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Důvod vzniku výroční zprávy 
Výroční zpráva je zpracována v souladu se zněním § 19 a následujících zákona 245/1998 
Sb., o obecně prospěšných společnostech, dále též „Zákon“, a v souladu se zněním § 21 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. 
Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, 
činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky (§ 21, odst. 1 zákona o 
účetnictví). 
Výroční zprávu přezkoumala a bez výhrad ke schválení doporučila dozorčí rada a schválila 
správní rada ((§ 16, odst. 1. a) a § 13, odst. 2. b) Zákona)). 
 
 

Zakladateli Pomoci v nouzi, o. p. s., dále též „PvN“, jsou Soňa Pisárová a Eva Pisárová. 

Společnost byla založena 20.7.2007 a do rejstříku obecně prospěšných společností byla 
zapsána 17.10.2007.  
 
 

V r. 2017 pracovala správní a dozorčí rada ve stejném složení jako v předchozích 
letech. V obou orgánech máme osoby s vysokým morálním kreditem a odborně zdatné. 

Široké spektrum odbornosti přispívá k naší lepší orientaci nejen v oblasti sociálních služeb, 
nýbrž i v oblastech souvisejících. Správní radu tvoří Mgr. Dagmar Herianová, Jana 
Pavlovicová, Ing. Theodor Rajdl a dozorčí radu Lenka Klimešová, Vladimíra Weinlichová, 
DiS., a Ing. Josef Štýbr. 
 
Nejdůležitější informace o administrativních záležitostech a ekonomice včetně zprávy 
nezávislého auditora obsahují dokumenty uložené ve sbírce listin zveřejněné v rejstříku 
obecně prospěšných společností.   
 
 

Druhy obecně prospěšných služeb 
Jsme poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
které jsou vyjmenovány v příslušném rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
odboru sociálních věcí, a registrovány v Registru poskytovatelů sociálních služeb. 
 
V r. 2017 jsme pokračovali ve zkvalitňování námi poskytovaných služeb. Zde uvádíme 
některé z našich snah. 
S vedením města Kynšperk nad Ohří jsme zahájili přípravu další služby pro seniory, tzv. 
seniortaxi, kterou jako tzv. fakultativní činnost začneme poskytovat v r. 2018. 
Uspěli jsme s naší žádosti o dotaci pro projekt „Učíme se být spolu, bez dluhů a násilí“, 
přičemž tento projekt podporuje tzv. fakultativní činnosti služeb Azylový dům, Domy na půl 
cesty, Intervenční centrum a Odborné sociální poradenství zaměřené na finanční gramotnost 
a dluhovou problematiku. Projekt bude financován ze zdrojů operačního programu 
Zaměstnanost a potrvá od 1.4.2018 do 31.3.2021. 
Naše zapojení do projektu „Kola pro Afriku“ přineslo konkrétní výsledek v odeslání 50 bicyků 
pro gambijské školáky. 
Kolegyně z Intervenčního centra se ve svém volném čase významně podílely na úspěchu 
„Peříčkového týdne“, kdy v rámci projektu „Pomozte dětem“ proběhla celonárodní veřejná 
sbírka pořádaná Nadací rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí. 
Hlavním cílem sbírky je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným 
dětem do 18 let věku po celé České republice. 
Sociální služba Noclehárna, kterou jsme začali poskytovat v prosinci loňského roku, se 
úspěšně ujala a k našemu překvapení byla téměř celá kapacita využívána po celý rok, tedy 
nikoli jen v zimním období. 
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Tabulka 1_Členění služeb Pomoci v nouzi, o. p. s., dle zákona o sociálních službách 
 

Druh sociálních 
služeb 

Forma 
poskytování 

Druh služby Místo 
poskytování  

Poskytujeme 
od roku 

Služba sociální 
péče 

Terénní Pečovatelská služba § 40 Kynšperk nad 
Ohří 

2010 

Sociální 
poradenství 

Ambulantní Odborné sociální 
poradenství dle § 37 
zaměřené na tzv. dluhové 
poradenství a finanční 
gramotnost 

Sokolov 2011 

Služby sociální 
prevence 

 

Ambulantní Nízkoprahová denní centra 
§ 61 

Sokolov 2009 

Pobytová Azylové domy § 57 Sokolov  
Kynšperk nad 
Ohří 
Cheb 
Nebanice 

2008 

Ambulantní Intervenční centra  § 60a Sokolov  
Cheb  
Karlovy Vary 

2009 

Pobytová Domy na půl cesty § 58 Nebanice 
Kynšperk nad 
Ohří 
Sokolov 
Cheb 

2009 
 

Ambulantní Noclehárny § 63 Sokolov 2016 

 

Naše poslání a cíle 

Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a 
vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory, např. azylové domy, intervenční centra pro oběti 
domácího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod. 

Naše úsilí směřuje k tomu, aby se u nás potkávali lidé, kteří pomoc a podporu potřebují a 
hledají, s lidmi, kteří ji nabízejí a umí poskytnout.  

My, lidé pracující pro Pomoc v nouzi, o.p.s., vnímáme jako nezbytné stále ověřovat, zda 
jsou naše nabídky pomoci a podpory pro klienty tím nejlepším řešením. Bráníme se zažitým 
stereotypům a hledáme nové cesty.  

Cílem a smyslem našeho snažení je, aby ti, co se na nás obracejí, nacházeli sebe a své 
místo mezi ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci. 

 
V roce 2017 jsme zrealizovali řadu akcí, o kterých si můžete přečíst na našich 

stránkách www.pomocvnouziops.cz. Tradičně jsme se prali s nedofinancováním a 
následným dofinancováním až v úplném závěru roku 2017, které kvitovali především 
zaměstnanci, neboť to pro nás znamenalo možnost rozdělit velice příjemné odměny. 
 

Všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří v roce 2017 pro nás pracovali, děkuji.  
 
