
DŘEVČICKÝ PARK 
DOMOV SENIORŮ

Dřevčický Park je soukromý, rodinně 
řízený Domov seniorů a Domov se 
z v l áš t n í m r ež i m e m s c e l k o v o u 
kapacitou 103 lůžek, který se nachází v 
klidné vesnici Dřevčice mezi Prahou a 
Brandýsem n. Labem. Poskytovatelem 
sociálních služeb je Dřevčická o. p. s. 
zřízená v roce 2010 a poskytuje služby 
svým klientům dle zákona zákona č. 
108/2006 sb.  

Našim každodenním cílem je vytvářet 
místo k životu seniorů, kterému naši 
klienti mohou říkat domov a děláme vše 
proto, aby to tak cítili i jejich rodiny. 
Společně s tím chceme dopřát našim 
klientům stáří, které si opravdu užijí, 
protože věříme, že společenský život a 
aktivní trávení volného času jsou tím 
správným nástrojem pro zlepšení 
celkové kvality života a vitality.  



T V O Ř Í M E  D O M O V

Dřevčický Park funguje od roku 2010 a naší vizí je být předním domovem seniorů 
ve Středočeském kraji, který zajistí vynikající kvalitu našich služeb tak, aby nám 
rodiny svěřily své blízké, lékaři nás doporučili svým pacientům, zaměstnanci byli 
hrdí na svou práci a kraj spokojený, že s námi spolupracuje. Jsem přesvědčen, že 
společně s mými kolegy se nám daří tuto vizi naplňovat, a tvořit tak jedinečné 
místo pro život seniorů.  

Dřevčický Park je koncipován jako rodinné bydlení s péčí pro seniory, které 
vytváří ideální místo k prožívání plnohodnotného stáří. Profesionální služby v 
oblasti sociálně-zdravotní péče bereme jako samozřejmost. Naší přidanou 
hodnotou je důraz na kvalitně strávený čas, přátelství a osobní přístup ke 
každému klientovi. Rodina Porubských vede domov tak, aby respektoval tradiční 
hodnoty svých klientů a zároveň skrze inovace a nadšení pro tento obor přinášel 
ten nejvyšší možný standard ve všech oblastech.  

Zařízení je vhodné jak pro aktivní seniory, tak i pro klienty, kteří v závislosti na 
svém zdravotním stavu vyžadují zvýšenou péči. Vždy děláme maximum proto, 
aby se rodiny, které nám svěří své nejbližší, mohli spolehnout, že jejich tátové a 
mámy mají zajištěné klidné stáří. 

V roce 2008 stála za zrodem Dřevčického Parku PharmDr. Hana Porubská, která 
se po více než 30 letech v lékárenském odvětví rozhodla založit jeden z prvních 
soukromých domovů pro seniory v Čechách, který je postaven na rodinném 
přístupu ke klientům, aby vytvářel co nejlepší náhradní domov pro naše rodiče.
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Přílohy: 

• zpráva auditora o ověření účetní závěrky a 
výroční zprávy,  

• účetní závěrka ke dni 31. 12. 2021:  

• rozvaha v plném rozsahu,  

• výkaz zisku a ztráty  

• příloha v účetní závěrce.  
Sestaveno 27. 06. 2022  
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ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Dřevčická o. p. s. 
VZNIK SPOLEČNOSTI: Společnost byla zapsána dne 1. června 2010 do rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: O/726  
ZAKLADATEL: Zea+ spol. s r. o. Husova 64, Jičín 506 01, IČO: 25296451 DIČ: CZ25296451
SÍDLO: Dřevčice 15, Dřevčice 250 01  
IČO: 24678961  
DIČ: CZ24678961

STRUKTURA

STATUTÁRNÍ ORGÁN: Lukáš Porubský, ředitel  
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY: PharmDr. Hana Porubská  
ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY: Jana Hodgson, Rudolf Bernart 
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Lenka Bechyňová, Miloš Rejman, Jana Tikalová  
KONTAKT: lukas.porubsky@drevcickypark.cz / +420 777 117 777 / www.drevcickypark.cz 

O SPOLEČNOSTI





Michaela Klopotová



DOMOV PRO SENIORY 

Dřevčický Park, přijímá do péče 
klienty, kteří v důsledku 

zhoršeného zdravotního stavu 
nebo obtížné sociální situace 

potřebují podporu, pomoc nebo i 
celodenní péči. Naše služba je 

určena osobám od 65-ti let věku. 

IDENTIFIKÁTOR SLUŽBY 
7173961 

KAPACITA 
33 lůžek 

FORMA POSKYTOVÁNÍ 
pobytová služba 

CÍLOVÁ SKUPINA 
senioři nad 65 let věku 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM 
REŽIMEM 

Poskytuje služby lidem, kteří se v 
důsledku zhoršeného 

zdravotního stavu, spojeného s 
projevy Alzheimerovy nemoci 

nebo jiné demence, ocitli v 
obtížné sociální situaci a 

potřebují podporu, pomoc nebo i 
celodenní péči. Tato služba je 

určena osobám od 50-ti let věku.
 

