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♦ 

Z historie společnosti 
 
       Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení vznikla 12. dubna 2006 zápisem 
do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu 
v Ústí nad Labem. 
 

Společnost byla založena za účelem podpory uživatelů domovů pro osoby 
se zdravotním postižením při přechodu do služby chráněné bydlení a poskytování 
této služby v Libereckém kraji. Společnost svoji činností přispívá 
k deinstitucionalizaci rezidenčních zařízení v Libereckém kraji.  
 

Zakladatelé společnosti 
 

PaedDr. Eva Brožová 
PaedDr. Alexandra Bečvářová 

 
 

 
♦ 

Kdo využívá naši službu  
 
     Uživatelé naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením, kteří před příchodem 
do chráněného bydlení žili v domově pro osoby se zdravotním postižením, měli zájem  
a byli schopni se učit běžným dovednostem i péči o vlastní osobu v chráněném bytě či 
domě.  
 
 

♦ 
Naše poslání 

 
     Posláním Agentury pro chráněné bydlení Dolmen, o.p.s. je podpora přechodu 
dospělých lidí s mentálním postižením z „ústavních“ služeb do služby chráněné bydlení.   
 
     Posláním chráněného bydlení naší společnosti je poskytovat dospělým lidem 
s mentálním postižením takovou podporu, kterou potřebují k tomu, aby  mohli žít 
v běžných bytech či domech způsobem života srovnatelným se životem svých 
vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby. 
 

Způsob dosahování našeho poslání 
 
     Našim uživatelům poskytujeme bydlení s podporou, kterou jim dle jejich potřeb 
zajišťují asistenti, kteří za nimi docházejí do bytu či domu, kde žijí. Uživatelé našich 
služeb bydlí v bytech či domech s různým počtem spolubydlících. Míra podpory je u 
jednotlivých uživatelů různá. Z počátku docházejí asistenti k uživatelům každý den a 
zůstávají i přes noc. Později mohou docházet jen několikrát týdně. Při poskytování 
služby dbáme na to, abychom neposkytovali podporu i v situacích, které uživatelé 
zvládají samostatně. Uživatelé mohou v chráněném bydlení prožívat běžné denní 
situace jako je úklid, vaření, praní či nakupování a rovněž je podporována jejich touha 
po pracovním uplatnění. Při naplňování cílů našich uživatelů spolupracujeme s celou 
řadou dalších organizací.  
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♦ 

    Hlavní činnosti naší společnosti 
 

� podpora uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením při přechodu  

do chráněného bydlení; 

� podpora transformace rezidenčních zařízení; 

� poskytování služby chráněné bydlení; 

� sociální poradenství; 

� vzdělávání v oblasti chráněného bydlení; 

� zpracování Metodiky přípravy uživatelů na přechod do chráněného bydlení  

a poskytování této služby v Libereckém kraji.  

 

 
♦ 

Činnosti realizované v roce 2007 
 
 

� personální zabezpečení služby, školení nových zaměstnanců a jejich metodické 

vedení; 

� příprava uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích  

a Jestřebí na přechod do chráněného bydlení. V této době též probíhala 

rekonstrukce a vybavení chráněných bytů a domu; 

� říjen 2007: stěhování 11 žen z Domova pro osoby se zdravotním postižením 

Mařenice do 3 chráněných bytů v Partyzánské ulici v České Lípě; 

� prosinec 2007: stěhování 9 žen z Domova Sluneční dvůr v Jestřebí  

do chráněného bytu v Liberci a chráněného domu v Sosnové u České Lípy; 

� poskytování služby chráněné bydlení: v roce 2007 byla uživatelům poskytována 

24 hodinová podpora asistentů chráněného bydlení, která byla zaměřena 

zejména na nácvik běžných denních činností (vaření, úklid, nakupování, 

hospodaření s finančními prostředky…) a orientaci v novém prostředí; 

� byla navázána spolupráce s p.o. Denní a pobytové sociální služby, chráněnou 

dílnou o.s. Tulipan a s Agenturou pro podporované zaměstnávání Rytmus. 

