
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013



1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Obsah:

Úvod k výroční zprávě

1. Základní údaje o obecně prospěšné společnosti
 - sídlo společnosti
 - zakladatelé společnosti
 - statutární orgány společnosti
 - členové správní rady
 - kontrolní orgán společnosti
 - členové dozorčí rady
 - zaměstnanci společnosti
2. Druh poskytovaných služeb a územní působnost společnosti
3. Přehled činnosti za rok 2013
4. Přehled nákladů a výnosů za rok 2013 v jednotlivý službách
5. Roční účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
 - výkaz zisku a ztráty za rok 2013
 - rozvaha za rok 2013
6. Podporovatelé Domova Jitka o.p.s.

týdenní stacionář pro osoby s mentálním  a kombinovaným postižením

Domov Jitka o.p.s.

Úvod

Vážení a milí spoluobčané,

Uplynul další kalendářní rok a tak se naši klienti, jejich rodiče a opatrovníci i mnozí 
spoluobčané  mohou poohlédnout zpět a tázat se. Jaký byl rok 2013?  Domov Jitka 
poskytuje sociální služby již od roku 2001, a pod mým vedením od roku 2008.  Mnohé 
opakující se údaje znáte již z minulosti. Proto jsem se tentokrát rozhodla dát prostor 
jedné pečující mamince našeho klienta - Daniela Slováka. Zajímalo mne, co pro ni naše 
služba znamená.  

V úvodu svého příspěvku bych chtěla předeslat, že jsem pečující osobou, členkou 
Spolku pro Domov Jitka a můj syn Daniel využívá odlehčovací služby Domova Jitka 
o.p.s.

Jak čas plyne, rok od roku si uvědomuji, jak je péče o naše blízké důležitá, a jak 
moc potřebujeme sil, abychom tuto životní situaci zvládli, a jsem ráda, že v tom jako 
rodiče nejsme sami, ale jsou k dispozici služby, jež nám umožňují „vydechnout“ a znovu 
načerpat sil. 

Je pro mě důležité, že je v blízkosti služba, jež je schopna zajistit potřeby osob, kterým 
nebylo do vínku dáno postarat se o sebe a mnohdy mají i další psychické a fyzické 

omezení.
Domov Jitka poskytuje služby 

klientům s mentálním hendikepem, 
který je bohužel doplněn o 
přidružené duševní onemocnění již 
řadu let, a já kvituji s radostí, že i 
přes každoroční boje s financemi a 
udržitelností z důvodu, že je to malé 
zařízení komunitního typu, nadále 
vyvíjí svoji činnost. Díky velkému 
úsilí paní ředitelky Markéty 
Koudelové, zaměstnankyně Věry 
Podzimkové, jež získává finanční 
dary a sama je velkou oporou 
lidem s hendikepem funguje tato 
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jedinečná služba. Také lidé z týmu přímé péče dokážou pochopit úzkosti a obavy nás 
rodičů postižených dětí. 

Díky za jejich péči a hlavně trpělivost a vlídnost, která nesmí chybět při setkání  
s člověkem, který je na nás závislý.

Jsem přesvědčena, že zařízení Domov Jitka o.p.s. má velký význam pro klienty, jelikož 
poskytuje službu týdenního stacionáře, která doplňuje péči rodiny. Souběžně nabízí 
službu odlehčovací, kde je prostor k individuální péči každému klientovi, jelikož je to 
zařízení komunitního typu, v současné době 11 klientů, jež mají možnost individuální 
péče. Tato péče samozřejmě není možná v zařízeních „ústavech“, jež nejsou schopny  
z hlediska kapacity poskytnout klientům tuto individuální péči. A tak věřím, že i nadále 
vydrží nadšení paní ředitelky, práce zaměstnanců a další příznivci včetně rodičů a osob, 
jímž Domov Jitka o.p.s. službu poskytuje a bude pomáhat dále….

