůdek u Mateřídoušky si našel své stálé zákazníky a výrobky dílen se s úspěchem 
prodávaly i na veřejných trzích. Upomínkové předměty si v Mateřídoušce začaly 
objednávat radnice měst i obcí.   
Obchod také pomáhal propagovat činnost sociálně terapeutických dílen a nabízel 
veřejnosti zajímavý pohled do světa lidí s postižením. Názorně dokládal, že i lidé s 
mentálním a kombinovaným postižením mohou vykonávat produktivní práci, jejímž 
výsledkem může být i zajímavé zboží. Úspěšný prodej výrobků klienty pozitivně motivoval k 
pracovní činnosti a posiloval jejich sebehodnocení.   
Finanční prostředky získané z doplňkové činnosti byly použity na nákup materiálu a 
vybavení dílen a na úhradu některých kulturních akcí pořádaných pro klienty dílen.    

PŘEHLED NABÍZENÉHO ZBOŽÍ 
◦ keramika - aromalampy, květináče, dekorativní keramika, výroba na zakázku 
◦ šperky - náušnice, náhrdelníky, prsteny, oděvní ozdoby, ozdoby na mobilní 

telefony 
◦ svíčky mnoha tvarů a barev 
◦ mýdla s přísadou esenciálních olejů 
◦ textilní zboží - textilní doplňky, pletené tašky, malované polštáře, textilní ozdoby 
◦ dřevěné vyřezávané figurky, dřevěné dekorativní předměty 
◦ pletené výrobky z pedigu a proutí 
◦ ozdobné předměty vyráběné drátkováním 
◦ ozdobná přání a papírové krabičky 
◦ jednoduchá cukrářská výroba např. pečení vánočního pečiva 
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KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
 23. ročník plesu Harmonie - Grandhotel Pupp Karlovy Vary 
 návštěva pražské Matějské pouti 
 ,,Zpátky do pohádky'' divadelní představení v denním stacionáři 
 ,,Jak utopit doktora Mráčka" divadelní představení Městského divadla Cheb 
 Den dětí a koní v Boučí - sportovně kulturní odpoledne 
 ,,Čertovský mariáš" divadelní představení Městského divadla Cheb  
 účast na sportovním dnu pořádaném DDM Bludiště Chodov 
 Den otevřených dveří u chodovských  hasičů a policistů 
 „Dopoledne plné kouzel“ v denním stacionáři 
 beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem 
 pravidelné návštěvy divadelních představení, která po celý rok pořádalo Kulturní a 

společenské středisko Chodov  
 cyklus tematických přednášek v chodovské městské knihovně 
 návštěvy výstav pořádané městskými galeriemi v Chodově a Sokolově  
 výchovný a Mikulášský koncert ZUŠ Chodov 
 návštěvy cukráren a restauračních zařízení 
 návštěvy filmových a divadelních představení pořádaných KASS Chodov 
 návštěvy radnice v Chodově 

Integrační a inkluzivní činnosti 
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VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ 
 zpívání pro seniory v Dolním Rychnově 
 zpívání k MDŽ pro sokolovské seniorky 
 „Sokolovské dílenské zpívání“ - besídka pro rodiče, opatrovníky a hosty 
 „Vítání jara písničkou“ hudební pásmo pro chodovské seniory 
 Besídka ,,Trampové" ke Dni matek 
 účast na festivalu Porozumění v Mariánských Lázních 
 prezentace činnosti denního centra a hudební vystoupení v rámci „Dne pro 

sociální služby“ pořádané Městským úřadem v Chodově 
 prezentace činnosti denního centra v rámci „Odpoledne pro sociální služby“ 

pořádané Městským úřadem v Sokolově 
 hudební a taneční vystoupení na charitativní akci „Šmoulí ráj" Srdce slabším 
 hudební vystoupení v rámci vernisáž výstavy „Umíme mnohé“ 
 výstava prací klientů sociálně terapeutických dílen v Městské galerii DDM Bludiště 

Chodov  
 Beseda s panem ilustrátorem Dudkem 
 vystoupení na adventním večeru s hudebně dramatickým pásmem „Z pohádky do 

pohádky“  
 vánoční besídka pro rodiče a hosty 
 hudební vystoupení pro žáky chodovské mateřské a speciální školy  

