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Prohlášení 

Obecně prospěšná společnost 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., 
zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného  

Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 111 

jako poskytovatel sociálních služeb 

předkládá 
v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb.,  

ve smyslu zásad zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

a vyhlášky č. 505/2006 Sb. 
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Slovo ředitelky 
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Ohlédnu-li se za rokem 2017 musím s radostí konstatovat, 
že to byl rok dobrý a úspěšný. Finančních prostředků byl 
dostatek, takže jsme nemuseli, jako v minulých letech, žít s 
obavou, zda nám vystačí peníze na celý rok. Všechny 
naplánované akce proběhly bez problémů a komplikací, 
což se projevilo v prvé řadě spokojenými úsměvy našich 
klientů i jejich rodin. Výčet jednotlivých aktivit, které 
Mateřídouška připravila a uskutečnila by byl velmi dlouhý a 
v některých měsících se jednalo až o dvě desítky různých 
akcí. Mateřídouška si zakládá na pestrosti činností, které 
motivují klienty k všemožným aktivitám a tím jim 
napomáhají žít běžným způsobem života. Každodenní 
pestrá škála pravidelně se opakujících výchovných, 
vzdělávacích a rehabilitačních činností byla doplňována 

koncerty, filmovými představeními, výstavami i poznávacími výlety. Také jsme si zašli na 
ples Harmonie, abychom provětrali šaty i obleky a vyzkoušeli si nové taneční kreace. V 
ašských lesích v malebné podkrušnohorské vesničce Doubrava jsme strávili červnový 
týden na rekondičním pobytu. Pobyt v lůně přírody byl opět plný her, zábavy i radosti. 
Během roku jsme připravili několik hudebních vystoupení, která byla určena rodičům, 
seniorům i veřejnosti. Mateřídouška zazpívala na dnech pro sociální služby v Chodově a 
Sokolově, chodovským seniorům a navštívila s písničkou seniory v Dolním Rychnově. Byla 
hlavním účinkujícím adventního koncertu, který uspořádalo Chráněné bydlení Sokolov. 
Nejvíc radosti a slziček dojetí přineslo hudební vystoupení Mateřídoušky ke Dni matek a 
tradiční vánoční besídka pro rodiče a hosty. Navštívili jsme také naše kamarády v 
Irchenriethu v SRN a v listopadu si zajeli do německého Weiden na oblíbené předvánoční 
plavání v místním termálním bazénu. 
V létě proběhlo zateplování areálu 5. MŠ a chodovský denní stacionář díky tomu získal 
novou fasádu a zateplenou střechu. Celou akci finančně i organizačně zajišťovalo město 
Chodov. Budova chodovského stacionáře získala nejen hezký vzhled, ale výrazně se zvýšil 
i tepelný komfort celé budovy.      
Na podzim se nám podařilo po třech letech obhájit Značku kvality v sociálních službách pro 
denní stacionář. Děkuji všem zaměstnancům Mateřídoušky, kteří pomohli při nelehkém 
obhajování značky kvality a toto ocenění naší práce beru především jako závazek do 
budoucna. Poskytovat skutečně kvalitní a individuálně zacílené sociální služby je nelehký 
úkol, na kterém je nutné neustále pracovat. Z obhajoby značky kvality jsme si odnesli nové 
podněty pro zlepšení kvality péče nejen v denním stacionáři, ale i chuť při další obhajobě 
za čtyři roky získat maximální možné ocenění v podobě pěti hvězd. V současnosti se 
můžeme pochlubit hvězdami čtyřmi. 
Ta nejdůležitější událost uplynulého roku se odehrála až na konci prosince. Těsně před 
Vánocemi jsme předali objekt budoucího sokolovského stacionáře stavební firmě, která 
zvítězila ve veřejné soutěži na dodavatele stavby. SUAS - stavební, s.r.o. začala se 
stavební rekonstrukcí, která by měla skončit v srpnu 2018.  