Děkuji také klientům, kteří se na nás s důvěrou obrátili a dali nám možnost je 

podpořit. Děkuji samozřejmě donátorům, z nichž nemohu opomenout Karlovarský kraj, 
města Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Karlovy Vary a obce Libavské Údolí a Šabinu. 
  

Robert Pisár, ředitel Pomoci v nouzi, o.p.s. 

http://www.pomocvnouziops.cz/
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Vybrané události roku 2017 z pohledu jednotlivých služeb 
 
Azylový dům a Dům na půl cesty  
Vedoucí služby Jaromíra Fajtová 
 
V této výroční zprávě spojuji informace o dvou mnou vedených službách, tedy Azylový dům 

(„AD“) a Dům na půl cesty („DNPC“). Důvodem je, že se v roce 2017 se tyto dvě služby 

významně propojily, protože služba DNPC dlouhodobě nevykazuje obsazenost. Zájem 

žadatelů o tuto službu klesá, což je celorepublikový 

jev. Aby nemuselo dojít k uzavření objektů, ve kterých 

se služba DNPC poskytuje, začali jsme v objektech 

DNPC poskytovat službu AD. Tím se povedlo 

stabilizovat služby a i tým zaměstnanců. 

Jako každý rok děkujeme všem dárcům, kteří na nás 
v průběhu celého roku mysleli a podarovali nás ať 
finančně či věcně. 
 

Během roku 2017 proběhlo velké množství akcí, do kterých byli zapojeni převážně společně 
klienti AD a DNPC.  
Začali jsme oslavou svátku jara, kdy děti hledaly na zahradě sladkosti a drobné dárky, dále 
pak jako tradičně pálení čarodějnic, Den dětí, začátek školního roku a společné vánoční 
pečení, které jsme zaměřili na pomoc klientům dalších služeb poskytovaných naší 
společností, a to Nízkoprahového denního centra a Noclehárny.  
Klienti AD a DNPC mají stále možnost zapojovat se do prací v dílnách, kde vytvářejí drobné 
dárkové předměty pod vedením kolegy Martina Poláka.  

Od loňského roku jsme se potýkali 
s nedostatkem pracovníků, ale situaci jsme 
zvládli. 
V naší práci se mj. řídíme zákonem č.108/2006 
Sb., o sociálních službách, a standardy kvality.  
S klienty probíhají pravidelná hodnocení 
poskytování služeb, a to v rámci hodnocení 
individuálních plánů, kdy mají možnost vyjádřit 
své potřeby, požadavky a nároky, které potom 
spolu s pracovníkem řeší.  

Dále se všichni klienti scházejí, aby spolu mohli ovlivňovat chod služby a připomínkovat 
možné nedostatky. Všichni pracovníci se snaží nadále službu společnými silami zlepšovat. 
Snažíme se klienty zapojovat do aktivit a do činností a vidíme to jako veliký přínos pro 
služby. Klienti i tímto způsobem mohou ovlivňovat chod jimi využívaných služeb. 
 
Snažíme se poskytovat služby takovým způsobem, aby naši klienti mohli naše služby opustit 
co nejdříve a aby byli schopni zvládnout běžný život a nadále řešit svoji situaci třeba za 
podpory nějaké terénní sociální služby.  
Pracovníci se snaží problémy řešit včas a s pochopením a hledat společné cesty s klienty. 
Vnímáme jako důležité jasné vyspecifikování požadavku klienta, ve kterém nám pomáhá 
práce s regionální kartou. 
Všichni pracovníci se vzdělávají, abychom byli schopni poskytovat službu v co nejvyšší 
kvalitě. 
Pravidelně všichni procházíme supervizemi a poradami, které také přispívají ke zvyšování 
kvality služeb. 
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Naší prioritou je vytvářet prostředí, které posune naši práci k vyšší kvalitě a klienty bude 
motivovat ke změně životního stylu, aby se nedostávali opakovaně do nepříznivých situací. 

 
A za mě patří poděkování všem kolegům, kteří 
se podílejí na naší velmi náročné práci. 
Za rok 2017 bylo v Azylových domech 
podpořeno 124 klientů. Klientů Domu na půl 
cesty bylo 21. 
 

 

 

 

Intervenční centra 
Vedoucí služby Eva Chalupníková Doležalová 
 
Náš tým i v roce 2017 procházel vzdělávacími a výcvikovými kurzy. Především v oblastech, 
které zvyšují profesionalitu v přímé práci s klienty.  
 
Zapojily (v našem týmu byly v r. 2017 pouze ženy) jsme se do projektu APIC (asociace 
pracovníků intervenčních center ČR) a ČT při prezentaci filmu „Z lásky nenávist“, který 
dokumentuje domácí násilí na ženách. Film jsme i za přítomnosti režiséra pana Romualda 
Štěpána Roba představily studentům Gymnázia Sokolov, SZŠ a VOŠ Cheb, také veřejnosti 
v prostorách Městské knihovny Sokolov a pracovníkům OSPOD KÚKK.  
 
Prošly jsme také školením pro práci s filmem „Jakub“, který přibližuje problematiku domácího 
násilí („DN“) teenagerů.  
 
V rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje jsme se účastnily společné porady 
s vyšetřovateli a metodikem pro DN v rámci SKPV (Služby kriminální policie a vyšetřování).  
 
Využití naší služby v roce 2017  
V roce 2017 využili naši službu 234 klienti, v 80 případech DN příslušníci Policie ČR vykázali 
osobu násilnou ze společné domácnosti.  
Mezi nejžádanější potřeby našich klientů patří 

- získání informací o možnostech řešení vlastní situace a orientace v nich, 
- orientace v situaci a pochopení smyslu vykázání, 
- prodloužení personální a teritoriální ochrany. 

 
Od roku 2016 nabízíme krátkodobou podpůrnou párovou terapii. Terapie se mohou účastnit i 
pachatelé DN, pokud o to osoba ohrožená projeví zájem a osoba násilná si uvědomuje 
důsledky svého násilného chování. Párová terapie může podpořit zachování vztahu a 
nahradit násilný způsob chování za nenásilný. Podpůrnou párovou terapii vnímáme jako 
prevenci před vznikem nebo prohlubováním DN. 
 