IDENTIFIKÁTOR SLUŽBY 
2737309 

KAPACITA 
70 lůžek 

FORMA POSKYTOVÁNÍ 
pobytová služba 

CÍLOVÁ SKUPINA 
senioři nad 50 let věku s projevy 
Alzheimerovy nemoci nebo jinými 

formami demence 
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Dostupné financování služby  
Naše cenová politika je nastavena tak, abychom mohli 
naše služby poskytovat širokému spektru klientů. 
Spoluúčast rodin je pro nás velmi důležitá, i tak jsme 
a l e j e d e n z n e j d o s t u p n ě j š í c h s o u k r o m ě 
provozovaných domovů seniorů ve Středočeském 
kraji.

‘‘

Sociálně zdravotní služby a lékařská péče  
Základním stavebním kamenem sociální služby je kvalitní péče a 
profesionální tým pečovatelů, kteří péči zajišťují.  
My sociální službu doplňujeme i o služby zdravotní, a proto je u 
nás vyhrazený tým zdravotních sester a úzká spolupráce s lékaři, 
psychiatry a ostatním odborným personálem, který se stará o 
zdravotní stav klientů a přímo tak zvyšuje kvalitu poskytované 
péče. 

‘‘

Kvalitně strávený čas a radost z každého dne 
Naší prioritou je, aby každý den stál za to! Denně 
vytváříme aktivity, společenské události a aktivně 
zapojujeme celou komunitu klientů do vzájemné 
interakce.  
Věříme, že komunita a společenský život jsou pro 
klienty naprosto klíčové v tom, jak vnímají prožitý den. 
Také víme, že sdílený zážitek je vždy hodnotnější. 

‘‘

Kvalitní, chutné a v naší restauraci uvařené jídlo  
Součástí Dřevčického Parku je naše restaurace, která 
se stará o přípravu jídel pro klienty.  
Každé jídlo připravujeme čerstvé z kvalitních surovin, 
a to jak snídaně, obědy i večeře.  
Tradiční česká jídla doplňujeme o mezinárodní 
kuchyni a tematické dny. Z jídla se tak snažíme dělat 
požitek a zábavu současně. 

‘‘



PRŮBĚH ROKU 2021 

UDRŽITELNOST, STABILITA A KVALITA SLUŽBY 

Rok 2021 byl i nadále řízen hlavně a předně potřebami spojenými s 
nákazou Covid-19. Z předešlého roku 2020 jsme již měli zkušenosti, a 
strategie jak zajistit bezproblémový chod naši služby a současně 
zajistit a naplňovat naše hlavní pilíře.  

Díky tomuto přístupu se nám podařilo projít tímto nelehkým obdobím 
bez zásadních problémů, bez ohrožení klientů a s minimálními 
ekonomickými ztrátami. Současně jsme byli schopni zajistit veškeré 
potřeby klientů s minimem omezení. 

Hlavním strategickým cílem roku 2021 bylo celkové zlepšování procesů, 
kontroly a navyšování celkové kvality služby. Personálně byl posílen 
zdravotní úsek a k tomu došlo k vytvoření nového úseku sociální péče. 
Tyto dva úseky jsou nyní vedeny samostatně, což umožňuje vyšší 
specializaci jednotlivých manažerů a také vyšší efektivitu v obou 
týmech.  
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Činnost obecně prospěšné společnosti je financována především úhradami klientů za poskytnuté služby (pobyt, strava, léky a další 
služby), příspěvkem na péči poskytovaným podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, úhradami zdravotních pojišťoven za 
poskytnutí péče, provozními dotacemi Středočeského kraje a příspěvky (dary) fyzických i právnických osob. Členové správní a 
dozorčí rady pracovali bez nároku na odměnu. Hospodářský výsledek: v roce 2021 byla dosažena ztráta 15 tis. Kč. 

Přehled výnosů 2021 Částka v tis. Kč
Tržby od klientů 11.906 

Příspěvek na péči 8.236

Úhrady zdravotních pojišťoven 5.671

Provozní dotace Středočeský kraj 14.950

Dotace MPSV 3.492

Ostatní dotace (město Brandýs n. 
Labem)
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Přijaté dary 8.713

Ostatní příjmy 1.067

Celkem 54055

Přehled nákladů 2021 Částka v tis. Kč
Spotřebované nákupy 1.450

Služby 26.838

Osobní náklady 24.527

Daně a poplatky 0

Ostatní náklady 181

Odpisy majetku, prodej majetku a 
materiálu

1.071

Poskytnuté příspěvky 3

Náklady celkem 54.070



OBLOŽNOST LŮŽEK

Průměrná obložnost lůžek za obě služby DS a DRZ. 

I přes nepříznivou situaci a složitějším podmínkám přijetí se 

nám podařilo zvýšit celkovou obložnost oproti roku 2020 o 3% 

a dostat se na 88% ročního průměru při kapacitě 100 lůžek. 