Poděkování 
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PODĚKOVÁNÍ 
V úvodu výroční zprávy bychom chtěli poděkovat 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. Dále děkujeme všem 
soukromým sponzorům a dárcům, kteří finančními i věcnými dary podpořili Denní centrum 
Mateřídouška, o.p.s. v roce 2017.  
Velké poděkování také patří našim klientům i jejich rodinám za projevenou důvěru, všem 
zaměstnancům společnosti za obětavou a profesionální 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 2017 ochotně spolupracovaly a 
pomáhaly tak zvyšovat úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb.  Děkujeme. 

Provoz sociálně terapeutických dílen byl v období 1.1. -  31.12. 2017 financován z 
individuálního projektu Karlovarského  „Podpora vybraných služeb sociální prevence“. 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. finančními dotacemi v roce 2017 podporovaly:Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. finančními dotacemi v roce 2017 podporovaly:Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. finančními dotacemi v roce 2017 podporovaly:   

Došlo tak k završení téměř desetileté snahy, kdy se Mateřídouška snažila v Sokolově 
vybudovat další pracoviště denního stacionáře. Kromě stacionáře nabídnou 
zrekonstruované prostory také ambulantní pracoviště rané péče a tolik potřebnou 
odlehčovací službu.  
Na závěr mi dovolte poděkovat klientům a jejich rodinám za důvěru, zaměstnancům za 
obětavou a laskavou péči, sponzorům za štědré dary a spolupracujícím organizacím za 
účinnou pomoc.                    
                                             Bc. Věra Bráborcová, ředitelka obecně prospěšné společnosti   
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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 registrované sociální služby 
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: 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 2017 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. V průběhu roku se 
uskutečnily tři jednání správní a dozorčí rady 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. O přijetí do 
služby rozhodovala ředitelka společnosti ve spolupráci se sociální pracovnicí. 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 2017 45 klientů a tato kapacita byla 
plně využita. Služeb denního stacionáře využilo 59 klientů a průměrná denní naplněnost 
byla 32 klientů. V pořadníku čekatelů byli evidováni tři 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 
2017 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 2017 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 21,6 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 5,2 hodiny péče. 

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Provoz denního stacionáře byl v roce 2017 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 2017 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 písemné žádosti. O 
přijetí do služby rozhodovala ředitelka společnosti ve spolupráci se sociální pracovnicí. 
Služby sociální prevence byly klientům poskytovány na základě písemné smlouvy, která 
stanovila podmínky čerpání těchto služeb. 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 2017 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 v průběhu 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 2017 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 2017 využilo celkem 91 klientů a průměrná 
denní naplněnost byla 48 uživatelů. Průměrný věk uživatelů byl necelých 35 let (34,6). 
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 5 hodin.  
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FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Provoz sociálně terapeutických dílen byl v roce 2017 financován především z veřejných 
zdrojů. Hlavní část finančních prostředků  služba získala z individuálního projektu 
Karlovarského kraje  „Podpora vybraných služeb sociální prevence“, který byl financován z 
prostředků EU. Další finanční prostředky pak byly získány z krajského dotačního programu, 
z městských dotačních programů města Chodova a Sokolova. Na financování služby se 
také podílely sponzorské dary a prodej výrobků sociálně terapeutických dílen.  
 