                    Alice Slováková
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Základní informace 

Název společnosti: Domov Jitka o.p.s.
Sídlo: Jasenická 1362 Vsetín, 75501
IČ: 28634764
Číslo účtu:. U ČSOB Vsetín – 239 834 816 / 0300
 
Zakladatelé:
-   Občanské sdružení Domov Jitka, IČ 26517272
-   Farní sbor Českobratrské evangelické církve ve Vsetíně (Dolní sbor) IČ 47659068
 
Zakládací listina ze dne 26.7.2010
Regitrace: Krajský soud v Ostravě, dne 19.8.2010, vložka 0, pod číslem 292
 
Statutární orgány společnosti:
Ředitelka: Markéta Koudelová – v souladu se změnou legislativy od 1.1.2011 je 
statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti
Správní rada:
-  Alice Slováková, Bc. - předsedkyně
-  Mgr. Barbora Manďáková
-  Jana Martinková, Dis
-  Ivana Humplíková, Bc.
-  Mgr. Alena Šišková
-  Zdenka Ondrušková
Kontrolní orgán společnosti:

 Dozorčí rada:
-   Bronislav Czudek, Mgr (předseda)
-   Martina Andělová, Ing.
-   Lydie Trlicová, Ing

Změny v zakládací listině společnosti v roce 2014 zapsané v Rejstříku obecně 
prospěšných společností u Krajského soudu Ostrava.
V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná peněžitá nebo jiná plnění stávajícím členům 
orgánů společnosti.
Společnost nemá ve smyslu zák. 248/1965 Sb. vedlejší činnost.
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Zaměstnanci společnosti v roce 2013:

• management : ředitelka – HPP úvazek 1,0 
Markéta Koudelová ,   605 875 095

• sociální oblast a zástupce ředitelky : sociální pracovník – HPP – úvazek 0,95
Mgr. Barbora Manďáková , od září  2013 pak Michaela Petřeková, Dis – 733 605 042

• zdravotní oblast  : zdravotní sestry -  HPP - úvazek 1,35 + 5 sestřiček na DPP
hlavní sestra a vedoucí směn
Radka Knadráková, Dis  do září 2013, dále pak  Miroslava Jakubcová 730 898 738

• pracovníci v sociálních službách
V Domově Jitka pracuje  stálý tým cca 5 zaměstnanců. Další dva lidé v pracovním týmu 
hlavního pracovního poměru  jsou na dobu určitou. Využíváme k jejich náboru nejrůznější 
projekty / úřad práce,  atd. /. 
Rok 2013 byl co do počtu osob – zaměstnanců mimořádný.  Ve smluvním vztahu se vy-
střídalo 14 osob v souhrnu 8,84 úvazků, z toho 7,09 v přímé péči. Důvodem bylo ukončení 
několika pracovních poměrů a uzavření pracovních poměrů nových. 

Dále pak cca 17 zaměstnanců na DPP v přímé práci s klienty – cca 2400 hodin tj. 1,3 úvaz-
ku. Mezi nimi je také „učitelka“ jak jí říkají naši klienti, která se pravidelně každý týden 
věnuje  individuálním potřebám jednotlivců.
 
• technickohospodářská oblast :
fundraiser společnosti – DPP – 300 hodin ročně
Věra Podzimková – 733 180 327
účetní a mzdovou agendu  spolehlivě zajišťuje na živnost  paní účetní 
Zdenka Ondrušková  -  736 141 910

Dále jsou našimi velmi potřebnými spolupracovníky dobrovolníci registrovaní ve sdružení 
Adorea i ti neregistrovaní. V roce 2013  bylo 18 osob z toho 4 registrovaní v organizaci 
Adorea, celkem odpracovali 550 hodin 

Současně naší službou procházejí a získávají povědomí o sociální práci stážisti a praktikan-
ti z nejrůznějších škol a kurzů – cca 4 osoby.
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Druh poskytovaných služeb a územní působnost společnosti

Druh poskytovaných služeb:
Společnost zajišťuje zejména tyto registrované sociální služby se zajištěním základních 

činností na základě požadavků zákona 108/2006 Sb.