Význam a důležitost naší služby pro osoby ohrožené DN jsou zřejmé z konkrétních kladných 
hodnocení pracovníků naší služby a ze strany klientů. Klienti zároveň oceňují příjemné a 
přívětivé prostředí našich konzultačních prostor. 
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Nízkoprahová denní centra („NDC“) 
Vedoucí služby Iveta Leischová 
 
Cílem služby je 

- poskytnout uživateli našich služeb maximální podporu v jeho návratu do 
společnosti, podpořit jej v krocích, které povedou k jeho plnému zapojení do 
života – mít své bydlení, práci, rodinu, okruh přátel, 

- pomoc uživatelům, aby měli zajištěny své základní životní potřeby (strava, 
hygiena, ošacení, odpočinek), měli vyřízené osobní doklady, 

- poskytování základních informací pro možná řešení obtížné životní situace, 
pomoc v získání zdrojů příjmů, nalezení alespoň dočasného ubytování, 

- podpora rozvoje soběstačnosti uživatelů při zvládání nepříznivé situace.     
 

K základním činnostem daným zákonem patří:  

1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
řešeno u 93 uživatelů, 

2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, řešeno u 116 uživatelů, 
3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí, řešeno u 99 uživatelů. 
 

V r. 2017 využilo naši službu celkem 159 uživatelů. Okamžitá kapacita služby je 8 uživatelů.  

Potřeby zjišťujeme u uživatelů služby pomocí Regionální karty služeb. Nejžádanějšími 

potřebami k řešení situace klientů jsou: 

- možnost udržovat osobní hygienu - řešeno u 93 uživatelů, 
- možnost najíst se - řešeno u 116 uživatelů, 

- možnost řešit nepříznivou sociální situaci - řešeno u 45 uživatelů, 

- možnost poradit se - řešeno u 39 uživatelů, 

- chráněné prostředí - ambulantní forma - řešeno u 126 uživatelů, 

- možnost provést základní ošetření - řešeno u 31 uživatele, 

- možnost získat čisté oblečení, vhodnou obuv - řešeno u 64 uživatelů. 

Zaznamenali jsme také nárůst potřeb, které v minulých letech nebyly tak žádané, a to získání 

pracovního uplatnění, hledání vhodného bydlení a pomoc se získáním osobních dokladů. 

 

Uživatelé našich služeb se jako každý rok zúčastnili pomoci s úklidem okolí areálu Bohemia, 

ve kterém je budova NDC umístěna. 

 

Díky spolupráci s Potravinovou bankou Karlovarského kraje z.s. se nám stále daří zajišťovat 

možnost stravování, která vede k tomu, že se uživatelé začali zajímat o vaření ve službě a 

společně s pracovníky NDC začali pracovat na této schopnosti, která přispěje k jejich 

osamostatnění a návratu do běžného života. 

 

Dle našich možností jsme se podíleli na přípravě a průběhu rekonstrukce nových prostor pro 

poskytování naší služby. Nové prostory, které jsou v téže budově jako služba Noclehárna, 

nám umožní rozšíření a zkvalitnění našich služeb. V tomto kroku se nám dostalo veliké 

podpory ze strany města Sokolov, jehož zástupci podpořili naši snahu o zkvalitnění námi 

poskytované sociální služby.  
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Na stavební úpravy, které umožní přestěhování Nízkoprahového denního centra do budovy, 

ve které sídlí i Noclehárna, město získalo evropskou dotaci z IROP.  

Městu Sokolov také patří náš velký dík za pravidelnou finanční podporu naší služby. 

 

Vzhledem k novým prostorám, které by měly být dokončené v letních měsících roku 2018, 

bude Nízkoprahové denní centrum čekat stěhování a s novými prostorami i nárůst okamžité 

kapacity Nízkoprahového denního centra na 16 uživatelů. V souvislosti se změnou kapacity 

plánujeme i navýšení úvazků pracovníků v přímé péči, kteří se věnují uživatelům služby. 

 
 
Noclehárny 
Vedoucí služby Iveta Leischová 
 
U této služby pokládáme za veliký úspěch vůbec to, že vznikla. Město Sokolov bylo až do 

prosince roku 2016 jediným okresním městem v Karlovarském kraji, ve kterém nebyla tato 

služba poskytována. Za možnost tuto službu poskytovat vděčíme aktuálnímu vedení města, 

které s námi o vzniku jednalo a podpořilo jej koupí domu, který nám pro účel jejího 

poskytování město pronajalo a upravilo. Město Sokolov také poskytlo Noclehárně část 

finančních prostředků, které umožnují její fungování.  

 

Služba byla v roce 2016 spuštěna 1.12., a tak rok 2017 byl prvním celým rokem, ve kterém 

jsme tuto službu poskytovali. Rok to byl náročný, o čemž svědčí i to, že službu využilo 128 

uživatelů, přičemž kapacita služby je 26 uživatelů/lůžek.  

 

Cílem služby je poskytnout uživateli maximální podporu v jeho návratu do společnosti, 

podpořit jej v krocích, které povedou k jeho plnému zapojení do života – mít své bydlení, 

práci, rodinu okruh přátel.   

 

K základním činnostem daným zákonem patří:  

1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, za 
první celý rok fungování byla tato služba poskytnuta u 108 uživatelů, 

2. poskytnutí přenocování. 
 

Potřeby zjišťujeme u klientů pomocí Regionální karty služeb. Nejžádanějšími potřebami k 

řešení situace mimo výše uvedených potřeb jsou:  

- možnost řešení nepříznivé sociální situace - řešeno u 109 uživatelů, 
- možnost materiální pomoci - řešeno u 31 uživatele, 
- chráněné prostředí pro přespání - řešeno u všech 128 uživatelů, 
- možnost udržovat osobní hygienu - řešeno u 108 uživatelů. 