OBLOŽNOST LŮŽEK Z CELKOVÉ 
KAPACITY 103 

Průměrný počet volných lůžek za rok 2021 byl 12%
Průměrná obložnost za rok 2021 byla 88% lůžek

88%



Počet zaměstnanců k 31. 12. 2021

Vedoucí přímé obslužné péče 1
Přímá oblužná péče 34
Aktivizace 2
Zdravotní personál 6
Sociální pracovnice 1
Ředitel a vedoucí společnosti 3
Administrativa a recepce  5
Údržba a úklid 3

55
POČET ZAMĚSTNANCŮ 

Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 byl 55.



P O D Ě K O V Á N Í

Děkujeme celému pracovnímu týmu za skvěle odvedenou práci v dalším nelehkém 

roce. Jsme si vědomi, že všechny články našeho týmu pracují jako složité soukolí a 

všechny jeho součásti jsou na sobě závislé. Jeden článek bez pomoci druhého je 

nefunkční. 

Naše poděkování patří také všem rodinám, kteří oceňují těžkou práci pečovatelské 

profese a pomáhají nám i svým blízkým vytvářet příjemné prostředí, kde se všem 

dobře žije.  

Naše velké poděkování patří zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a 

Krajskému úřadu Středočeského kraje, jejichž prostřednictvím nám byla přidělena 

státní dotace. Bez této významné finanční pomoci by naše společnost nebyla funkce 

schopná.  

Dále děkujeme městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav za dotaci na provoz, nadaci 

Výbor dobré vůle za dar na antidekubitní matrace a společnosti Hartmann za dar na 

zdravotnické vybavení a IT techniku 

Zároveň děkujeme všem dětem, pedagogům, umělcům a dobrým lidem, kteří se 

zúčastnili kulturních a jiných akcí v našem Domově bez nároku na odměnu. 

Děkujeme všem malým i velkým sponzorům, kteří svými dary přispěli ke zkvalitnění 

péče o naše klienty a děkujeme všem dárcům za podporu Dřevčického Parku. 
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PŘÍLOHY K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KE DNI 31. 12. 2021 

ROZVAHA V PLNÉM ROZSHAU 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 27. 06. 2022
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Dřevčická o.p.s. 

Příloha tvořící součást řádné účetní závěrky 
 k 31. 12. 2021 

za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

Okamžik sestavení: 

27.6.2022

Podpis statutárního zástupce: Bc. Lukáš Porubský, ředitel 



1. Obecné informace 
1. Popis účetní jednotky 

• zakladatel – ZEA+ spol. s r.o., Husova 64, 506 01 Jičín, IČ 252 96 451 

• statutární orgán: 

• členové správní rady: 

• dozorčí rada: 

• Řídícím orgánem je správní rada, která se schází dle potřeby, nejméně 2x do roka. 
• Statutárním orgánem je ředitel.  
• Základním řídícím dokumentem je statut obecně prospěšné společnosti. 

2. Účetní závěrka 

Rozvahový den  31. 12. 2021 ................................................................................................................
Účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ........................................................................................
Okamžik sestavení účetní závěrky  27. 6. 2022 .....................................................................................

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a účtují v 
soustavě podvojného účetnictví. 

název účetní jednotky: Dřevčická o.p.s.
datum vzniku: 1. června 2010

registrace: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 726

sídlo: Dřevčice 15, PSČ 250 01

IČ: 246 78 961

právní forma: obecně prospěšná společnost

hlavní činnost: poskytování sociálních služeb

hospodářská činnost: nebyla vykonávána

jméno a příjmení bydliště funkce

Bc. Lukáš Porubský Stará Paka, Na Vyhlídce 504, PSČ 507 91 ředitel

jméno a příjmení bydliště funkce

PharmDr. Hana Porubská Praha 1, Vejvodova 445/1, PSČ 110 00 předseda správní rady

Jana Hodgson Praha 1, Vejvodova 445/1, PSČ 110 00 člen správní rady

Rudolf Bernart Černilov, č.p. 549, PSČ 503 43 člen správní rady

jméno a příjmení bydliště funkce

Lenka Bechyňová Praha 4-Modřany, U zastávky 1535/1, PSČ 143 00 člen dozorčí rady

Miloš Rejman Mírová pod Kozákovem–Chutnovka 65, PSČ 511 
01

člen dozorčí rady

Jana Tikalová Mníšek pod Brdy, Lhotecká 506, PSČ 252 10 člen dozorčí rady
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Při vedení účetnictví je využíváno výpočetní techniky. Používaný SW je program Pohoda. 
Účetní doklady jsou uschovány způsobem, který zajišťuje trvanlivost po předepsanou dobu úschovy. Archivace  
je zajištěna v sídle zakladatele a na pracovišti společnosti. 

 3



1. Způsob sestavení přílohy 
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vyhláškou č. 504/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, a účtují v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které 
má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

2. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců je 40 včetně DPP a DPČ. 
Nebyla poskytnuta žádná peněžní a nepeněžní půjčka nebo poskytnuty záruky členům statutárních orgánů. 