Služby týdenního stacionáře

Poslání:
Posláním služby týdenního stacionáře Domova Jitka, je poskytnout lidem s mentálním 

a kombinovaným postižením sociální služby s ubytováním od pondělí do pátku. Zajistit 
jejich potřeby odpovídající mírou podpory a pomoci. Poskytnout možnost začlenit se v co 
největší možné míře do běžné společnosti. A to v oblasti sociální, kulturní i ekonomické. 
Umožnit těmto osobám žít plnohodnotný život s ohledem na jejich individuální přání, 
cíle a možnosti.

- pobytová služba je poskytována maximálně 10 ti klientům

Cíle – čeho se snažíme 
dosáhnout:
• Začlenění klienta do společnosti 
v co nejvyšší možné míře.

• Rozvoj samostatnosti klienta v 
každodenních běžných úkonech.

• Klient co nejméně závislý na 
službě.

Počet klientů v týdenním 
stacionáři v roce 2013:

celkem službu využilo 13 klientů 
/ 8 žen a 5 mužů /

Kapacita byla využita během 
roku  na 94 %
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Služby odlehčovací

Poslání:
- pobytová – v souběhu s provozem týdenního stacionáře -  1 lůžko
- ambulantní – max. 4 klienti v průběhu jednoho dne
- pobytová víkendová – poskytovaná na základě individuálního zájmu pečujících osob

Cíle – čeho se snažíme dosáhnout:
• umožnit odpočinek pečujícím osobám
• začlenění klienta do společnosti v co nejvyšší možné míře
• rozvoj samostatnosti klienta nebo alespoň zachování jeho dosavadního   

 schopností
• klient co nejméně závislý na službě

 - v případě volné kapacity bylo schváleno správní radou, nabídnout v mimořádných 
případech službu také lidem nad 64 let.   

 
Počet klientů v odlehčovací službě v roce 2013 :
odlehčovací služba pobytová –  dospělí- 6 klientů /
odlehčovací služba pobytová -  děti – 11 klientů
odlehčovací služba ambulantní – 4 klienti

týdenní stacionář pro osoby s mentálním  a kombinovaným postižením
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Naši klienti Odlehčovací služby v roce 2013
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Kapacita byla využita během roku na  97%
 V případě zájemců se opět potvrzuje, že o odlehčovací službu pobytovou je zájem 

především ze strany  rodin dětí s poruchou autistického spektra. Dále, v případech péče 
o náročné klienty s kombinovaným postižením (mentální, psychické, epilepsie, poruchy 
osobnosti, agresivní chování a sebepoškozování ), případně s poruchou hybnosti v 
kombinaci s demencí v důsledku postižení mrtvicí. Na základě konzultace s pečujícími 
rodinami brání většímu využívání služeb cena odlehčovací služby. Služba je využívána 
opravdu jen v případech, kdy rodina nemůže zvolit jiné (levnější) řešení. Odlehčovací 
službu v prázdniny a víkendy využili také v Dětském domově ve Smolině. Jednalo se 
převážně o děti s poruchou autistického spektra a poruchami chování. 

Služby fakultativní pro smluvní klienty 
Například – canisterapie, hipoterapie, společenské akce a výlety, zajištění kadeřníka 

nebo pedikůry, ozdravné pobyty, doprava na individuální aktivitu klienta, atd.
Fakultativní služby jsou poskytovány se spoluúčastí klienta na úhradě. V případě 

získání darů mohou být v nabídce také speciální terapie a rehabilitace, které nejsou 
dotovány z veřejných prostředků. 

Působnost poskytovaných služeb:
Registrované sociální služby jsou poskytovány v rámci územního působení Zlínského 

kraje v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Vsetína.

Cílovou skupinu Domova Jitka o.p.s. tvoří:
• Muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením. (Za kombinované postižení 

se považuje mentální postižení doplněné fyzickým postižením nebo duševním 
onemocněním – tzv. duální diagnózy)

• Věk 18 – 65 let. Ve výjimečných případech je možno přijmout klienta mladšího než 
18 let. V případě odlehčovací služby je věk klienta od 11 let.