 
V roce 2018 proběhnou další úpravy budovy, ve které Noclehárna sídlí, tyto povedou 

k přestěhování Nízkoprahového denního centra do stejného domu. Uživatelé služby 

Noclehárna často využívají služeb Nízkoprahového denního centra, kde jim je i mnohem 

častěji poskytováno sociální poradenství. 

Vzhledem k velkému počtu uživatelů služby v roce 2017, který nepolevil ani v letních 

měsících, jsme oproti předpokladu byli nuceni udržet stejnou kapacitu lůžek i v letních 

měsících na celkové kapacitě služby 26 lůžek.  
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Vzhledem k tomu jsme připraveni pro rok 2019 zažádat o navýšení úvazků pro službu 

Noclehárna, které povede k lepšímu a kvalitnějšímu zajištění služby a také ke zvýšení 

bezpečí pracovníků a uživatelů služby. 

 
 
Odborné sociální poradenství 
Vedoucí služby Iveta Leischová 
 
Služba byla i v roce 2017 poskytována v prostorách kanceláře, kterou máme pronajatou 

v budově Úřadu práce v Sokolově. Službu poskytovali dva pracovníci. Jeden na pozici 

sociální pracovník a druhý na pozici jiný odborný pracovník. Služba byla využívána zejména 

pro zkušenosti pracovníků s finančním, dluhovým a právním poradenstvím, proto se také tyto 

potřeby nejčastěji vyskytují u uživatelů, kteří ji využili.  

 

Cílem služby z pohledu uživatelů je: 

- získání nových informací nebo dovedností, směřujících ke zvýšení 
samostatnosti a zvládnutí náročné situace, 

- aktivní spolupráce a přístup přispívající k řešení vlastní nepříznivé situace 
- podpora při jednání s věřiteli, exekutorskými úřady, soudy, příp. dalšími 

institucemi a orgány státu, 
- motivace k řešení své platební neschopnosti aktivním a zodpovědným 

přístupem. 
 

K základním činnostem daným zákonem patří:  

1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
2. sociálně terapeutické činnosti, 
3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 

V r. 2017 využili naši službu celkem 102 uživatelé. Kapacita služby jsou 2 aktuálně přítomní 

uživatelé.  

 

Potřeby zjišťujeme u klientů pomocí Regionální karty služeb. Nejžádanějšími potřebami k 

řešení situace jsou mimo výše uvedených potřeb:  

- řešení dluhů a exekucí - řešeno u 50 uživatelů služby, 
- orientace v insolvenčním řízení - řešeno u 39 uživatelů služby, 
- hospodaření s finančními prostředky - řešeno u 17 uživatelů služby, 
- využití sociálních dávek a jiných výhod - řešeno u 18 uživatelů služby, 
- uzavírání smluv - řešeno u 14 uživatelů služby. 

 
V aktuální situaci zvažujeme žádost o navýšení pracovních úvazků pro rok 2019, kdy 

bychom rádi začali poskytovat naši službu i terénní formou. Dále, díky tomuto navýšení, 

plánujeme, že rozšíříme i dobu poskytování služby, abychom tak vyšli vstříc uživatelům 

služby, kteří mají mnohdy časově náročné zaměstnání. 
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Pečovatelská služba 
Vedoucí služby Libor Račko 
 
Pečovatelská služba je terénní sociální službou, která poskytuje pomoc a podporu osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a 

jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba nabízí činnosti, které vycházejí ze 

zákona o sociálních službách. Poskytování sociálních služeb vychází rovněž z tzv. 

„regionálních karet“, které schválilo zastupitelstvo KK.  

                                                                                                                                                 

Využití našich služeb v roce 2017 

V roce 2017 pečovatelská služba poskytovala své služby 55 občanům města Kynšperk nad 

Ohří a okolních obcí. Průměrný věk seniorů, o které pečuje naše PS, byl v roce 2017  81,38 

roků. Služba v uplynulém roce pečovala také o 6 občanů se zdravotním nebo tělesným 

postižením a průměrný věk těchto občanů činil 47,1 roků. Dále naše služba pečuje o 

účastníka národního boje za osvobození občana města Kynšperk. 

 

Mezi nejčastěji poskytované úkony patří především běžné nákupy a pochůzky, což 

představovalo 265 pochůzek s časovou potřebou 130 hodin. Běžné úkony péče o vlastní 

osobu byly provedeny 462 krát a představovaly 563 hodin poskytnuté péče. Běžný úklid a 

údržba domácnosti byla provedena v 103 případech a obnášela 117 hodin pracovních 

činností. Zajištění a donáška stravy byla realizována 6165 krát s časovou potřebou 824 

hodin. Doprovod uživatele byl proveden v 364 případech s potřebou času 192 hodin. Úkon 

pomoc při přípravě jídla a pití byl poskytnut v 97 případech a bylo zapotřebí 54 hodin. Dále 

velký úklid byl prováděn v 21 případech s časovou potřebou 31 hodin. 

 

V loňském roce byla služba poskytována v sedmi dnech státního svátku, což představovalo 

30 hodin péče o naše uživatele služby a zároveň i v tyto dny např. 25. a 26. 12 (vánoční 

svátky) byly naše pečovatelky mnohdy jediné, které tyto většinou osamocené lidi navštívily a 

poskytly potřebnou péči.   

Dále jsme byli k dispozici v případě potřeby pomoci našim uživatelům v sobotu nebo neděli, 

a to v šesti dnech, což představovalo 34 hodin péče o uživatele naší služby.  Jednalo se 

především o úkony péče o vlastní osobu.  

 

Hodnocení kvality poskytovaných služeb uživateli                                                                                      

Naše služba se mj. řídí standardy kvality, v nichž jsou stanovena pravidla poskytování 

služeb. Hodnocení služby uživateli  je stanoveno/dohodnuto již na začátku poskytování 

služby, a to tak, že pečovatelky, které jsou v denním kontaktu s uživateli, zaznamenávají 

průběh poskytování služby a sledují případné změny v sociální situaci uživatele.  