3. Aplikované obecné účetní zásady a použité účetní metody.  
1. Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky 

Dlouhodobý hmotný majetek  
je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením 
související.  
Odpisování dlouhodobého majetku  
K účtování odpisů dlouhodobého majetku je použita metoda zrychleného odpisování vycházející ze 
zatřídění odpisovaného dlouhodobého majetku do odpisových skupin podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů v platném znění. Podle odpisového plánu jsou měsíční účetní odpisy časové tj. dle životnosti jednotlivého 
hmotného majetku. Počátek odpisování je v měsíci následujícím po zařazení předmětu do užívání. Případné 
rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy jsou promítnuty v daňovém přiznání. 

Zásoby – evidujeme v pořizovacích cenách (zásoby OOPP, režijního materiálu a hygienických potřeb pro klienty) 
Peněžní prostředky a ceniny - oceněny ve jmenovitých hodnotách. 
Pohledávky - oceněny při vzniku jmenovitou hodnotou. 
Závazky - oceněny při vzniku jmenovitou hodnotou. 
Odchylky od použitých účetních metod - nebyly použity. 

Změny limitu: Dle novely 609/2020 Sb. zákona o daních z příjmů a s účinností od 1.1.2021 rozhodlo vedení 
společnosti o změně limitu pro vstupní cenu dlouhodobého hmotného majetku ze 40 tis Kč na 80 tis Kč. 

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování: ve sledovaném účetním období nedošlo ke změně účtování 
o DHM. Nákupy jsou účtovány na příslušné analytické účty tak, aby účetní jednotka mohla kdykoli účetně a 
fyzicky doložit nakoupený dlouhodobý hmotný majetek. 

Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku – nebyly použity opravné položky k nedobytným 
pohledávkám. 

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - cizí měny jsou přepočítávány aktuálním denním 
kurzem ČNB. 

Daň z příjmů - splatná daň z příjmů se stanoví za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy a podmínek podle zákona o daních z příjmů 
v platném znění. 

Období 1. 1. – 31. 12. celkem z toho vedení org. 

počet zaměstnanců (průměrný přepočtený počet bez DPP a 

DPČ zaokrouhlený na celé číslo)) 38 2

mzdové náklady v tis.: 18421 1197

náklady na zákonné sociální pojištění 5697 394

zákonné soc. náklady 409 48

osobní náklady celkem v tis. 24527 1639
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2. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 

Inventarizace majetku a závazků - inventarizací nebyly zjištěny žádná manka ani přebytky na majetku a 
závazcích. 

Zřizovatel společnosti poskytl vklad na snížení ztráty z minulých let ve výši 500 tis. Kč. 

Rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu: 

4. Dlouhodobý nehmotný majetek – není evidován 

5. Dlouhodobý hmotný majetek 

V roce 2021 nebyl pořízen žádný nový DHM. 

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého majetku k 31.12.2021 činí 251.656 Kč.  
Společnost začala připravovat projekt výstavby nové budovy v obci Podolanka a zůstatek nedokončeného DHM 
k 31.12.2021 činí 54.450 Kč. 

Drobný dlouhodobý majetek byl pořízen v celkové hodnotě 363 tis. Kč (notebook, antidekubitní matrace, 
vysílačky, polohovací pomůcky, nerezové vozíky, křesla do sprchy, terminál na měření teploty, keramickou 
vypalovací pec, talíře, misky atp)  

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou leasingu – není evidován. 
Rozpis majetku zatížený zástavním právem – není evidován. 
Přehled majetku s výrazně vyšší tržní cenou než je uvedena v účetnictví – není evidován. 

6. Krátkodobé pohledávky 

Přehled splatnosti pohledávek z obchodních vztahů v tis. Kč 

poskytovatel číslo dotace dotace v Kč Účel

Středočeský 
kraj

S-0572/SOC/2021/včetně 
dodatku č.1 a č.2 14 950 400

Mzdové náklady na přímou i nepřímou péči o 
klienty, z toho na : 
• domov se zvláštním režimem – 10 463 500 Kč 
• domov pro seniory – 4 486 900 Kč

MPSV 2021/76005-227 2 299 031
Dotace (program C) na mimořádné finanční 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID-19 

MPSV 2021/112516-227 1 192 444

Dotace (program E) na financování zvýšených 
provozních výdajů v souvislostí s přijímáním 
karanténních a krizových opatření v souvislosti 
s epidemií COVID-19

Brandýs n. L. Sml. č. 173/2021 20 000
Dotace na částečné náklady na odvoz nebezpečného 
odpadu a úklid pro klienty s trvalým pobytem 
v Brandýse n. Labem – Staré Boleslavi.

Dotace celkem 18 461 875 Kč

charakter pohledávek stav k poslednímu dni účetního 
období v tis. Kč

pohledávky z obchodních vztahů 846

ostatní pohledávky 40

dohadné účty aktivní 43

Celkem v tis. 1165
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Před splatností   444 tis. Kč ..........................................................................................
Po splatnosti do 30 dnů  196 tis. Kč .............................................................................
Po splatnosti do 90 dnů  76 tis. Kč ...............................................................................
Po splatnosti do 180 dnů 68 tis. Kč ..............................................................................
Po splatnosti do 360 dnů 52 tis. Kč ..............................................................................
Po splatnosti nad 360 dnů 10 tis. Kč ............................................................................
Celkem  846 tis. Kč .....................................................................................................