• Ve výjimečných případech  lze poskytnout odlehčovací službu také lidem nad 65 let.
• Lidé s poruchou autistického spektra
• Lidem na vozíčku nebo s postižením autistického spektra poskytujeme také osobní 

asistenci. Osobní asistenci jsme schopni poskytnout vždy pouze jednomu klientovi 
v průběhu denní služby. Klienti na vozíku mohou využívat pouze přízemní část 
budovy, která je bezbariérová. Tato asistence není služba se samostatnou registrací, ale 
zaměstnanec, který slouží u konkrétního klienta vyžadujícího celodenní dohled a pomoc 
je nadstandartní službou.

 • Lidé bydlící ve zlínském kraji, výjimečně i v jiných částech Moravy.  
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Přehled činnosti za rok 2013

Některé z problémových oblastí, které zatím neumíme  řešit. 
V roce 2013 jsme pokračovali v úsilí zabezpečit dokumentační povinnosti vůči 

zdravotním pojišťovnám, tak aby vyhovovaly platné legislativě. Bohužel jsme se opět 
dostávali do zbytečné konfrontace s lékaři. Tito byli informováni metodickými pokyny 
VZP, že podávání léků pér os v sociálních službách je finančně zajištěno například přes 
příspěvek na péči, a že se jedná o úkony sociální služby.

Druhý výklad zákonných povinností ošetřovatelské péče zdravotní sestry naopak 
hovoří, že: jedině ošetřující lékař rozhoduje, kdy je nutná ordinace podání léků pér os 
přes lékařský poukaz ORP. Pouze na základě tohoto dokumentu smí sestra léky podat. 
Pak je také nárok na proplacení tohoto úkonu přes fakturaci zdravotní pojišťovně klienta.
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Přehled pravidelných činností roku 2013 v průběhu týdne

 Dopolední činnosti jsou alternativou k pracovnímu týdnu lidí v běžné společnosti. 
Využitím nejrůznějších terapií podporujeme u klienta jeho dovednosti, případně 
předcházíme situacím nepokoje, agresivity a strachu, způsobeným nejrůznějšími vlivy 
prostředí, kontaktu s druhými i napětím ve vlastním světě. 

pondělky: adaptace a zabydlení se po příjezdu, ergoterapie -  tvořivé techniky, hudba  
a zpěv
úterky: keramika a jiná individuální činnost, odpoledne od května hipoterapie v Růžďce
středy: program v „Pondělníčku“ včetně canisterapie, podvečer – plavání v rámci 
veřejnosti
čtvrtky: ergoterapie - výtvarné techniky, procházky, výlety, vaření v „Elimu“, tvoření se 
spec. ped. ze ZŠ MŠ Turkmenská 
pátky: dopoledne účast na společném úklidu vlastních pokojů i společných prostor, 
příprava k odjezdu / pokud možno vlastní účast klientů na chystání věcí

týdenní stacionář pro osoby s mentálním  a kombinovaným postižením
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Projekty v roce 2013:

V roce 2013 jsme v rámci rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců byli účastni 
těchto projektů.

• Zvyšování kvality sociálních služeb ve ZK /Krajský úřad ZK + Domov Jitka/, kde 
jsme využívali nabídky tohoto projektu pro jednotlivé zaměstnance.

• Vzdělávejte se pro růst! / ÚP Vsetín + MARLIN + Domov Jitka / - v tomto 
případě jsme sami vybrali několik oblastí pro naši práci důležitých a lektoři přijížděli 
k nám do Domova Jitka. Zde se zúčastnili seminářů vybraní zaměstnanci. Školení byla 
velmi přínosná, ale zpětně hodnotíme příliš velkou zátěž pro zaměstnance. Zpožděný 
začátek projektu, měl za následek velkou kumulaci jednotlivých seminářů ve zúženém 
časovém úseku.  Také administrativa spojená s projektem v rámci jeho vyúčtování a 
prokazování nebyla jednoduchá.  Zahltila naši sociální pracovnici v rámci práce navíc, 
která je bohužel ohodnocena pouze jako práce dobrovolnická, velkým uznáním vedení 
a ostatních kolegů. Není mi jasné, 
proč v rámci tohoto projektu, 
jako pomoci pro neziskový 
sektor, namohla být  také odměna 
pro toho, kdo v organizaci tyto 
činnosti koordinuje.    