Dále je nastaven cyklus od 2 do 12 měsíců na pravidelné setkání (přehodnocení průběhu 

služby), které provádí sociální pracovnice nebo vedoucí služby.  

Zjištěné poznatky využíváme především k správnému nastavení průběhu poskytovaní služby 

a jsou nám také zdrojem informací pro vývoj a zkvalitňování naši služby. Z hodnocení 

prováděných během roku vyplývá, že uživatelé služby jsou ve většině případů spokojeni a 

výtky (nespokojenost) se týkají především stravy (malý výběr, kvalita zpracování pokrmu). 

Uvedené nedostatky vždy řešíme s dodavatelem a v opodstatněných případech se snažíme 

uživateli vyhovět.                                                                                                                                                                                                                                      
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V rámci zlepšování a rozvoje našich služeb jsme se přihlásili do projektu „Pečovatelská 

služba – příležitost pro život doma“, kde se účastníme různých akcí seminářů a školení 

s cílem sjednocení a zkvalitnění poskytovaných služeb. 

 

Naše PS se snaží oslovovat potenciální donátory s prosbou o pomoc a finanční podporu na 

vylepšení podmínek poskytovaných služeb.  

V roce 2017 jsme získali finanční pomoc od firmy RECYS-MACH s.r.o. ve výši 30 000 Kč a 

od města Kynšperk 5 000 Kč na podporu činnosti klubu seniorů.  

 

Akcí organizovaných naší PS v Klubu „třetího věku“ se pravidelně účastní okolo 15 klientů - 

občanů města Kynšperk a okolních obcí.  

 

Naplňování poslání pečovatelské služby                                                                                                          

Naším hlavním cílem je poskytovat službu tak, aby uživatelé mohli co nejdéle žít ve svém 

přirozeném prostředí dle svých zvyklostí. Snažíme se vyhovět potřebám a přáním uživatele 

vždy v rámci všech možností. O využívaných službách se s uživateli vždy domluvíme, pro 

lepší přehlednost a snazší orientaci využíváme Regionální karty služeb Karlovarského kraje.  

 

Na začátku roku 2017 jsme přijali novou paní pečovatelku a mohli jsme navýšit denní 

kapacitu uživatelů služeb na 40 osob. Usilujeme o to, aby příliš často nedocházelo ke změně 

pečovatelky u daného uživatele, čímž eliminujeme narušení již vytvořeného přátelského a 

pohodového vztahu.  

 

„Klub třetího věku“                                                                                                                            

Kromě terénních služeb mohou uživatelé využívat i setkání v „Klubu třetího věku“, která 

probíhají v sídle služby, tj. v Kynšperku nad Ohří, Zámečnické 501/7. Zde se uživatelé věnují 

aktivitám jako: kreslení obrázků, výroba dekorací na Vánoce, malování vajíček, společenské 

hry, zpěv apod. Mají příležitost zvládat různé manuální i paměťové úkoly. Každým rokem 

také pořádáme pro naše uživatele a zájemce z řad veřejnosti různá setkání. Mezi 

nejoblíbenější patří posezení venku na čerstvém vzduchu. Za tímto účelem se nám v roce 

2017 podařilo sehnat sponzorský dar k pořízení malého zahradního grilu a plastového 

nábytku potřebného k často prováděné akci „opékání špekáčku“. Na tuto akci se pravidelně 

dostaví okolo 15 osob seniorského věku.                                                                                        

 

Poděkování patří všem zaměstnancům organizace Pomoci v nouzi o.p.s., kteří se podíleli na 

chodu Pečovatelské služby a jejichž přičiněním bylo zajištěno kvalitní poskytování služby pro 

naše spoluobčany. Díky patří rovněž institucím a lidem, kteří nás podporují. 
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V souladu se zněním § 21 odst. 1 zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech poskytujeme informace o                                               
 

a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně 
prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení 
V rámci obecně prospěšných služeb jsme poskytovali sociální služby tak, jak je 
uvádíme v předchozích částech výroční zprávy. Zmíněné služby jsme poskytovali 
v souladu s legislativou ve prospěch příjemců (klientů – uživatelů) těchto služeb. 
 
V rámci doplňkových činností jsme podnajímali nebytový prostor Potravinové bance 
Karlovarského kraje z.s. (výše námi inkasovaného podnájemného odpovídala výši 
námi hrazeného nájemného), 
 
 

b) lidských zdrojích 
Naši zaměstnanci na všech pracovních pozicích, jakož i dobrovolníci a členové 
správní a dozorčí rady jsou vybíráni výlučně na základě svých znalostí, schopností a 
dobrovolnosti, bez jakékoli diskriminace. 
Všem pracovníkům jsou poskytovány stejné pracovní podmínky, možnosti osobního 
a profesního rozvoje a záleží především na nich, jak tyto možnosti využívají. 
Vedoucí služeb jsou zkušení a znalí lidé, z nichž každý vychovává svého zástupce. 
Vedeme evidenci zájemců o zaměstnání v naší společnosti a v případě potřeby tyto 
lidi oslovujeme, 
 

c) výnosech v členění podle zdrojů 
Výnosy „zvenčí“ dle zdrojů detailně uvádíme v části „Poděkování všem, kteří naši 
činnost podpořili“. 
Naše vlastní zdroje, tedy úhrady přijaté od klientů za poskytování ubytování v rámci 
služeb azylové domy a domy na půl cesty a za poskytování zpoplatněných úkonů 
v pečovatelské službě uvádíme v přiložených účetních výkazech. 
Výnosy z prodeje výrobků – výsledků sociálně terapeutických činností našich klientů 
– uživatelů služby domy na půl cesty také uvádíme v přiložených účetních výkazech, 
 

d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni 
Přijaté a nespotřebované dary představovaly k počátku účetního období 55 824,14 
Kč a ke konci účetního období 80 966,07 Kč, 
 

e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o 
jejich struktuře 
Příslušné informace poskytujeme v přiložených účetních výkazech, 
 

f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost 
obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na odměnu ředitele a na 
odměny členů správní rady a členů dozorčí rady 
Příslušné informace poskytujeme v přiložených účetních výkazech, 
 

g) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o 
změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období  
Nedošlo k žádné z výše uvedených změn. 