V prosinci 2007 začali uživatelé chráněných bytů v Partyzánské ulici v České 

Lípě navštěvovat denní stacionář p.o. Denní a pobytové sociální služby;  

� spolupráce s opatrovníky a u některých uživatelů též obnovení jejich rodinných 

vztahů;  

� zabezpečení supervize pro pracovníky v přímé péči a vytvoření systému 

pravidelných odborných a organizačních porad. 
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♦ 

Základní principy 
 
     Základním principem námi poskytované služby je přesvědčení, že i člověk 

s mentálním postižením má právo svobodné volby a je schopen s přiměřenou podporou 

samostatně bydlet a starat se sám o sebe.  

 

 

Službu chráněné bydlení poskytujeme na základě těchto principů 

 

� respektování osobnosti uživatelů – jejich samostatného rozhodování o způsobu 

vlastního života; 

� podpora uživatelů při vytváření a upevňování sociálních návyků, které 

jsou potřebné k životu v obci a při využívání vlastních schopností; podpora 

samostatnosti, práva  na přiměřené riziko, při rozhodování o vlastním životě  

a převzetí zodpovědnosti za svůj život; 

� poskytování podpory uživatelům domovů pro osoby se zdravotním postižením 

při přechodu do služby chráněné bydlení, a to formou individuálního přístupu a 

osobní asistence.  

 

     Důraz klademe na dodržování základních lidských práv a svobod našich uživatelů i 

respektování jejich důstojnosti a soukromí. 

 
 
 
 

I člověk s mentálním postižením má právo 
svobodné volby a  

je schopen s přiměřenou podporou 
samostatně bydlet a  
starat se sám o sebe. 
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♦ 
Chráněné byty Česká Lípa 

 
Adresa:   
Partyzánská 1633/16 
470 01  Česká Lípa 
 
Koordinátor chráněného bydlení: 
Martin Matyáš 
 
Tel.: 
487 521 391 
773 918 737 
 
     Služba je poskytována 11 uživatelům ve 3 bytech, které jsou umístěné v jednom 
domě. Jedná se o bývalé uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Mařenice. Služba je poskytována dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, kteří 
rovněž navštěvují denní stacionář p.o. Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa.   
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♦ 
Chráněný dům Sosnová u České Lípy 

 
Adresa:   
Sosnová 20 
471 99  Sosnová u České Lípy 
 
Vedoucí domu: 
Štefania Střelcová 
 
Tel.: 
487 877 383 
773 977 020 
 
 
     Služba je poskytována 5 uživatelům dle jejich individuálních potřeb. Jedná se  
o bývalé uživatele Domova Sluneční dvůr v Jestřebí. Někteří uživatelé rovněž navštěvují 
denní stacionář p.o. Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa.  
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♦ 

Chráněný byt Liberec  
 
Adresa:   
Česká 617 
463 12  Liberec 25 - Vesec 
 
Vedoucí bytu: 
Lenka Mohylová 
 
Tel.: 
482 317 238 
773 977 617 
 
     Služba je poskytována 4 uživatelům dle jejich individuálních potřeb. Jedná se  
o bývalé uživatele Domova Sluneční dvůr v Jestřebí. Jedna uživatelka dochází  
do chráněné dílny o.s. Tulipan, 2 uživatelky jsou zařazeny do programu Sociální 
rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání o.p.s. Rytmus Liberec a jednu 
uživatelku zaměstnáváme v naší organizaci jako uklízečku kancelářských prostor.  
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♦ 

Orgány společnosti 
 
 

1. Správní rada 
               předsedkyně správní rady:  Dagmar Vysušilová 
               členové správní rady:           RNDr. Hana Primusová 

                                               Ing. Alice Čermáková 
 

2. Dozorčí rada                         Šárka Pavlů 
                                                            Ing. Karol Rezek 
                                                            JUDr. Danka Andrášková 
 

       
3. Výkonná ředitelka:                  PaedDr. Alexandra Bečvářová 

 
 

♦ 
Organizační struktura 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

SPRÁVNÍ 
RADA 

DOZORČÍ 
RADA 

VÝKONNÁ ŘEDITELKA 

ŘEDITELKA 
CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

SOCIÁLNÍ 
PRACOVNICE 

ASISTENTI CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

KOORDINÁTOR 
CHRÁNĚNÝCH 

BYTŮ 
PARTYZÁNSKÁ 
ČESKÁ LÍPA 

HOSPODÁŘKA 

EKONOMKA 
 

METODIK 
CHRÁNĚNÉHO 

BYDLENÍ 
 

VEDOUCÍ  
CHRÁNĚNÉHO  

BYTU 
SOSNOVÁ 
ČESKÁ LÍPA 

 