Podrobné informace o hospodaření společnosti v roce 2017 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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OBCHŮDEK 
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.   
Obchůdek 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, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 
 Divadelní představení „V korunách stromů" Divadlo Letadlo stacionář Chodov 
 Divadelní představení „Ať žijí duchové" MDK Sokolov 
 Divadelní představení „Vodnická pohádka" divadlo Mrak stacionář Chodov 
 Divadelní představení „O křišťálovém srdci" MDK Sokolov 
 Divadelní představení „Dva životy pana Perla" Městské divadlo Cheb 
 Divadelní představení „Tři přadleny" MDK Sokolov 
 Divadelní představení „Velikonoční čtyřlístek" MDK Sokolov 
 Divadelní představení „Adéla ještě nevečeřela" Městské divadlo Karlovy Vary 
 Divadelní představení „Pohádky z košíku" MDK Sokolov 
 Divadelní představení „O líném Honzovi" KASS Chodov 
 Divadelní představení „Putování za vánoční hvězdou" KASS Chodov 
 Klauniáda „Vánoční šapitó šou stacionář Chodov 
 Filmové představení „Po strništi bos" kino Alfa Sokolov 
 Filmové představení „Anděl páně 2" kino Alfa Sokolov  
 Filmové představení „Bezva ženská na krku" KASS Chodov 
 Filmové představení „Instalatér z Tuchlovic" KASS Chodov 
 Filmové představení „Pohádky pro Emu" KASS Chodov 
 Filmové představení „Cuky, Luky" KASS Chodov 
 Filmové představení „Bajkeři" kino Alfa Sokolov 
 Filmové představení „Špunti na vodě" KASS Chodov 
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 
 24. ročník plesu Harmonie Grandhotel AMBASSADOR Karlovy Vary 
 Koncert „Kdo si hraje, nezlobí" KASS Chodov  
 Koncert ZUŠ Chodov „Mikulášský expres“ 
 Výstava „Šikovné ruce" Městská galerie Chodov DDM Bludiště 
 Návštěva hasičského záchranného sboru v Sokolově 
 Návštěva chodovského starosty ve stacionáři Chodov 
 Beseda na téma: Velikonoce Městská knihovna Chodov 
 Beseda na téma: Lidské tělo - smysly, nemoc, úraz" Městská knihovna Sokolov 
 Beseda na téma: Máme smysly na nesmysly Městská knihovna Chodov 
 Beseda na téma: Můj domov Městská knihovna Sokolov 
 Beseda na téma: Sněhuláci, sníh a mráz Městská knihovna Chodov 
 Den otevřených dveří u chodovských  hasičů a policistů 
 Sportovní den v rámci oslav 50. výročí DDM Chodov 
 Sportovní den k MDD DDM Bludiště Chodov 
 Sportovní dopoledne „Den dobrých skutků" Sociálně terapeutické dílny Sokolov 
 Pravidelné plavání KV Arena 
 Pravidelná cvičení Fitness Ural Sokolov Sociálně terapeutické dílny Sokolov 
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VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ 
 Hudební a recitační vystoupení ke Dni matek „Cesta kolem světa" stacionář 

Chodov 
 Hudební vystoupení v rámci Dne pro sociální služby města Chodova 
 Hudební vystoupení v rámci Dne pro sociální služby města Kraslic 
 Hudební vystoupení v rámci Odpoledne pro sociální služby města Sokolova 
 Hudební vystoupení na charitativní akci „Srdce slabším" Stříbrná 
 Hudební vystoupení na vernisáži výstavy „Šikovné ruce" Městská galerie Chodov 

DMM Bludiště 
 Hudební vystoupení pro seniory DPS Dolní Rychnov 
 Hudební vystoupení pro chodovské seniory a žáky ZŠ Vintířov stacionář Chodov 
 Hudební vystoupení pro rodiče Sociálně terapeutické dílny Sokolov 
 Vánoční besídka pro klienty Sociálně terapeutických dílen Sokolov 
 Vánoční besídka pro rodiče a hosty stacionář Chodov 
 Hudební a recitační vystoupení na Adventním koncertu v Sokolově 
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VÝLETY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, REKONDIČNÍ POBYTY 
 Výlet na hrad Loket 
 Návštěva Matějské pouti Praha  
 Výlet ZOO Plzeň 
 Návštěva partnerského zařízení v Irchenriethu v SRN 
 Týdenní rekondiční pobyt ,,Říše zvířat" Doubrava u Aše 
 Výlet do Bad Elster v SRN 
 Zájezd do termálního bazénu ve Weiden v SRN 
 Výlet na vánoční trhy do Chebu 
 Opékání vuřtů na Bílé vodě Chodov 
 Pravidelné návštěvy solné jeskyně v Nejdku 
 Výlety po zajímavostech Karlovarského kraje 
 Vycházky do okolí Chodova a Sokolova 