Integrační a inkluzivní činnosti 
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VÝLETY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, REKONDIČNÍ POBYTY 
 celodenní výlet do Techmanie Plzeň 
 opékání vuřtů na chodovské Bílé vodě 
 týdenní rekondiční pobyt ,,Cesta kolem světa" v Horní Blatné 
 zájezd do termálního bazénu ve Weiden v SRN 
 výlet na vánoční trhy do Chebu 
 pravidelné návštěvy solné jeskyně v Nejdku 
 výlety po zajímavostech Karlovarského kraje 
 vycházky do okolí Chodova a Sokolova 



Spolupracovali jsme... 
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DENNÍ CENTRUM V ROCE 2015 SPOLUPRACOVALO  
Důležitým předpokladem pro kvalitní  a individuálně zacílenou odbornou péči byla 
spolupráce denního centra s řadou odborných pracovišť i poskytovatelů sociálních služeb, 
a to jak na regionální, tak i na celostátní úrovni. Dále pak s veřejnými institucemi, školskými 
zařízeními i neziskovými organizacemi: 

◦ Dolmen, o.p.s. 
◦ Chráněné bydlení Sokolov 
◦ Občanské sdružení Rytmus 
◦ DOZP Sokolík Sokolov 
◦ Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb - raná péče  
◦ Centrum rané péče Plzeň 
◦ Centrum augmentativní a alternativní komunikace v Praze 
◦ Joker o.s. Cheb 
◦ Tyfloservis a Tyflocentrum Karlovy Vary 
◦ Pegas Děpoltovice 
◦ Canisterapie Stránský 
◦ Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov 
◦ klinická logopedka Mgr. Jaroslava Uhlíková 
◦ Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR 
◦ Svaz zdravotně postižených Karlovarského kraje 
◦ Základní škola v Chodově 
◦ Základní škola Vintířov 
◦ Speciální centrum Irchenrieth SRN 
◦ Speciálně pedagogické centrum v Karlových Varech a v Sokolově 
◦ Speciálně pedagogické centrum pro neslyšící v Plzni 
◦ Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola v Karlových Varech 
◦ Střední škola živnostenská Sokolov 
◦ Klub seniorů Chodov 
◦ Základní umělecká škola Chodov 
◦ Mateřské školy v Chodově 
◦ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogická fakulta 
◦ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta 
◦ Městský úřad Chodov, Sokolov a magistrát Karlovy Vary 
◦ Krajský úřad Karlovarského kraje odbor sociálních věcí 
◦ poslanec parlamentu PhDr. Zdeněk Soukup  
◦ Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje 
◦ Městská galerie, knihovna a infocentrum Chodov 
◦ Občanské sdružení Aragonit 
◦ Občanské sdružení Dětská radost 

Pracovníc i  denního centra 
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VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
Bc. Věra BRÁBORCOVÁ 
ředitelka společnosti 
Ing. Pavel BRÁBOREC 
projektový manažer, sociální pracovník 
Mgr. Vojtěch BRÁBOREC  
administrativní pracovník IT, fundraiser  
Miroslava STAŇKOVÁ  
administrativní pracovník 