VEDOUCÍ  
CHRÁNĚNÉHO  

BYTU  
VESEC 
LIBEREC 

 

EXTERNÍ ODBORNÁ 
SPOLUPRACE 
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♦ 
 

- ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA      – 
 

� Přehled o peněžních příjmech a výdajích v Kč 

Příjmy organizace   9 778 297  

Výdaje organizace  8 151 599 

� Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů 

ZDROJE v Kč 
Výnosy z realizované činnosti 321 028 
Strukturální fondy EU 3 326 098 
Dotace ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu 
Libereckého kraje 

1 430 000 

Dary a příspěvky 47 353 
Ostatní 138 
Celkem 5 124 618 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

� Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti v Kč 

 k 1.1.2007 k 
31.12.2007 

 
Rezervní fond 

 
0 

 
0 

Peněžní fondy 0 72 647 
Celkem 0 72 647 

 

Zdroje financování nákladů hlavní činnosti organizace 
2007

6%

65%

1%

28%

Vlastní výnosy Strukturální fondy Dotace MPSV Dary a příspěvky Ostatní
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� Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti v Kč 

Aktiva 
k 

1.1.2007 
k 

31.12.2007 
Dlouhodobý majetek 0 0 
Krátkodobý majetek 3 826 1 760 057 
Krátkodobý finanční 
majetek 3 826 1 682 620 

Pohledávky 0 65 240 
Jiná aktiva celkem 0 12 197 

Celkem 3 826 1 760 057 
      

Pasiva k 
1.1.2007 

k 
31.12.2007 

Vlastní zdroje 3 106 147 133 
Jmění celkem 4 000 4 000 
Fondy 0 72 647 
Výsledek hospodaření -894 69 592 
Cizí zdroje 720 1 612 924 
Dlouhodobé závazky 0 0 
Krátkodobé závazky 720 1 456 494 
Jiná pasiva 0 157 324 
Celkem 3 826 1 760 057 

� Úplný objem nákladů vynaložených  pro plnění obecně prospěšných 
služeb v Kč 

Materiál 940 359 
Energie 110 482 
Opravy a udržování  76 663 
Cestovné 57 205 
Služby 965 670 

Osobní náklady 
2 893 

478 
Daně a poplatky 0 
Ostatní náklady 10 275 

Celkem 
5 054 
132 

  

Struktura nákladů na realizaci hlavní činnosti 2007

19%

2%

1%

2%

19%

57%

Materiál Energie Opravy a udržování Cestovné

Služby Osobní náklady Ostatní náklady
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♦ 
Dárci a sponzoři 

NADACE PRECIOSA, Opletalova 17,  466 67 Jablonec nad Nisou 

- finanční dar ve výši 20.000,- Kč –  

JOSTAV spol s r.o.,  Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou 

- finanční dar ve výši 20.000,- Kč –  

Mgr. Radek Vachtl,  Římská 32, 120 00 Praha 2 

- finanční dar ve výši 30.000,- Kč –  

Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1 

- finanční dar ve výši 10.000,- Kč –  

PSB – LBC, s.r.o.,   Hlávkova 360, 460 14  Liberec 13 

- finanční dar ve výši 20.000,- Kč –  

Luděk Pochman, Mšenská  38, 466 04 Jablonec nad Nisou 

- finanční dar ve výši 30.000,- Kč –  

♦ 

Rozhodující zdroje financování v roce 2007 

 

Projekt „Podpora samostatného života“, reg.č. CZ.04.1.05/3.2.19.4./5564 

financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR – GS Sociální 

integrace v Libereckém kraji 

- celkový objem přiznané finanční podpory na projekt 4.985.455,- Kč 

 

Dotační řízení MPSV ČR pro rok 2007 

- dotace na poskytování sociální služby ve výši 1.430.000,- Kč 

 

� Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů 

Změny zakládací listiny a změny ve složení řídících orgánů společnosti v roce 2007 

nenastaly. 

Správní rada Dolmen,o.p.s. Agentury pro chráněné bydlení schválila Výroční 

zprávu organizace za rok 2007 na svém jednání dne 23. srpna 2008.  