Pracovníc i  denního centra  v roce 2017 
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VEDENÍ SPOLEČNOSTI 

Bc. Věra BRÁBORCOVÁ 
ředitelka společnosti  
Ing. Pavel BRÁBOREC, MBA 
projektový manažer 

Mgr. Soňa ZASCHKEOVÁ 
sociální pracovnice 
Mgr. Vojtěch BRÁBOREC  
pracovník IT, fundraiser  

Miroslava STAŇKOVÁ  
administrativní pracovník 

DENNÍ STACIONÁŘ 
Libuše RŮŽIČKOVÁ  
vedoucí provozu, vychovatelka 

Alena HERINKOVÁ 
vychovatelka  

Nikol HLADÍKOVÁ, DiS. 
vychovatelka  

Stanislava KUBÍKOVÁ   
vychovatelka 
Mgr. Kamila MACKOVÁ   
vychovatelka  

Lenka OUPOROVÁ, DiS.   
vychovatelka  

Lucie PAVLOVIČOVÁ  
vychovatelka 

Bc. Martina VÁCOVÁ  
vychovatelka  

Miloslava VOPIČKOVÁ, DiS. 
vychovatelka  

 

Renata KECSEIOVÁ  
pracovník v sociálních službách  

Romana KLEMENTOVÁ  
pracovník v sociálních službách  

Alžběta KOVÁČIKOVÁ  
pracovník v sociálních službách  

Denisa KRAUTWURMOVÁ  
pracovník v sociálních službách  

Eva MARKOVÁ   
pracovník v sociálních službách 

Irena NÁGLOVÁ  
fyzioterapeutka  

Lenka ŠÍMOVÁ 
úklid 

Soňa PADUCHOVÁ 
pomocné úklidové práce 
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DENNÍ CENTRUM V ROCE 2017 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  v roce 2017 
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Zdeněk KORMANČÍK  
vedoucí provozu, vychovatel 

Helena PAZNOHTOVÁ  
vychovatelka  

Andrea HORNOVÁ 
pracovník v sociálních službách 

Slavomíra ŠŤASTNÁ 
pracovník v sociálních službách  

Milena KREJSAROVÁ 
uklízečka 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY CHODOV 

Bc. Martina PLAUBOVÁ  
vedoucí provozu, sociální pracovník 

Monika MISKOLCZIOVÁ  
vychovatelka  

Mgr. Lucie ZASCHKEOVÁ  
vychovatelka  

Marta IHNÁCÍKOVÁ  
pracovník v sociálních službách 

Martina MORÁVKOVÁ  
pracovník v sociálních službách 

Yvona NĚMCOVÁ  
pracovník v sociálních službách 

Helena PELCOVÁ  
pracovník v sociálních službách  

Michal TUTTER 
pracovník v sociálních službách  

Tomáš VLASÁK  
údržbář, keramik 

Josef DAŇOVSKÝ 
pomocné úklidové práce 

Jan JAVORSKÝ 
pomocné úklidové práce 

Jiřina JOUZOVÁ 
pomocné úklidové práce 

Marie KARCHŇÁKOVÁ 
pomocné úklidové práce 

Jan KŘÍŽEK 
pomocné úklidové práce 

Michaela NAVRÁTILOVÁ 
pomocné úklidové práce 

Martin PROŠEK 
pomocné úklidové práce 

Lenka ŠTÁDLEROVÁ 
pomocné úklidové práce 

Marie VALENTOVÁ 
pomocné úklidové práce 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SOKOLOV 
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

ZA OBDOBÍ 1.1.2017 – 31.12.2017 
 

 
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 

 

    

Roční účetní závěrka 
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III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA OBDOBÍ  OD 1.1. 2017 DO 31.12. 2017 
 

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 
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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 

V roce 2017 společnost žádné doplňkové činnosti nevykonávala. 
 