DENNÍ STACIONÁŘ 
Libuše RŮŽIČKOVÁ  
vedoucí provozu, vychovatelka 
Mg. Soňa ZASCHKEOVÁ 
sociální pracovník 
Alena HERINKOVÁ 
vychovatelka  
Nikol HLADÍKOVÁ, DIS. 
vychovatelka  
Mgr. Kamila MACKOVÁ   
vychovatelka  
Lucie PAVLOVIČOVÁ  
vychovatelka 
Miloslava VOPIČKOVÁ, DiS. 
vychovatelka  
Irena NÁGLOVÁ  
fyzioterapeutka  
Eva MARKOVÁ   
pracovník v sociálních službách 
Markéta HYHLANOVÁ  
pracovník v sociálních službách  
Lenka OUPOROVÁ, DIS.  
pracovník v sociálních službách  
Alžběta KOVÁČIKOVÁ  
pracovník v sociálních službách  
Bc. Martina VÁCOVÁ  
pracovník v sociálních službách  
Lenka ŠÍMOVÁ 
úklid 
Soňa PADUCHOVÁ 
pomocné úklidové práce 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ 
DÍLNY CHODOV 
Zdeněk KORMANČÍK  
vedoucí provozu, vychovatel 
Helena PAZNOHTOVÁ  
vychovatelka  
Slavomíra BILÍKOVÁ 
pracovník v sociálních službách  
Andrea HORNOVÁ 
pracovník v sociálních službách 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ 
DÍLNY SOKOLOV 
Bc. Martina PLAUBOVÁ  
vedoucí provozu, sociální pracovník 
Monika MISKOLCZIOVÁ  
vychovatelka  
Michal TUTTER 
pracovník v sociálních službách  
Martina MORÁVKOVÁ  
pracovník v sociálních službách 
Helena PELCOVÁ  
pracovník v sociálních službách  
Marta IHNÁCÍKOVÁ  
pracovník v sociálních službách 
Tomáš VLASÁK  
údržbář, keramik 
Michaela NAVRÁTILOVÁ 
pomocné úklidové práce 
Josef DAŇOVSKÝ 
pomocné úklidové práce 
Jiřina JOUZOVÁ 
pomocné úklidové práce 
Marie KARCHŇÁKOVÁ 
pomocné úklidové práce 
Marie VALENTOVÁ 
pomocné úklidové práce 
Jan KŘÍŽEK 
pomocné úklidové práce 
Lenka ŠTÁDLEROVÁ 
pomocné úklidové práce 

PRACOVNÍCI DENNÍHO CENTRA V ROCE 2016 
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

ZA OBDOBÍ 1.1.2016 – 31.12.2016 
 

 
Právní úprava: 
 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  

563/1991 Sb.,  ve znění pozdějších novel 
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
- České účetní standardy č. 401 -  414 pro účetní jednotky, které účtují podle 

vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších 

novel 
 
Vykazované informace se v účetní jednotce uvádějí v peněžních jednotkách české měny. 
 
Podle zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, vzniká Dennímu centru Mateřídouška o.p.s., jako příjemci dotací, povinnost 
ověření účetní závěrky auditorem. 
 
Účetní závěrka byla ověřena auditorem. Vyjádření auditora je součástí výroční zprávy. 
 
Účetní závěrku tvoří: 

  

I. ROZVAHA  

II. VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY 

III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
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Bc. Věra Bráborcová 
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III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA OBDOBÍ  OD 1.1. 2016 DO 31.12. 2016 
 

ve znění § 30 vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u 
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 
 
1. Popis účetní jednotky 
 
Název:   Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. 

Sídlo:   Chodov, Školní 737, PSČ 357 35 
Právní forma:  Obecně prospěšná společnost 
IČ:   27989364 
DIČ:   CZ27989364 
Den zápisu:  8. 9. 2007 
Registrace:  Krajský úřad Karlovarského kraje, č. j. 1499/SZ/14 dne 8. 10. 2014 
    Společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, 
   vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 111 
 
1.1. Zakladatel společnosti 

Ing. Pavel Bráborec,  Mírová 134, 357 35 Chodov u Karlových Varů 
Vklad zakladatele ve výši Kč 3 000,-- splacen 8. 9. 2007. 
 
1.2. Řídící orgány společnosti 
 
1.2.1. Ředitel společnosti:   
      Bc. Věra Bráborcová 
      Chodov, Mírová 134, PSČ 357 35 
1.2.2. Správní rada: 

 Předseda:     Mgr. Eva Hrušková 
      Karlovy Vary, Konečná 897/9, PSČ 360 05 
 Členové:     Eva Kindlová 
      Kraslice, Hradební1821, PSČ 358 01 

     Jan Zindera 
     Stříbrná 122, PSČ 357 21 

 
1.2.3. Dozorčí rada: 
 Předseda:    Stanislav Pochman 
      Chodov, Husova 986, PSČ 357 35 
 Členové:    Mgr. Miloš Volek 
      Chodov, Dukelských hrdinů 837, PSČ 357 35 

     Eva Marková 
     Chodov, ČSO 926, PSČ 357 35 

Příloha k roční účetní závěrce  
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1.3. Stručný přehled hlavních a vedlejších činností 

Hlavní činnosti společnosti: 

Obecně prospěšné služby v sociální oblasti: 

 Provoz Denního stacionáře Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním 
a kombinovaným postižením v souladu s § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. 