7. Finanční majetek 

8. Krátkodobé závazky 

Nejsou evidovány žádné závazky po splatnosti z titulu sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daní. 

Přehled splatnosti závazků z obchodních vztahů v tis. Kč 
Ve splatnosti  5.630 tis. Kč ...........................................................................................
Po splatnosti do 30 dnů.  …22 tis. Kč ...............................................................................................
Po splatnosti do 180 dnů  7.024 tis. Kč ........................................................................
Po splatnosti do 360 dnů…………………………………………………………….…………………744 tis  Kč 
Celkem  13.420 tis. Kč ................................................................................................

Většina závazků po splatnosti jsou vůči zakladateli firmě ZEA+ spol. s r.o. (7.768 tis. Kč). 

9. Přehled výnosů 

charakter finančního majetku stav k poslednímu dni účetního období v tis.Kč

Pokladna provozní 126

Pokladna – depozitní hotovost klientů 427

Bankovní účty u ČS, a.s. 7474

Celkem v tis. 8027

charakter závazků stav k poslednímu dni účetního 
období

z obchodních vztahů 13420

přijaté zálohy (finanční kauce klientů na úhradu pobytu) 860

ostatní závazky (zaměstnanci) 1

k zaměstnancům z titulu mezd za 12/2021, které byly vyplaceny v lednu 2022 1078

ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění z mezd za 12/2021; uhrazeny leden 
2022

504

ostatní přímé daně – daně ze závislé činnosti z mezd za 12/2021; uhrazeny leden 2022 68

ostatní daně 0

jiné závazky – za klienty 429

krátkodobé úvěry 0

dohadné účty pasivní 45

Celkem 16464 

druh výnosu
činnost pouze na území ČR

hlavní činnost hospodářská 
činnost

Celkem

tržby za vlastní služby (od klientů, PnP, ZP) 25813 25813
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Hospodářská činnost nebyla provozována.  

10. Přehled nákladů 

11. Výsledek hospodaření 

12. Daň z příjmů právnických osob – s ohledem na daňové úlevy za období roku 2021 nevznikla daňová 
povinnost. 

13. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
  
V období sestavení této účetní závěrky v rámci České republiky i celosvětově nadále platí různá opatření 
v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a v souvislosti 
s válkou na Ukrajině. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí hospodářskou situaci 
Organizace. Vedení Organizace se na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že 
předpoklad nepřetržitého trvání Organizace není ohrožen. 

14. Závěrečné informace 

tržby z prodeje materiálu, majetku 938 938

ostatní výnosy celkem 8720 8720

z toho: přijaté dary, nadační příspěvky 8713 8713

           ostatní výnosy 7 7

Provozní dotace - viz rozpis bod 3.2 18462 18462

Investiční dotace – rozpouštění 122 122

Celkem v tis.Kč 54055 54055

druh nákladu
činnost pouze v ČR

hlavní činnost hospodářská 
činnost

Celkem

Spotřebované nákupy 1450 1450

Služby 26838 26838

Osobní náklady 24527 24527

Daně, poplatky 0 0

Jiné ostatní náklady 181 181

Odpisy, prodaný majetek, materiál 1071 1071

10Poskytnuté příspěvky 3 3

Celkem v tis.Kč 54070 54070

Druh činnosti výsledek hospodaření = rozdíl výnosů a nákladů

hlavní činnost -15

hospodářská činnost 0

Celkem v tis. Kč -15
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• Účetní jednotka nemá podíl na základním jmění v jiné účetní jednotce.  
• Nebyly přijaté žádné prostředky na provoz ani na dlouhodobý majetek ze zahraničí.  
• Nebyly vynakládány žádné prostředky na vývoj a výzkum.  
• Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné nejisté podmínky či situace, jejichž důsledky by mohly 

významným způsobem měnit pohled na finanční situaci účetní jednotky.  
• Jednotka nepracuje v režimu významné ochrany životního prostředí. Použitý zdravotní materiál je likvidován 

specializovanou firmou. 
• Nenastaly žádné změny po datu účetní závěrky, které by měly vliv na vykázaný majetek a závazky v této 

účetní závěrce.  
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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Dřevčická, o.p.s.
Adresa: Dřevčice 15, 250 01 Brandýs nad Labem – St. Bol. 1
IČ: 246 78 961
Předmět činnosti: 

 domov pro seniory,
 domov se zvláštním režimem.

Příjemce zprávy
zakladatel po projednání se správní radou

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu

13.5.2022 – 30.6.2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Filip Konětopský, evidenční číslo KAČR 2449
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace Dřevčická, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Dřevčická, o.p.s. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku
a ztráty za  rok končící  31.12.2021 a  přílohy této účetní  závěrky,  která  obsahuje  popis  použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě
1. přílohy této účetní závěrky.

Podle  našeho  názoru  účetní  závěrka podává  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  organizace
Dřevčická, o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci  nezávislí  a  splnili  jsme i  další  etické povinnosti  vyplývající
z uvedených  předpisů.  Domníváme  se,  že  důkazní  informace,  které  jsme  shromáždili,  poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními  informacemi  jsou  v souladu  s  §  2  písm.  b)  zákona  o  auditorech  informace  uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá  ředitel
Organizace.