 
 
 
 



Stránka 13 z 31 
 

Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili 
 
Za naši společnost a za klienty velmi děkujeme všem, kteří nás jakkoli podpořili.  
 

 
 
MPSV prostřednictvím Úřadu práce ČR 
 
  

Tabulka 2_Dotace z MPSV prostřednictvím Úřadu práce ČR 

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací z rozpočtu Evropského sociálního fondu (Úřad práce ČR) 162 276,00 

Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV, resp. ÚP celkem 162 276,00 

 
 
Karlovarský kraj  
Karlovarský kraj přispěl na naši činnost nejvyšší částkou ze všech 
subjektů.  
 

Tabulka 3_Financování našich služeb v r. 2017 v rámci tzv. projektu „Podpora vybraných 
služeb sociální prevence“ 

Azylové domy 6 560 900,00 

Intervenční centra  2 805 500,00 

Domy na půl cesty  4 820 478,21 

Nízkoprahové denní centrum  1 245 830,75 

Projekt „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ celkem 15 432 708,96 Kč  

  
Tabulka 4_Financování našich služeb v r. 2017 z rozpočtu Karlovarského kraje dle 
ustanovení § 105 zákona o sociálních službách 

Azylové domy  1 543 400,00 

Odborné sociální poradenství  49 300,00 

Intervenční centra  624 055,19 

Domy na půl cesty  1 137 290,00 

Noclehárny  267 657,10 

Nízkoprahové denní centrum  313 500,00 

Pečovatelská služba 149 800,00 

Karlovarský kraj dle § 105 zákona o sociálních službách 4 085 002,29 Kč 

 
Tabulka 5_Financování našich služeb v r. 2017 z rozpočtu Karlovarského kraje dle 
ustanovení § 101 a) zákona o sociálních službách 

Odborné sociální poradenství  306 145,71 

Pečovatelská služba 1 138 083,19 

Noclehárny 1 816 690,08 

Karlovarský kraj dle § 101 a) zákona o sociálních službách  3 260 918,98 Kč 

 
 
Město Sokolov 
Velice vstřícný postoj města Sokolova k poskytovatelům 
sociálních služeb pokračoval i v r. 2017. Radnice každoročně 
rozděluje ze svého sociálního fondu na podporu poskytovatelů 
sociálních služeb z řad NNO několik milionů korun. Vážíme si 

spolupráce se Sokolovem a bude-li to v našich silách, rádi se zapojíme a podpoříme další 
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jeho aktivity. Spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a s vedením města je 
stále velice dobrá   
  
Tabulka 6_Služby byly poskytovány za finanční podpory města Sokolova  

Noclehárny 200 000,00 

Odborné sociální poradenství  100 000,00 

Nízkoprahová denní centra 300 000,00 

Město Sokolov ze svého sociálního fondu přispělo celkem 600 000,00 Kč 

 
 

Město Kynšperk nad Ohří  
Ani v r. 2017 město Kynšperk nad Ohří neporušilo svůj slib podílet se na 
spolufinancování provozu naší pečovatelské služby částkou 200 000 Kč na 
základní činnosti a 5 000 Kč na fakultativní činnosti téže služby. 
Město Kynšperk nad Ohří přispělo též na fakultativní činnosti služeb azylové    

         domy a domy na půl cesty, a to celkovou částkou 10 000 Kč. 
 
Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 
Od Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. jsme pro naše klienty obdrželi 
potraviny a drogistické zboží v souhrnné částce 45 128,73 Kč. 
 
 

  
 Obec Šabina 
Obec Šabina přispěla na provoz Pečovatelské služby 5 000 Kč. 
 
 

 

    Obec Libavské Údolí 
                            Obec Libavské Údolí přispěla na provoz Pečovatelské služby 10 000 Kč. 
 
Z občanů a soukromých právnických osob nás podpořili/y 
Tabulka 7_Finanční podpora našich služeb ze strany občanů  

Jan Boudník 2 400,00 

Ing. Zdeňka Klímková 20 000,00 

Spolek Svět nemocných dětí (nepeněžní dar v odhadnuté hodnotě) 2 000,00 

Sdružení VIA, z.ú. (nepeněžní dar v odhadnuté hodnotě) 386 078,58 

RECYS – MACH s.r.o. 30 000,00 

Nadace Hermanna Gutmanna (Hermann Gutmann Stiftung) 66 943,80 

Nadace Hermanna Gutmanna (Hermann Gutmann Stiftung) 31 290,00 

Celkem od občanů a soukromých právnických osob (vše vyjádřeno v Kč) 538 712,38 Kč 

 

Z výše uvedených darů jsme v roce 2017 využili dary ve výši 459 546,31 Kč. 

Současně jsme v roce 2017 využili dary z předchozích let, a to v celkové výši 1 000 
Kč do Ing. Zdeňka Berky a 43 024,14 Kč od KIK Textil a Non-Food. 

 
Za pomoc děkujeme všem dobrovolníkům. Práce dobrovolníků je důkazem jejich životního 
postoje a ochoty naplnit ho konkrétními skutky.   
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Naše ekonomika v roce 2017 
 
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha poskytují 
kompletní číselné informace o našem hospodaření. Výkazy vždy zasíláme ke zveřejnění ve 
Sbírce listin při Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni. Ve výroční zprávě 
zmiňujeme vybrané ukazatele. 
 
Stále platí, že naším hlavním cílem není zvyšovat číselné ukazatele naší aktivity, ale  

a) trvale zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb, 
b) přispívat k rozvoji sociálních služeb a navazujících / souvisejících činností v našem 

kraji, 
c) efektivně pracovat v subjektech podporujících smysluplné rozšiřování sociálních 

služeb, ať mají působnost místní, celorepublikovou nebo i zahraniční.   
 