Přílohy: 

Zpráva nezávislého auditora 

Rozvaha  k 31.12.2007 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2007 

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2007 
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2007 

 

Sestavená podle hlavy IV vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 
1. Základní informace o účetní jednotce 
 

Název a sídlo   Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení 

Lužická 7 

460 01 Liberec 

IČO : 272 91 049 

 

Právní forma  obecně prospěšná společnost 

 

Rozhodující předmět činnosti :  

Obecně prospěšná činnost v oblasti poskytování služeb chráněného bydlení, vzdělávání 

v sociální oblasti a podpora seberealizace lidem s mentálním postižením. 

- Poskytování služby chráněného bydlení 

- Podpora transformace ústavních služeb. 

- Podpora přechodu uživatelů ústavních služeb do služeb chráněného bydlení. 

- Poskytování vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na 

službu chráněného bydlení formou kurzů, seminářů, školení a jiných vzdělávacích 

akcí včetně lektorské činnosti. 

- Poradenství rodinám s dětmi a dospělými lidmi s mentálním a kombinovaným 

postižením. 

- Podporované zaměstnávání a možnost seberealizace pro uživatele služeb chráněného 

bydlení. 

 

Datum vzniku :     12.4.2006 

Zakladatel :   

PeadDr. Eva Brožová, RČ 605420/1703 

Praha, Mostecká 4, 118 00 
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PaedDr. Alexandra Bečvářová, RČ 565626/0445 

Liberec, U Struhy 10, 460 08 

 

Orgány společnosti fungovaly ve sledovaném účetním období v následujícím složení: 

Správní rada : 

RNDr. Hana Primusová, RČ 616230/1002 

Ing. Alice Čermáková, RČ 585303/1954 

Dagmar Vysušilová, RČ 645516/0580 

 

Dozorčí rada : 

Šárka Pavlů, RČ 675703/1303 

Ing. Karol Rezek, RČ 630801/6594 

JUDr. Danka Andrašková, RČ 605214/6221  

 

Za společnost jednají společně dva členové správní rady. 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu 

společnosti připojí svůj podpis dva členové správní rady společnosti. 

 

Společnost je zřízena na dobu neurčitou. 

 

Vklady zakladatelů : 

Zakladatelé vložili do společnosti peněžní vklad 4 tis. Kč, PaedDr. Eva Brožová 2.000,--kč, 

PeadDr. Alexandra Bečvářová 2.000,--Kč, vklady jsou plně splaceny. 

 

Účast v jiných účetních jednotkách  

Účetní jednotka nemá sama ani prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem podíl 

v jiné účetní jednotce, účetní jednotka nemá žádné majetkové cenné papíry. Účetní jednotka 

nemá organizační složku. 

 

Zdroje financování společnosti 

Prostředky k financování získává společnost zejména z: 

- majetkových vkladů zakladatelů 
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- darů a příspěvků fyzických a právnických osob 

- dědictví 

- úroků z vkladů 

- doplňkové činnosti 

Zaměstnanci 

Od roku 2006 má účetní jednotka 3 zaměstnance – pomoc při realizaci ekonomických 

zležitostí, týkajících se činnosti organizace, byla řešena formou dohody o provedení práce. 

Celkové mzdové náklady činily 51.000.—Kč. 

Odvody srážkové daně a zálohy na daň byly placeny v řádném termínu. 

V roce 2007 má společnost k 31.12.2007   41 zaměstnanců. 

Celkové mzdové náklady činily v roce 2007 2.884.728,--č 

Veškeré odvody na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmu ze závislé činnosti a 

srážkové daně, byly placeny  v řádném termínu. 

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly v r. 2007 zúčtovány ani vyplaceny. 

Půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění nebyly poskytnuty 

Společnost neuzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 

vztahy s osobami, v nichž mají účast členové statutárních a dozorčích orgánů či jejich 

rodinní příslušníci. 

Vzhledem k struktuře zaměstnanců společnost nevyvíjí žádné zvláštní aktivity v oblasti 

pracovněprávních vztahů. 

 

2. Používané účetní metody a obecné účetní zásady 
 

Účetní jednotka účtuje plně dle platného znění zákona o účetnictví a příslušné vyhlášky, 

účetních standardů a dalších pokynů vztahujících se k vedení účetní evidence neziskových 

organizací. 

Účetní jednotka neprovedla v roce 2007 žádné odchylky od metod podle § 7 odst. 5 zákona 

o účetnictví. 

 

Způsoby oceňování a odpisování 

Účetní jednotka oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovacími cenami.  