Náš výrok k účetní  závěrce se k ostatním informacím nevztahuje.  Přesto je však součástí  našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi  o  účetní  jednotce  získanými  během  ověřování  účetní  závěrky  nebo  zda  se  jinak  tyto
informace nejeví  jako významně (materiálně) nesprávné.  Také posuzujeme, zda ostatní  informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení  uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit  úsudek činěný na
základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní  informace,  které  popisují  skutečnosti,  jež  jsou  též  předmětem  zobrazení  v  účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených  postupů  jsme  v  obdržených  ostatních  informacích  žádné  významné  (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení  účetní  závěrky  tak,  aby  neobsahovala  významné  (materiální)  nesprávnosti  způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky  je ředitel  Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého  trvání  a  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při sestavení  účetní  závěrky,
s výjimkou případů, kdy  ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším  cílem  je  získat  přiměřenou  jistotu,  že  účetní  závěrka  jako  celek  neobsahuje  významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok.  Přiměřená  míra  jistoty  je  velká  míra  jistoty,  nicméně  není  zárukou,  že  audit  provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost.  Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb
a považují  se  za  významné  (materiální),  pokud  lze  reálně  předpokládat,  že  by  jednotlivě  nebo
v souhrnu mohly ovlivnit  ekonomická rozhodnutí,  která uživatelé účetní  závěrky na jejím základě
přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat  a  vyhodnotit  rizika  významné  (materiální)  nesprávnosti  účetní  závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a  získat  dostatečné a  vhodné důkazní  informace,  abychom na jejich základě mohli
vyjádřit  výrok.  Riziko,  že  neodhalíme  významnou  (materiální)  nesprávnost,  k  níž  došlo
v důsledku  podvodu,  je  větší  než  riziko  neodhalení  významné  (materiální)  nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí  podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit  vhodnost  použitých účetních pravidel,  přiměřenost  provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit  vhodnost  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky
ředitelem  a  to,  zda  s  ohledem  na  shromážděné  důkazní  informace  existuje  významná
(materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou  významně
zpochybnit  schopnost  Organizace  nepřetržitě  trvat.  Jestliže  dojdeme  k  závěru,  že taková
významná  (materiální)  nejistota  existuje,  je  naší  povinností  upozornit  v  naší  zprávě  na
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informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné,  vyjádřit  modifikovaný  výrok.  Naše  závěry  týkající  se  schopnosti  Organizace
nepřetržitě  trvat  vycházejí  z důkazních informací,  které  jsme získali  do data  naší  zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                            Ing. Filip Konětopský
evidenční číslo KAČR 277                                                                        evidenční číslo KAČR 2449

30. června 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021
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Dřevčická o.p.s. 

Příloha tvořící součást řádné účetní závěrky 
 k 31. 12. 2021 

za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

Okamžik sestavení: 

27.6.2022

Podpis statutárního zástupce: Bc. Lukáš Porubský, ředitel 

Vendula Havlínová
razitko pruhledne



1. Obecné informace 
1. Popis účetní jednotky 

• zakladatel – ZEA+ spol. s r.o., Husova 64, 506 01 Jičín, IČ 252 96 451 

• statutární orgán: 

• členové správní rady: 

• dozorčí rada: 

• Řídícím orgánem je správní rada, která se schází dle potřeby, nejméně 2x do roka. 
• Statutárním orgánem je ředitel.  
• Základním řídícím dokumentem je statut obecně prospěšné společnosti. 

2. Účetní závěrka 

Rozvahový den  31. 12. 2021 ................................................................................................................
Účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ........................................................................................
Okamžik sestavení účetní závěrky  27. 6. 2022 .....................................................................................

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a účtují v 
soustavě podvojného účetnictví. 

název účetní jednotky: Dřevčická o.p.s.
datum vzniku: 1. června 2010

registrace: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 726

sídlo: Dřevčice 15, PSČ 250 01

IČ: 246 78 961

právní forma: obecně prospěšná společnost

hlavní činnost: poskytování sociálních služeb

hospodářská činnost: nebyla vykonávána

jméno a příjmení bydliště funkce

Bc. Lukáš Porubský Stará Paka, Na Vyhlídce 504, PSČ 507 91 ředitel

jméno a příjmení bydliště funkce

PharmDr. Hana Porubská Praha 1, Vejvodova 445/1, PSČ 110 00 předseda správní rady

Jana Hodgson Praha 1, Vejvodova 445/1, PSČ 110 00 člen správní rady

Rudolf Bernart Černilov, č.p. 549, PSČ 503 43 člen správní rady

jméno a příjmení bydliště funkce

Lenka Bechyňová Praha 4-Modřany, U zastávky 1535/1, PSČ 143 00 člen dozorčí rady

Miloš Rejman Mírová pod Kozákovem–Chutnovka 65, PSČ 511 
01

člen dozorčí rady

Jana Tikalová Mníšek pod Brdy, Lhotecká 506, PSČ 252 10 člen dozorčí rady

 2

Vendula Havlínová
razitko pruhledne



Při vedení účetnictví je využíváno výpočetní techniky. Používaný SW je program Pohoda. 
Účetní doklady jsou uschovány způsobem, který zajišťuje trvanlivost po předepsanou dobu úschovy. Archivace  
je zajištěna v sídle zakladatele a na pracovišti společnosti. 
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1. Způsob sestavení přílohy 
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vyhláškou č. 504/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, a účtují v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které 
má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

2. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců je 40 včetně DPP a DPČ. 
Nebyla poskytnuta žádná peněžní a nepeněžní půjčka nebo poskytnuty záruky členům statutárních orgánů. 