• Projekt iPad pro klienty 
Domova Jitka o.p.s. – benefiční 
koncert,  z jehož výtěžku byly 
nakoupeny iPady pro práci a 
speciální hry s možností využití 
zejména pro klienty s autismem. 
Akce byla uskutečněna s podporou 
Nadace Divoké husy. Ve finále 
byly zakoupeny 3 ks iPadů, nová 
multifunkční tiskárna a notebook.  
iPady přinesly možnost využití 
velmi zajímavých možností pro 
klienty i pro personál.

týdenní stacionář pro osoby s mentálním  a kombinovaným postižením
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Na základě revizní kontroly z VZP jsme byli povinni vrátit peníze získané z fakturace 
v roce 2012. Po té následovalo odvolání se proti tomuto verdiktu a roční dopisování si s 
různými kancelářemi VZP. Naší podporou byly odborné výklady k problematice zajištěné 
přes Asociaci poskytovatelů sociálních služeb.  V konečné fázi VZP přijala ve smírčím 
řízení rozhodnutí, kde byl přehodnocen výrok revize. Naše zařízení zastupovali v této 
věci MUDr. Lubomír Svět a JUDr. Petr Haluza. Byly zde i opravdu chybné ordinace, 
které vznikly nesprávným zadáním do programu a také neznalostí některých změn. Dále 
bylo upozorněno na nutnost respektovat rozhodnutí ošetřujícího lékaře, který jediný 
rozhoduje o nutnosti hrazené péče pro svého pacienta, našeho klienta. Pojišťovna pak 
přijala opatření, kterým vrátí Domovu Jitka část  peněz odvedených na základě revizního 
rozhodnutí.

Je mi velmi líto, že tak blízké rezorty jako je oblast zdravotnictví a sociálních služeb, 
nedokáže najít v této oblasti společné stanovisko. Chápu, že vše je v důsledku velkých 
propadů peněz v rozpočtu zdravotnictví.

Nemohou však na tuto situaci doplácet zdravotní sestry a ředitelé sociálních služeb, 
když jsou nuceni porušovat zákon a podávat léky klientům bez objednávky lékaře.

Velkým problémem našich klientů je zhoršování zdravotního stavu v souvislosti 
s jejich psychickým onemocněním (např. schizofrenie, závislosti, vedlejší účinky  
v důsledku medikace, agresivní chování vůči jiným i vlastní osobě,…). Často je poté 
nutná hospitalizace v PL a následné hledání stabilizace v rámci naší pečovatelské, 
ošetřovatelské a aktivizační činnosti. V roce 2013 strávili naši klienti z týdenního 
stacionáře asi 13 měsíců v psychiatrických léčebnách.

Nadále trvá velmi nerovné posuzování přidělení příspěvku na péči u klientů  
s kombinovaným postižením. Zejména tam, kde je lehké mentální postižení a přidané 
psychické onemocnění. Právě u těchto klientů není ani v rámci příspěvku na péči možnost 
úhrady podávání léků. Jejich příspěvek ve stupni I. je 800,-Kč na měsíc.
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SRPEN       - p. Dagmar keramika U šikovných oveček
                   - p. Dagmar – kurz Angličtiny v Elimu
  - koupání v bazénu městs. lázní
                   - hipoterapie v Růžďce
                   -  pětidenní ozdravný pobyt v Celnici  v Kychové
ZÁŘÍ  - klub Pondělníček
                - muzikoterapie v Pondělníčku /hosté p. Beníček a kluci ze Zašové/
                - hippoterapie v Růďce
                - p. Dagmar keramika U šikovných oveček
                - p. Dagmar – kurz Angličtiny v Elimu
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Přehled aktivit uskutečněných  Domovem Jitka v roce 2013 mimo běžné denní 
činnosti.