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. 2017 – 31. 12. 2017 
 
Rozvahový den:  31. 12. 2017 
 
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 

Příloha k roční účetní závěrce 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 33 

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. 2017 evidovala závazky vůči OSSZ ve výši 377.781,- Kč a vůči  
zdravotním pojišťovnám ve výši 162.569,-- Jednalo se o závazky z vyúčtování mzdových 
nákladů za období 12/2017, které byly splatné v lednu 2018 a v tomto termínu byly také 
uhrazeny. 
Závazek vůči finančnímu úřadu (ostatní přímé daně) ve výši 169.179,- Kč představuje daň 
ze závislé činnosti a srážkovou daň z mezd za období 12/2017.  
 
3.2. Výsledek hospodaření za rok 2017 

 
  Výnosy celkem    19.123.332 Kč 
  Náklady celkem    18.837.230 Kč 
  HV před zdaněním        286.102 Kč 
  Daň z příjmů                    0 Kč 
  HV po zdanění - zisk        286.102 Kč 
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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 2017 zaměstnávala společnost: 

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

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  28 
Výše osobních nákladů: 13.484 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, sociálně terapeutické činnosti) a podle místa 
vzniku (sociálně terapeutická dílna Sokolov, sociálně terapeutická dílna Chodov). Zvlášť 
jsou evidovány náklady a výnosy obchůdku v Sokolově. 

4.1.1. Výnosy společnosti: 

a) tržby za poskytnuté služby 2.127.137 Kč 11,12% 

     z toho sociální služby 1.369.607 Kč   

                stravné 568.154 Kč 

                prodej - obchod 189.376 Kč 

b) úroky 55 Kč 
0,18% 

c) ostatní výnosy (zúčtování fondů) 34.557 Kč 

d) dary 361.378 Kč 1,89% 

e) provozní dotace 16.600.205 Kč 86,81% 

Výnosy celkem 19.123.332 Kč 100% 

Příloha k roční účetní závěrce 
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AD Technik, s.r.o 50 000 Kč 

Alianz pojišťovna a.s. - Jan Kaminský 1 000 Kč 

Apera s.r.o. 140 000 Kč 

Asociace českých aromaterapeutů, z.s.  7 600 Kč 

Františka Pecová  1 000 Kč 

Chodovské technicko - ekologické služby s.r.o. 10 000 Kč 

Ing. Ivan Škulavík 2 000 Kč 

Ing. Karel Kotous 8 000 Kč 

Jitka Červenková 5 500 Kč 

Jitka Kupcová 3 000 Kč 

Josef Dvořák 1 500 Kč 

K+K MEDIC, s.r.o. 3 000 Kč 

Klub rodičů a přátel při ZŠ Konečná Karlovy Vary  6 076 Kč 

KV KONTO s.r.o. 20 000 Kč 

Mgr. Petra Maříková  1 500 Kč 

Milan  Beran 3 500 Kč 

Miroslav Polák  2 000 Kč 

Nadační fond Ještěřice 23 222 Kč 

Nadační fond Veolia  25 000 Kč 

Naděžda Hynková  1 000 Kč 

Renata Kecseiová  1 000 Kč 

Rudolf a Margita Pocklanovi  2 000 Kč 

SRPŠ při ZUŠ Chodov 2 480 Kč 

TIMA spol. s r.o.  10 000 Kč 

TJ Baník Vintířov, z.s.  25 000 Kč 

Tomáš Randa  1 000 Kč 

Truhlářství Kopecký  5 000 Kč 

Peněžní dary celkem 361 378 Kč  

Přehled přijatých darů: 
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Přehled přijatých dotací: 