3. Aplikované obecné účetní zásady a použité účetní metody.  
1. Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky 

Dlouhodobý hmotný majetek  
je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením 
související.  
Odpisování dlouhodobého majetku  
K účtování odpisů dlouhodobého majetku je použita metoda zrychleného odpisování vycházející ze 
zatřídění odpisovaného dlouhodobého majetku do odpisových skupin podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů v platném znění. Podle odpisového plánu jsou měsíční účetní odpisy časové tj. dle životnosti jednotlivého 
hmotného majetku. Počátek odpisování je v měsíci následujícím po zařazení předmětu do užívání. Případné 
rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy jsou promítnuty v daňovém přiznání. 

Zásoby – evidujeme v pořizovacích cenách (zásoby OOPP, režijního materiálu a hygienických potřeb pro klienty) 
Peněžní prostředky a ceniny - oceněny ve jmenovitých hodnotách. 
Pohledávky - oceněny při vzniku jmenovitou hodnotou. 
Závazky - oceněny při vzniku jmenovitou hodnotou. 
Odchylky od použitých účetních metod - nebyly použity. 

Změny limitu: Dle novely 609/2020 Sb. zákona o daních z příjmů a s účinností od 1.1.2021 rozhodlo vedení 
společnosti o změně limitu pro vstupní cenu dlouhodobého hmotného majetku ze 40 tis Kč na 80 tis Kč. 

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování: ve sledovaném účetním období nedošlo ke změně účtování 
o DHM. Nákupy jsou účtovány na příslušné analytické účty tak, aby účetní jednotka mohla kdykoli účetně a 
fyzicky doložit nakoupený dlouhodobý hmotný majetek. 

Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku – nebyly použity opravné položky k nedobytným 
pohledávkám. 

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - cizí měny jsou přepočítávány aktuálním denním 
kurzem ČNB. 

Daň z příjmů - splatná daň z příjmů se stanoví za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy a podmínek podle zákona o daních z příjmů 
v platném znění. 

Období 1. 1. – 31. 12. celkem z toho vedení org. 

počet zaměstnanců (průměrný přepočtený počet bez DPP a 

DPČ zaokrouhlený na celé číslo)) 38 2

mzdové náklady v tis.: 18421 1197

náklady na zákonné sociální pojištění 5697 394

zákonné soc. náklady 409 48

osobní náklady celkem v tis. 24527 1639
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2. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 

Inventarizace majetku a závazků - inventarizací nebyly zjištěny žádná manka ani přebytky na majetku a 
závazcích. 

Zřizovatel společnosti poskytl vklad na snížení ztráty z minulých let ve výši 500 tis. Kč. 

Rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu: 

4. Dlouhodobý nehmotný majetek – není evidován 

5. Dlouhodobý hmotný majetek 

V roce 2021 nebyl pořízen žádný nový DHM. 

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého majetku k 31.12.2021 činí 251.656 Kč.  
Společnost začala připravovat projekt výstavby nové budovy v obci Podolanka a zůstatek nedokončeného DHM 
k 31.12.2021 činí 54.450 Kč. 

Drobný dlouhodobý majetek byl pořízen v celkové hodnotě 363 tis. Kč (notebook, antidekubitní matrace, 
vysílačky, polohovací pomůcky, nerezové vozíky, křesla do sprchy, terminál na měření teploty, keramickou 
vypalovací pec, talíře, misky atp)  

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou leasingu – není evidován. 
Rozpis majetku zatížený zástavním právem – není evidován. 
Přehled majetku s výrazně vyšší tržní cenou než je uvedena v účetnictví – není evidován. 

6. Krátkodobé pohledávky 

Přehled splatnosti pohledávek z obchodních vztahů v tis. Kč 

poskytovatel číslo dotace dotace v Kč Účel

Středočeský 
kraj

S-0572/SOC/2021/včetně 
dodatku č.1 a č.2 14 950 400

Mzdové náklady na přímou i nepřímou péči o 
klienty, z toho na : 
• domov se zvláštním režimem – 10 463 500 Kč 
• domov pro seniory – 4 486 900 Kč

MPSV 2021/76005-227 2 299 031
Dotace (program C) na mimořádné finanční 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID-19 

MPSV 2021/112516-227 1 192 444

Dotace (program E) na financování zvýšených 
provozních výdajů v souvislostí s přijímáním 
karanténních a krizových opatření v souvislosti 
s epidemií COVID-19

Brandýs n. L. Sml. č. 173/2021 20 000
Dotace na částečné náklady na odvoz nebezpečného 
odpadu a úklid pro klienty s trvalým pobytem 
v Brandýse n. Labem – Staré Boleslavi.