 Provoz sociálně terapeutických dílen v souladu s § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách.  

 
Doplňkové (vedlejší) činnosti organizace 

 Prodej zboží vyrobeného uživateli sociálně terapeutických dílen. 
 
2. Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad 

Předkládaná účetní závěrka je zpracovaná na základě zákona o účetnictví (zákon č. 
563/1991 Sb. v platném znění), Vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na 
základě Českých účetních standardů č. 401 – 414 pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání. 
 
Účetní období:  1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 
 
Rozvahový den:  31. 12. 2016 
 
2.1. Zpracování účetnictví: 

Dodavatelským způsobem na základě uzavřené mandátní smlouvy s obchodní společností 
KV KONTO, s.r.o., 360 01 Karlovy Vary, Poštovní 1719/1a, DIČ: CZ25202481, s využitím 
účetního programu MRP Slušovice. 
 
2.2. Způsob oceňování, odpisování, účtování 
 
Dlouhodobý hmotný majetek:  
a) darovaný oceněný pořizovací cenou dárce    
 pokračováno v odepisování podle zákona o daních z příjmu 
b) nově pořízený oceněný pořizovací cenou  
 daňově odepisován podle § 28-32 zákona  586/92 Sb. v 
 platném změní  
 účetní a daňové odpisy jsou shodné 
Drobný hmotný majetek: oceněný pořizovací cenou 
  s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou 
 nepřevyšující Kč 40 000,-- není považován za dlouhodobý 
 majetek a je účtován  přímo do spotřeby, způsob B 
 evidován v knize drobného hmotného majetku 
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Drobný nehmotný majetek: oceněný pořizovací cenou 
 s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací 
cenou  menší než Kč 60 000,-- 
 není považován za dlouhodobý majetek a je účtován 
 přímo do nákladů 
 evidován v knize drobného nehmotného majetku 

Zásoby: oceněné pořizovací cenou 
 účtování způsobem B 

Finanční majetek: oceněný jmenovitými hodnotami  
 peněžní prostředky na BÚ a v pokladně v CZK 
 
2.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách 

Účtování v cizí měně se nevyskytuje. 
 
2.4. Změny způsobu oceňování 

Změny způsobu oceňování, odpisování a postupů účtování v daném účetním období 
nenastaly. 
 
3. Doplňující informace k danému účetnímu období 

 
3.1. Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a 
 příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, 
 evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

Společnost k 31.12.2016 evidovala závazky vůči OSSZ ve výši  234.009,-Kč a vůči  
zdravotním pojišťovnám ve výši 100.825,- Kč. Jednalo se o závazky z vyúčtování 
mzdových nákladů za období 12/2016, které byly splatné v lednu 2017 a v tomto termínu 
byly uhrazeny. 
Závazek vůči finančnímu úřadu (ostatní přímé daně) představuje daň ze závislé činnosti ve 
výši 85.649,- Kč  z mezd za období 12/2016. 
 
3.2. Výsledek hospodaření za rok 2016 

 
  Výnosy celkem    14.445.784 Kč 
  Náklady celkem    14.202.209 Kč 
  HV před zdaněním        243.575 Kč 
  Daň z příjmů                    0 Kč 
  HV po zdanění - zisk        243.575 Kč 

Příloha k roční účetní závěrce 
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3.3. Snížení základu daně 

Základ daně může být snížen v souladu s § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů o Kč 
300.000 za podmínky, že peněžní prostředky takto získané (Kč 57.000,--) budou použity 
v následujícím zdaňovacím období ke krytí výdajů hlavní (nepodnikatelské) činnosti. 
 