Dotace Karlovarský kraj - denní stacionář 7 855 405 Kč  

Dotace Karlovarský kraj, EU - sociálně terapeutické dílny 7 519 800 Kč  

Dotace Město Chodov 475 000 Kč  

Dotace Město Sokolov 500 000 Kč  

Dotace Město Karlovy Vary 250 000 Kč  

Dotace celkem 16 600 205 Kč  

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 81 982,00 Kč  204 664,30 Kč  

Altán 31.12.2010 106 552,00 Kč 40 707,00 Kč  65 845,00 Kč  

Rommer 31.12.2010 272 057,00 Kč 222 907,00 Kč  49 150,00 Kč  

Roomer 2011 2.8.2011 421 350,05 Kč 288 627,00 Kč  132 723,05 Kč  

Roomer 2012 20.6.2012 340 832,00 Kč 197 686,00 Kč  143 146,00 Kč  

Roomer 2013 11.6.2013 224 730,00 Kč 106 749,00 Kč  117 981,00 Kč  

Roomer 2014 6.5.2014 98 505,00 Kč 36 450,00 Kč  62 055,00 Kč  

Pec 27.8.2013 154 930,00 Kč 73 594,00 Kč  81 336,00 Kč  

Datový projektor EPSON 14.6.2015 51 024,00 Kč 28 319,00 Kč  22 705,00 Kč  

Přístavba Chodov 30.11.2015 638 793,90 Kč 52 382,00 Kč  586 411,90 Kč  

Citröen Berling 16.3.2017 477 814,00 Kč 158 874,00 Kč  318 940,00 Kč  

Roomer 2017 23.10.2017 145 106,00 Kč 0,00 Kč  145 106,00 Kč  

Celkem 3 868 016,70 Kč  1 866 876,45 Kč  2 001 140,25 Kč  

Roomer 2016 22.3.2016 84 616,00 Kč 13 539,00 Kč  71 077,00 Kč  
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Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze 

K 31.12. 2017 je v knize drobného majetku evidován drobný hmotný a nehmotný majetek 
neuvedený v rozvaze ve výši 5.877.456 Kč  Kč. 

Finanční majetek 

Stav hotovosti k 31.12.2017: 

 Pokladna denní stacionář      14.950 Kč 
 Pokladna sociálně terapeutické dílny       10.022 Kč   

Stav finančních prostředků na běžném účtu:   3.816.003,36 Kč  

4.2.2. Pohledávky společnosti 

Poskytnuté zálohy na služby 133.360 Kč  

Pohledávky za klienty denního centra 146.162 Kč  

Přeplatek vůči FÚ na silniční dani    140 Kč 

4.2.3. Závazky společnosti 

K 31.12.2017 eviduje společnost závazky ve výši 1.209.648 Kč. Z toho: 

závazky vůči dodavatelům 11.965 Kč  

závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené mzdy za 12/2017) 899.999 Kč  

závazky vůči OSSZ  zdravotním pojišťovnám 540.350 Kč  

závazky vůči FÚ (daň ze závislé činnosti) 169.179 Kč  

ostatní závazky vůči  zaměstnancům 6.278 Kč  

jiné závazky (Karlovarský kraj, úřad práce)  280.072 Kč  

dohadné účty pasivní (nevyfakturované práce a služby) 43.202 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 3.770.930 Kč  

      Jmění celkem 4.829.051 Kč  
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5. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 

Po schválení správní radou zůstane hospodářský výsledek (zisk) roku 2017 ve výši 
286.102 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. 2018 
         Bc. Věra Bráborcová 
             ředitelka o.p.s. 
Sestavil:  Ing. Jan Pašek  
  KV Konto s.r.o. 
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Školní 737 

357 35 Chodov 

 

IČ: 27989364 
 

 

 

 

Z p r á v a  n e z á v i s l é h o  a u d i t o r a  

o ověření účetní závěrky za rok 2017 
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 