Dotace celkem 18 461 875 Kč

charakter pohledávek stav k poslednímu dni účetního 
období v tis. Kč

pohledávky z obchodních vztahů 846

ostatní pohledávky 40

dohadné účty aktivní 43

Celkem v tis. 1165
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Před splatností   444 tis. Kč ..........................................................................................
Po splatnosti do 30 dnů  196 tis. Kč .............................................................................
Po splatnosti do 90 dnů  76 tis. Kč ...............................................................................
Po splatnosti do 180 dnů 68 tis. Kč ..............................................................................
Po splatnosti do 360 dnů 52 tis. Kč ..............................................................................
Po splatnosti nad 360 dnů 10 tis. Kč ............................................................................
Celkem  846 tis. Kč .....................................................................................................

7. Finanční majetek 

8. Krátkodobé závazky 

Nejsou evidovány žádné závazky po splatnosti z titulu sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daní. 

Přehled splatnosti závazků z obchodních vztahů v tis. Kč 
Ve splatnosti  5.630 tis. Kč ...........................................................................................
Po splatnosti do 30 dnů.  …22 tis. Kč ...............................................................................................
Po splatnosti do 180 dnů  7.024 tis. Kč ........................................................................
Po splatnosti do 360 dnů…………………………………………………………….…………………744 tis  Kč 
Celkem  13.420 tis. Kč ................................................................................................

Většina závazků po splatnosti jsou vůči zakladateli firmě ZEA+ spol. s r.o. (7.768 tis. Kč). 

9. Přehled výnosů 

charakter finančního majetku stav k poslednímu dni účetního období v tis.Kč

Pokladna provozní 126

Pokladna – depozitní hotovost klientů 427

Bankovní účty u ČS, a.s. 7474

Celkem v tis. 8027

charakter závazků stav k poslednímu dni účetního 
období

z obchodních vztahů 13420

přijaté zálohy (finanční kauce klientů na úhradu pobytu) 860

ostatní závazky (zaměstnanci) 1

k zaměstnancům z titulu mezd za 12/2021, které byly vyplaceny v lednu 2022 1078

ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění z mezd za 12/2021; uhrazeny leden 
2022

504

ostatní přímé daně – daně ze závislé činnosti z mezd za 12/2021; uhrazeny leden 2022 68

ostatní daně 0

jiné závazky – za klienty 429

krátkodobé úvěry 0

dohadné účty pasivní 45

Celkem 16464 

druh výnosu
činnost pouze na území ČR

hlavní činnost hospodářská 
činnost

Celkem

tržby za vlastní služby (od klientů, PnP, ZP) 25813 25813
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Hospodářská činnost nebyla provozována.  

10. Přehled nákladů 

11. Výsledek hospodaření 

12. Daň z příjmů právnických osob – s ohledem na daňové úlevy za období roku 2021 nevznikla daňová 
povinnost. 

13. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
  
V období sestavení této účetní závěrky v rámci České republiky i celosvětově nadále platí různá opatření 
v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a v souvislosti 
s válkou na Ukrajině. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí hospodářskou situaci 
Organizace. Vedení Organizace se na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že 
předpoklad nepřetržitého trvání Organizace není ohrožen. 

14. Závěrečné informace 

tržby z prodeje materiálu, majetku 938 938

ostatní výnosy celkem 8720 8720

z toho: přijaté dary, nadační příspěvky 8713 8713

           ostatní výnosy 7 7

Provozní dotace - viz rozpis bod 3.2 18462 18462

Investiční dotace – rozpouštění 122 122

Celkem v tis.Kč 54055 54055

druh nákladu
činnost pouze v ČR

hlavní činnost hospodářská 
činnost

Celkem

Spotřebované nákupy 1450 1450

Služby 26838 26838

Osobní náklady 24527 24527

Daně, poplatky 0 0

Jiné ostatní náklady 181 181

Odpisy, prodaný majetek, materiál 1071 1071

10Poskytnuté příspěvky 3 3

Celkem v tis.Kč 54070 54070

Druh činnosti výsledek hospodaření = rozdíl výnosů a nákladů

hlavní činnost -15

hospodářská činnost 0

Celkem v tis. Kč -15
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• Účetní jednotka nemá podíl na základním jmění v jiné účetní jednotce.  
• Nebyly přijaté žádné prostředky na provoz ani na dlouhodobý majetek ze zahraničí.  
• Nebyly vynakládány žádné prostředky na vývoj a výzkum.  
• Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné nejisté podmínky či situace, jejichž důsledky by mohly 

významným způsobem měnit pohled na finanční situaci účetní jednotky.  
• Jednotka nepracuje v režimu významné ochrany životního prostředí. Použitý zdravotní materiál je likvidován 

specializovanou firmou. 
• Nenastaly žádné změny po datu účetní závěrky, které by měly vliv na vykázaný majetek a závazky v této 

účetní závěrce.  
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