LEDEN   -  návštěva restaurace U Vychopňů – nácvik samostatnosti
ÚNOR   -  výstava výrobků žáků SŠ Turkmenská ve Staré Radnici
BŘEZEN   -  prodej výrobků na velikonočním jarmarku
DUBEN  - karneval v Pondělníčku – hosté z veřejnosti a naši kamarádi ze  
    Zašové
  - sl. Petra a sl. Michaela jako diváci na Senior star.
KVĚTEN   - hipoterapie v Růžďce
                   -  návštěva výstavy v zámku Vsetín
                   - Zlínské jaro – jarmark, prodeje, nástěnka, prezentace Domova Jitka
ČERVEN  - hipoterapie v Růžďce
                  - prodej výrobků ve Zlíně ve firmě Tajmac
                  - Benefiční koncert v Domu kultury - podpora Nadace Divoké husy na  
     tablety /iPady/
ČERVENEC  - návštěvy bazénu v měst.lázních
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náklady týdenní stacionář odlehčování služba Celkem

Spotřeba materiálu 88000 11000 99000

Majetek do 40 tis. 4000 2000 6000

Potraviny 75000 29000 104000

Spotřeba energie 109000 39000 149000

Opravy a údržba 26000 5000 31000

Cestovné 18000 1000 19000

Spojení 69000 69000

Ostatní služby 189000 26000 215000

Nájemné 138000 18000 156000

Terapie klienti 20000 20000

Obědy klienti 72000 32000 104000

Mzdové náklady 1273000 266000 1539000 
Dohody o provedení práce 91000 127000 217000

Dohody o pracovní činnosti 3000 0 3000

Zákonné odvody na soc.+zdrav.poj 441000 87000 528000

Ostatní náklady 43000 0 43000

Nedaňové náklady + pojistky 18000 3000 21000

Odpisy majetku 49000 3000 52000

Celkem náklady 2726000 651000 3377000 

výnosy týdenní stacionář odlehčování služba Celkem

Dotace MPSV 928000 77000 1005000

Zlínský kraj 
 

43000 43000

Město Vsetín - provoz 138000 32000 170000

Město Vsetín - nájem 132000 18000 150000

Úřad práce - dotace na prac. místo 245000 53000 298000

Ostatní obce 
 

55000 55000

Přímé platby klientů 850000 319000 1169000

Fakultativní služby 38000 38000 76000

Dary / právnické osoby 274000 274000

Dary / fyzické osoby 5000 5000

Nadace 
 

EU - proj Vzdělávejte se pro růst 
 

Z činnosti klientů 7000 7000

Zdravotní pojišťovny 52000 15000 67000

Ostatní 5000 5000

Celkem výkony 2674000 650000 3324000

 

Přehled nákladů a výnosů za rok 2013 v jednotlivý službách
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                - kurz vaření a tvoření v Elimu – p. Dagmar a sl. Michaela
ŘÍJEN     - 10.10. den otevřených dveří
                 - Angličtina v Elimu – p. Dagmar

                - dramaterapie s Martinem / student olomoucké fakulty / 
     – každý následující pátek
                - benefiční Country večer v Domu kultury – kapela Druhý dech
                - návštěva bazénu v měst.lázních
                - hipoterapie v Růďce
                - kurz vaření a tvoření v Elimu – p. Dagmar a sl. Michaela

LISTOPAD   - bazén v měst.lázních
                      - Angličtina v Elimu – p. Dagmar
                      - Welness den s kosmetičkou
                      - kurz vaření a tvoření v Elimu – p. Dagmar a sl. Michaela, sl. Petra
PROSINEC  - Bowling v Luhu
                     - Angličtina v Elimu – p. Dagmar
                     - Mikulášsko-vánoční besídka v Pondělníčku – hosté ze Zašové +  
    rodiče klientů
                     -  Beseda o vánocích a zpěv nejen koled v Elimu
                     - prodej výrobků na vánočním jarmarku před DK
                     - účast na předvánoční charitativní akci Skládanka ve Zlíně
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Výsledovka Strana 1