V porovnání s čísly r. 2016 jsme v r. 2017 zaznamenali nárůst celkových nákladů z 18 909 
tis. Kč na 26 023 tis. Kč, tj. o 7 114 tis. Kč, resp. o 38 %.  
Osobní náklady meziročně vzrostly ze 12 456 tis. Kč na 16 831 tis. Kč, tedy o 4 375 tis. Kč, 
resp. o 35 %, při nárůstu průměrného počtu zaměstnanců z 29 na 34, tedy o 17 %. 
Poznamenáváme, že r. 2017 byl prvním celým rokem po zprovoznění nové sociální služby 
Noclehárna (prosinec 2016).  
 
Doznali jsme též meziročního nárůstu výnosů z celkových 18 275 tis. Kč na 25 781 tis. Kč, 
tedy více o 7 506 tis. Kč, resp. o 41 %. 
 
Vzhledem k peněžnímu vyjádření nepeněžního daru od Sdružení VIA, z.s. v podobě podpory 
na pořízení nového software ve výši 386 tis. Kč konstatujeme meziroční nárůst peněžního 
vyjádření přijatých darů o 251 tis. Kč.  
Při komentování objemu darů přijatých výlučně v penězích, pak údaj 151 tis. Kč za r. 2017 
potvrzuje pokračování sestupného trendu přijatých darů z 848 tis. Kč v r. 2015 na 288 tis. Kč 
v r. 2016 a již uvedených 151 tis. Kč v r. 2017.  
Opět uvádíme, že oblast darování považujeme za realistický projev společenské 
odpovědnosti firem i jednotlivců. Pak sestupný trend v období, kdy se hospodářství naší 
republiky již několik let veze na vlně konjunktury, svědčí o zhoršujícím se projevu  
sounáležitosti.  
 
Z podstaty našeho působení naším cílem není tvorba zisku, ale co nejefektivnější zajišťování 
sociálních služeb a jejich rozvoj. Účelné užití maxima získaných peněz v námi 
poskytovaných službách je to nejlepší, co můžeme udělat pro dobro občanů a státu jako 
celku. Proto je hospodářský výsledek vyrovnaný, resp. lépe mírně kladný žádoucí z titulu 
potřebnosti tvorby adekvátních rezerv pro chudší roky.  
Bohužel i přes nárůst výnosů jsme i v r. 2017 skončili ve ztrátě 242 tis. Kč. Je to sice 
výsledek lepší než za r. 2016 (ztráta 634 tis. Kč), ale po korekci základu daně o daňově 
neuznatelné náklady a osvobozené příjmy vykazujeme daňovou ztrátu 53 tis. Kč a my, 
bohužel, na krytí nákladů ztrátové hlavní činnosti využíváme daňovou úsporu získanou 
v minulých letech. 
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Účetní závěrka 
 

 
 
 
 



Stránka 17 z 31 
 

 

 
 
 
 
 



Stránka 18 z 31 
 

 
 
 
 
 
 
 



Stránka 19 z 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stránka 20 z 31 
 

 

 

 
 
 



Stránka 21 z 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stránka 22 z 31 
 

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2017 
 
Obsah 
I. Základní údaje          22 
 
II. Obecné účetní zásady         23 
II.1. Dlouhodobý majetek         23 
II.2. Cenné papíry a podíly         23 
II.3. Zásoby           23 
II.4. Pohledávky          23 
II.5. Cizoměnové transakce         23 
II.6. Časové rozlišení          23 
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary    23 
II.8. Veřejná sbírka          23 
II.9. Přijaté dary           23 
II.10. Přijaté dotace           24 
II.11. Vlastní jmění          24 
II.12. Daň z příjmů          24 
 
III. Doplňující údaje k výkazům         24 
III.1. Dlouhodobý majetek         24 
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie       24 
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění    24 
III.4. Dlouhodobé závazky         24 
III.5. Majetek neuvedený v rozvaze        24 
III.6. Závazky nevykázané v rozvaze        24 
III.7. Osobní náklady          25 
III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem       25 
III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem    25 
III.10. Zástavy a ručení          25 
III.11. Přijaté dotace a dary         26 
III.12. Veřejná sbírka          27 
III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu       27 
III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 27 

 

I. Základní údaje 
Účetní období:    1.1.2017 – 31.12.2017 
Název:    Pomoc v nouzi, o.p.s. 
Sídlo organizace:   Fibichova 852, 356 01 Sokolov 
Právní forma:    obecně prospěšná společnost 
Statutární orgán:  ředitel: Bc. Robert Pisár 
Datum vzniku:    17. října 2007 
Účel (poslání):    sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Hlavní činnost:    služba sociální péče, sociální poradenství, služby sociální prevence 
Kategorie účetní jednotky:  malá účetní jednotka 
Zakladatel (zřizovatel):   Soňa Pisárová, Eva Pisárová 
Vklad:     1 000 Kč 
 
V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným změnám v rejstříku obecně prospěšných společností. Pouze 
došlo k zápisu znovuzvolených členů správní a dozorčí rady. K faktickým změnám však nedošlo. 
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II. Obecné účetní zásady 
 
II.1. Dlouhodobý majetek 
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení bez ohledu 
na výši pořizovací ceny.  
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší 
než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a 
vykazuje ho v rozvaze.  
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný 
majetek v pořizovací ceně vyšší než 2.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 
1 rok, eviduje organizace v operativní evidenci.   
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti 
vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný 
majetek v pořizovací ceně vyšší než 2.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 
1 rok, eviduje organizace v operativní evidenci.  
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
Stavby organizace odepisuje 30 let. 
Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let. 
 
II.2. Cenné papíry a podíly 
Organizace není držitelem cenných papírů. Evidovaný ostatní dlouhodobý finanční majetek 
představuje vklady zakladatele při založení o.p.s. 
 
II.3. Zásoby 
Organizace eviduje v zásobách materiál, výrobky a zboží – obalový materiál, potraviny a zboží, které 
prodává na akcích. O zásobách účtuje způsobem B.  
 