3.4. Údaje o zaměstnancích 

V průběhu roku 2016 zaměstnávala společnost: 

 26 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (včetně ředitelky společnosti) 
 11 zaměstnanců na základě dohod o pracovní činnosti 

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  26 
Výše osobních nákladů: 10.224 tis. Kč 
Výše odměn členům správní a dozorčí rady: nebyly vyplaceny 
Výše úvěrů a záloh poskytnutých členům správní a dozorčí rady: nebyly poskytnuty 
 
4. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty 

4.1. Výkaz zisku a ztráty 

Náklady a výnosy společnosti v druhovém členění jsou sledovány v účetnictví 
prostřednictvím analytických účtů a nákladových středisek podle jednotlivých poskytovatelů 
dotací, podle účelu (služby sociální péče, terapeutické činnosti) a podle místa vzniku 
(sociálně terapeutická dílna Sokolov, sociálně terapeutická dílna Chodov). Zvlášť jsou 
evidovány náklady a výnosy obchůdku v Sokolově, který je z hlediska zákona o daních 
z příjmů považován za vedlejší činnost společnosti. 

4.1.1. Výnosy společnosti: 

a) tržby za poskytnuté služby 1.979.025 Kč 13,7% 

     z toho sociální služby 1.260.555 Kč   

                stravné 536.658 Kč 

                prodej - obchod 181.812 Kč 

b) úroky 20 Kč 
0,04% 

c) ostatní výnosy (zúčtování fondů) 5.624 Kč 

d) dary 374.314 Kč 2,59% 

e) provozní dotace 12.086.789 Kč 83,67% 

Výnosy celkem 14.445.784 Kč 100% 
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S.&W. Automobily s.r.o. 40 000 Kč 
Jitka Červenková 8 300 Kč 
Sedlecký kaolin a.s. 10 000 Kč 
Ing. Karel Kotous 3 000 Kč 
Chodovské technicko - ekologické služby s.r.o. 10 000 Kč 
Dětská radost o.s. 20 000 Kč 
Jitka Kupcová 3 000 Kč 
K+K MEDIC, s.r.o. 3 000 Kč 
Ing. Ivan Škulavík 2 000 Kč 
SRPŠ při ZUŠ Chodov 4 401 Kč 
Nadační fond Ještěřice 24 613 Kč 
Iveta Hauzrová - Oáza restaurace 1 000 Kč 
Alena Bösch 1 000 Kč 
Milan  Beran 4 000 Kč 
Františka Pecová 1 000 Kč 
Ing. Novák KHL-EKO 5 000 Kč 
Alianz pojišťovna a.s. 2 000 Kč 
HEXION Sokolov 10 000 Kč 
Petr Soukup - Sova stavební, s.r.o. 2 000 Kč 
Apera s.r.o. 200 000 Kč 
KV KONTO s.r.o. 20 000 Kč 
Peněžní dary celkem 374 314 Kč 

Přehled přijatých darů: 

Přehled přijatých dotací: 

Dotace Karlovarský kraj - stacionář 5 379 400  Kč 

Dotace Karlovarský kraj - sociálně terapeutické dílny 5 550 200 Kč 

Dotace Město Chodov 325 000 Kč 

Dotace Město Sokolov 560 000 Kč 

Dotace Město Karlovy Vary 226 000 Kč 

Vrácení dotace EU za 2015 -3 811 Kč 

Dotace celkem 12 086 789 Kč 

Dotace Město Habartov 50 000 Kč 

Příloha k roční účetní závěrce 
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4.2. Rozvaha 