Domov Jitka o.p.s. Rok: 2013 Dne: 25.04.2014 Tisk vybraných záznamůIČ: 28634764

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501 Spotřeba materiálu 259 529,02259 529,02259 529,020,00 0,00
502 Spotřeba energie - voda 149 388,00149 388,00149 388,000,00 0,00
511 Opravy a udržování 30 714,0030 714,0030 714,000,00 0,00
512 Cestovné - tuzemské 28 787,0028 787,0028 787,000,00 0,00
513 Náklady na reprezentaci 265,00265,00265,000,00 0,00
518 Ostatní služby 747 144,24747 144,24747 869,240,00 725,00
521 Mzdové náklady - HPP 2 003 662,002 003 662,002 003 662,000,00 0,00
524 Zákonné sociální pojištění 578 612,00578 612,00578 612,000,00 0,00
527 Zákonné sociální náklady 18 286,9018 286,9018 286,900,00 0,00
528 Ostatní sociální náklady - nedaňové 20 710,0020 710,0020 710,000,00 0,00
538 Ostatní daně a poplatky 5 595,005 595,005 595,000,00 0,00
542 Ostatní pokuty a penále 80,0080,0080,000,00 0,00
549 Jiné ostatní náklady 20 591,0020 591,0020 591,000,00 0,00
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 51 712,0051 712,0051 712,000,00 0,00
582 Poskytnuté členské příspěvky 3 000,003 000,003 000,000,00 0,00

0,00 3 918 801,16 725,00 3 918 076,163 918 076,16Náklady celkem

Výnosy
601 Tržby za vlastní výrobky 9 847,009 847,000,000,00 9 847,00
602 Tržby z prodeje služeb 1 309 918,431 309 918,43106 918,900,00 1 416 837,33
644 Úroky 1 230,561 230,560,000,00 1 230,56
649 Jiné ostatní výnosy 4 317,004 317,000,000,00 4 317,00
682 Přijaté příspěvky (dary) - organizace 345 336,00345 336,0011 284,000,00 356 620,00
691 Provozní dotace 2 086 322,042 086 322,040,000,00 2 086 322,04

0,00 118 202,90 3 875 173,93 3 756 971,033 756 971,03Výnosy celkem

-161 105,13Hospodářský zisk celkem
-161 105,13Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2013

19
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

týdenní stacionář pro osoby s mentálním  a kombinovaným postižením

Rozvaha a výsledova za rok 2013
Rozvaha Strana 1

Domov Jitka o.p.s. Rok: 2013 Dne: 25.04.2014 Tisk vybraných záznamůIČ: 28634764

Číslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stavNázev účtu

Aktiva
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 828,000,000,003 828,00 0,00
021 Stavby 1 270 410,980,000,001 270 410,98 0,00
022 Samostatné movité věci a soubory movitých v 81 105,000,000,0081 105,00 0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 68 589,000,000,0068 589,00 0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 25 240,000,000,0025 240,00 0,00
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 26 660,0026 660,0026 660,000,00 0,00
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -3 828,000,000,00-3 828,00 0,00
081 Oprávky ke stavbám -435 408,00-43 195,000,00-392 213,00 43 195,00
082 Oprávky  k samost. movitým věcem a souborů -38 529,00-8 517,000,00-30 012,00 8 517,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -68 589,000,000,00-68 589,00 0,00
211 Pokladna 38 699,001 246,00803 146,0037 453,00 801 900,00
221 Účty v bankách 652 135,2166 932,473 214 499,93585 202,74 3 147 567,46
261 Peníze na cestě 0,000,00190 382,000,00 190 382,00
311 Odběratelé 4 057,20-21 708,00126 439,3325 765,20 148 147,33
314 Poskytnuté provozní zálohy 9 680,001 140,001 140,008 540,00 0,00
315 Ostatní pohledávky 0,0013 152,0039 952,00-13 152,00 26 800,00
335 Pohledávky za zaměstnanci 10 100,00-15 400,0033 023,0025 500,00 48 423,00
378 Jiné pohledávky 139 971,0072 779,001 170 617,0067 192,00 1 097 838,00
395 Vnitřní zúčtování 0,000,007 200,000,00 7 200,00