II.4. Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně tvoří opravné položky 
k pohledávkám za ubytování klientů. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel 
organizace.  
 
II.5. Cizoměnové transakce 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich 
vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).  
 
II.6. Časové rozlišení 
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově 
rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími. Organizace nerozlišuje náklady, které se 
každoročně opakují, a náklady, které jsou svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč.  
 
Organizace účtuje také o příjmech příštích období, a to v případě ještě nepřijatých dotacích na 
náklady, které již byly vynaloženy. 
 
Výdaje příštích období pak zahrnují takové položky, které se nákladově týkají běžného roku, ale jsou 
vyúčtovány až v následujícím účetním období. 
 
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení 
bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových 
investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně 
s účtováním odpisů. 
 
II.8. Veřejná sbírka 
Organizace není organizátorem veřejné sbírky. 
 
II.9. Přijaté dary 
Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem ve 
prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději 
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jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch 
účtu 682 – Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 
místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. 
Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.  
 
II.10. Přijaté dotace 
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního 
rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.  
 
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, popřípadě 
rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá částka dotace do konce 
roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích 
období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více, než bylo 
zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve 
prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.  
 
II.11. Vlastní jmění 
Vlastní jmění organizace obsahuje jednak původní vklad zakladatele a dále zdroje pořízení 
bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku. 
 
II.12. Daň z příjmů 
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to možné.  
 
III. Doplňující údaje k výkazům 
 
III.1. Dlouhodobý majetek 
Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 1. 
 
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 
Organizace není společníkem s neomezeným ručením. 
 
Organizace nedrží žádné podíly, podílové listy, dluhopisy nebo akcie. 
 
Organizace je spoluzakladatelem třech obecně prospěšných společností. 
 
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 
Organizace žádné takové dluhy po splatnosti neeviduje. Všechny evidované závazky z titulu daní, 
sociálního a zdravotního pojištění evidované k rozvahovému dni byly ve splatnosti plně uhrazeny v 
lednu 2017. 
 
III.4. Dlouhodobé závazky 
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne.  
 
III.5. Majetek neuvedený v rozvaze 
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v 
rozvaze. 
 
III.6. Závazky nevykázané v rozvaze 
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.  
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III.7. Osobní náklady 
 
 
Průměrný počet zaměstnanců  

Průměrný počet zaměstnanců  v roce 2016 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 

29 34 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků  v roce 2016 Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2017 

8 9 

 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 

 2016 v tis. Kč 2017 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 9 245 24 12 657 24 

Zákonné sociální pojištění 2 850 2 4 148 2 

Ostatní sociální pojištění     

Zákonné sociální náklady 335  0  

Ostatní sociální náklady     

Členům orgánů v roce 2017 byly poskytnuty odměny uvedené v tabulce osobní náklady. 
Členka SR vede pro organizaci účetnictví na základě smlouvy. 
 
III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 
Organizace podléhá povinnosti auditu účetní závěrky. Odměna auditora za účetní závěrky za rok 2017 
je smluvně stanovena ve výši 20.000 Kč bez DPH. 
 
III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 
V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým 
původem nebo objemem. 
 
Náklady a výnosy jsou sledovány na střediscích dle jednotlivých činností pro hlavní i hospodářskou 
činnost. 
 
III.10. Zástavy a ručení 
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
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III.11. Přijaté dotace a dary 
V roce 2017 byly přijaty následující dotace: 

 

Poskytovatel Částka 

Karlovarský kraj 22 778 630,23 

Město Sokolov 600 000,00 

Město Kynšperk nad Ohří 15 000,00 

ÚP Sokolov 162 276,00 

Obec Libavské Údolí 10 000,00 

Obec Šabina 5 000,00 

Potravinová banka FEAD 45 128,73 

Celkem 23 616 034,96 

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. 
 

V roce 2017 byly přijaty následující dary: 

Poskytovatel Částka Komentář 

Spolek Svět nemocných 2  000,00 Nepeněžní dar 

Sdružení VIA 386 078,58 Nepeněžní dar 

Recys 30 000,00 Finanční dar 

Ing. Zdeňka Klimková 20 000,00 Finanční dar 

Jan Boudník 2 400,00 Finanční dar 

HGS 66 943,80 Finanční dar 

HGS 31 290,00 Finanční dar 

 

Z výše uvedených darů organizace v roce 2017 využila dary ve výši 459 546,31 Kč. 

Současně organizace v roce 2017 využila dary z předchozích let, a to v celkové výši 1 000 Kč. Ing. 
Zdeněk Berka, 43 024,14 KIK Textil a Non-Food. 



Stránka 27 z 31 
 

III.12. Veřejná sbírka 
Organizace nebyla v letech 2016 ani 2017 organizátorem veřejné sbírky. 
 
III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
Výsledek hospodaření - ztráta za rok 2016 ve výši 634 tis. Kč byla převedena do nerozděleného zisku 
minulých let. 
 
Za rok 2017 organizace vykazuje ztrátu ve výši 242 tis Kč. Základ daně z příjmu byl zjištěn v souladu 
s §18a odst. 5 zákona o daních z příjmů. Po korekci základu daně o daňově neuznatelné náklady a 
osvobozené příjmy je vykázána daňová ztráta ve výši  53 tis Kč. 
 
Odpočet podle §20 odst. 7 ZDP nebyl využit. 
 
Daňová úspora získaná v minulých letech byla v roce 2017 použita ke krytí nákladů ztrátové hlavní 
činnosti. 
 
III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 
 
V Sokolově dne 15. června 2018 
 
Sestavil: Jana Pavlovicová   
 
Statutární orgán: Robert Pisár  
 
Příloha: Rozpis dlouhodobého majetku 
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Rozpis dlouhodobého majetku 
 
Tabulka 8_Rozpis dlouhodobého majetku 
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Výrok auditora 
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V Sokolově dne 30.6.2018 