4.2.1. Majetek společnosti 

Dlouhodobý hmotný majetek 

 Název majetku Datum poř. Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

Léčebný pohyb.přístroj (dar) 31.12.2007 137 423,50 Kč 137 423,50 Kč 0,00 Kč 

Vodní lůžko (dar) 31.12.2007 49 089,50 Kč 49 089,50 Kč 0,00 Kč 

Vario-Line (dar) 31.12.2007 129 150,00 Kč 129 150,00 Kč 0,00 Kč 

Anatom.tvarovaná vana 16.7.2008 249 397,45 Kč 249 397,45 Kč 0,00 Kč 

TZ na pronaj. nemovitosti 31.12.2009 286 646,30 Kč 72 236,00 Kč 214 410,30 Kč 

Altán 31.12.2010 106 552,00 Kč 35 219,00 Kč 71 333,00 Kč 

Roomer 31.12.2010 272 057,00 Kč 186 360,00 Kč 85 697,00 Kč 

Roomer 2011 2.8.2011 421 350,05 Kč 244 385,00 Kč 176 9650,05 Kč 

Roomer 2012 20.6.2012 340 832,00 Kč 161 898,00 Kč 178 934,00 Kč 

Roomer 2013 11.6.2013 224 730,00 Kč 83 152,00 Kč 141 578,00 Kč 

Roomer 2014 6.5.2014 98 505,00 Kč 26 106,00 Kč 72 399,00 Kč 

Pec 27.8.2013 154 930,00 Kč 57 326,00 Kč 97 604,00 Kč 

Datový projektor EPSON 14.6.2015 51 024,00 Kč 19 966,00 Kč 34 058,00 Kč 

Přístavba Chodov 30.11.2015 638 793,90 Kč 30 663,00 Kč 608 130,90 Kč 

Citröen Berling 16.3.2016 477 814,00 Kč 52 560,00 Kč 425 254,00 Kč 

Roomer 2016 22.3.2016 84 616,00 Kč 4 654,00 Kč 79 962,00 Kč 

Celkem 3 722 910,70 Kč 1 536 585,45 Kč 2 186 325,25 Kč 

Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze 

K 31.12. 2016 je v knize drobného majetku evidován drobný hmotný a nehmotný majetek 
neuvedený v rozvaze ve výši 5 034 631 Kč. 

Finanční majetek 

Stav hotovosti k 31.12.2016: 

 Pokladna Denní centrum Mateřídouška    17.721 Kč 
 Pokladna sociálně terapeutické dílny         9.368 Kč 
 Pokladna obchůdek                 7.206 Kč   

Stav finančních prostředků na běžném účtu:    2.760.756,11 Kč 
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4.2.2. Pohledávky společnosti 
K 31.12. 2016 eviduje společnost pohledávky ve výši 148.946 Kč. Z toho:  

Poskytnuté zálohy na služby 59.538 Kč 

Pohledávky za klienty denního centra 87.608 Kč 

Přeplatek vůči FÚ na silniční dani 1.800  Kč 

4.2.3. Závazky společnosti 

K 31.12.2016 eviduje společnost závazky ve výši 1.209.648 Kč. Z toho: 

závazky vůči dodavatelům 26.556  Kč 

závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené mzdy za 12/2016) 591.950  Kč 

závazky vůči statutárnímu orgánu (nevyplacené mzdy za 12/2016) 4.450 Kč 

závazky vůči OSSZ  zdravotním pojišťovnám 334.834 Kč 

závazky vůči FÚ (daň ze závislé činnosti) 85.649 Kč 

jiné závazky (Kooperativa a.s., úřad práce) 9.431 Kč 

dohadné účty pasivní (nevyfakturované práce a služby) 150.326 Kč 

ostatní závazky vůči  zaměstnancům 6.452 Kč 

Společnost plní veškeré své závazky řádně a včas. Uvedené závazky byly uhrazeny 
v termínu splatnosti v roce 2017. 

4.2.4. Jmění společnosti 

rezervní fond 1.058.121 Kč 

vlastní jmění 2.224.162 Kč 

      Jmění celkem 3.282.283 Kč 

Příloha k roční účetní závěrce 
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5. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 

Po schválení správní radou zůstane hospodářský výsledek (zisk) roku 2015 ve výši 
503.702 Kč nerozdělen a v rozvaze společnosti bude evidován jako nerozdělený zisk 
minulých let. 
 
6. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem 

sestavení účetní uzávěrky  

Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky 
nenastaly.  

7. Odpovědnost za účetní závěrku 

Osobou odpovědnou za účetní závěrku je ředitelka společnosti paní Věra Bráborcová.  

Prohlašuji, že uvedené údaje v účetní závěrce odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení společnosti, nebyly vynechány. 
 
V Karlových Varech dne 2.7. 2017 
         Bc. Věra Bráborcová 
             ředitelka o.p.s. 
Sestavil:  Ing. Jan Pašek  
  KV Konto s.r.o. 
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Pár snímků závěrem... 