1 691 031,92 5 613 059,26 5 519 969,79 1 784 121,3993 089,47Aktiva celkem

Pasiva
321 Dodavatelé 141 675,0089 603,60709 280,0652 071,40 798 883,66
324 Přijaté zálohy 0,000,000,000,00 0,00
325 Ostatní závazky 0,000,00258 082,700,00 258 082,70
331 Zaměstnanci 153 832,00153 832,001 820 540,000,00 1 974 372,00
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení 74 396,0074 476,00695 501,00-80,00 769 977,00
342 Ostatní přímé daně 2 412,0010 449,0070 536,00-8 037,00 80 985,00
346 Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpo 0,00-56 000,001 061 000,0056 000,00 1 005 000,00
348 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celk -153 935,00-11 192,001 105 307,04-142 743,00 1 094 115,04
379 Jiné závazky 0,00-6 974,0046 926,006 974,00 39 952,00
901 Vlastní jmění 1 235 741,410,000,001 235 741,41 0,00
911 Fondy 491 105,1119 907,050,00471 198,06 19 907,05
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00-19 907,0519 907,0519 907,05 0,00
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,000,0019 907,050,00 19 907,05

1 691 031,92 5 806 986,90 6 061 181,50 1 945 226,52254 194,60Pasiva celkem

-161 105,13
-161 105,13

Hospodářský zisk celkem
Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2013
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Soupis dárců a donátorů, kteří mají naše velké poděkování. 

DENCOP LIGHTING s. r. o., CENTROPROJEKT a.s., CENTROPROJEKT a.s., TVD 
- TECHNICKÁ VÝROBA, a. s., V-PODLAHY, s. r. o., Černocký řezník a uzenář, 
RONAS s.r.o., WOCO STV s.r.o., CONTINENTAL BARUM, TM STAV , SPOL S 
R.O, PWO UNITOOLS CZ a.s., GLASS SERVICE, MIROSLAV POSAD, CRESSTO, 
s.r.o., COMET SYSTÉM, SEVIS CLIMAX s.r.o., GREINER PECKAGING, CEROZ 
FRUCHT s.r.o., LUKROM, spol. s r.o., STROZA s.r.o., VAKUUM SERVIS s.r.o., 
ZPV s.r.o., C.B.G. IMPEX, INDET SAFETY SYSTEMS, LAPP KABEL s.r.o., Roman 
Pelikán, Jiří Roháček, Vojtěch Rýznar, Karel Boch, František Buček, Igor Macášek, 
Lýdie Srbová, Radomír Bardas, Dagmar Honsová, Petra Kovářová a ing. Pavel Frňka
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Podporovatelé Domova Jitka o.p.s.
Závěrem informací děkujeme všem dárcům a podporovatelům za jejich solidaritu 

s naším zařízením. Velmi si vážíme lidí, kterým není lhostejný osud jejich slabších 
spoluobčanů. Mnozí neumí sami obhájit svůj nárok na důstojný život ve společenství 
jiných. Naše poděkování je také směřováno ke všem dobrovolníkům, všem přátelům, 
rodinám a známým, kteří pomáhají ve chvílích radosti i bolestí. V neposlední řadě také 
institucím a úřadům, kde také nacházíme pochopení, vstřícnost a spoluúčast při řešení 
problémů. Doufáme v jejich přízeň i v dalším roce. 



Domov Jitka o.p.s.
obecně prospěšná společnost

Jasenická 1362  755 01 Vsetín
tel.: 571 424 850

e-mail: info@domovjitka.cz
www.domovjitka.cz

I vy můžete pomoci finančním příspěvkem na č.ú. 239834816/0300