Společnost nevytvářela v roce 2007 dlouhodobý hmotný majetek ve vlastní režii. 
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Účetní jednotka nemá žádné zásoby – ani nakupované, ani vytvořené ve vlastní režii. 

Účetní jednotka nemá a ani v průběhu účetního období neevidovala žádné závazky či 

pohledávky v cizí měně. 

Použité způsoby oceňování a odpisování nebyly měněny. 

 

 
 
 
 
Jiná aktiva a pasiva 

Společnost využívá pro dodržení „akruální principu“, tj. zachycování nákladů a výnosů ve 

věcné a časové souvislosti, účty skupiny Jiná aktiva, resp. Jiná pasiva.  

Náklady příštích období obsahují již realizované výdaje, které se týkají nákladů v příštích 

účetních obdobích. Příjmy příštích období obsahují částky účetní jednotkou dosud nepřijaté, 

které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo 

na účtech pohledávek. Výnosy příštích období obsahuje úhrady, které jsou již přijaty v 

běžném účetním období, příslušné výkony však budou realizovány až v období 

následujícím. 

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 
 

Pohledávky a závazky 

K 31.12.2007 společnost neeviduje žádné pohledávky. 

Závazky evidované k 31.12.2007 ve výši 126.032,--Kč jsou  ke dni sestavení této přílohy 

uhrazeny ve výši 119.582,--Kč .  Zbývá uhradit 6.450,--Kč. Závazek 10.500,--Kč byl 

splatný 10.1.2008 a byl uhrazen částečně. 

Společnost neeviduje ve svém účetnictví žádný závazek s dobou splatnosti delší pěti let. 

Společnost neeviduje závazky, které nejsou obsaženy v účetní závěrce (zástavy, ručení, 

apod.). 

Přijaté dotace 

Dotace Liberecký kraj(dotace SROP) - poskytnut účetní jednotce finanční příspěvek 

v celkové výši 3.739.092,- Kč,  přitom skutečně čerpáno bylo dle vyúčtování 

3.326.098,26Kč. Částka 412.993,74Kč je zachycena v rozvaze na účtu 348… (Nároky na 
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dotace) a bude v souladu s podmínkami čerpání příspěvku použita v roce 2008 proti 

čerpaným nákladům.  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb(dotaceMPSV) - poskytnut 

účetní jednotce finanční příspěvek v celkové výši 1.430.000,- Kč, skutečně čerpáno bylo dle 

vyúčtování 1.430.000,--Kč.  

 

Poskytnuté a přijaté dary 

Účetní jednotka v roce 2007 obdržela finanční dar od společnosti Nadace Preciosa  -  ve 

výši 20.000,--Kč, Mgr. Radek Vachtl – ve výši 30.000,--Kč, PSB-LBC s.r.o. – ve výši 

20.000,--Kč, Jostav spol. s r.o. – ve výši 20.000,--Kč, Luděk Pochman – ve výši 30.000,--

Kč. Celkem činí dary částku 120.000,--Kč. 

Skutečně čerpáno dle vyúčtování 47.353,--Kč. Částka 72.647,--Kč je zachycena v rozvaze 

na účtu 917000 Peněžní fond-nečerpané dary. 

Všechny dary byly společnosti poukázány za určitým účelem(dle smluv darovacích) a při 

čerpání finančních prostředků, budou vyúčtovány na účtu 682000 Přijaté příspěvky-dary, 

během roku 2008.  

Přechodné účty aktiv a pasiv 

381… Náklady příštích období – 8.196,83Kč – jedná se o vyúčtované služby a pojištění 
v roce 
2007, nákladově spadající do období 2008. 
 
385 … Příjmy příštích období – 4.000,-- Kč – jedná se o částku příspěvku na péči za období 

12/07, který nebyl uhrazen k 31.12.07, ale výnosy spadají do období 2007 (paní Stará). 

389 … - Dohadné účty pasivní – 157.323,73Kč – tato dohadná položka byla vytvořena ve 

výši předpokládaných nákladů roku 2008. 

Jedná se o nevyúčtované nebo zálohově zaplacené dodávky elektrické energie, vody, plynu, 

nevyúčtované náklady na telekomunikační služby a služby auditora. 

Opravné položky a rezervy 

Účetní jednotka netvořila v r. 2007 žádné rezervy či opravné položky, neboť nenalezla 

dostatečný titul k jejich případné tvorbě. 
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Základ daně z příjmů 

Při stanovení základu DPPO bylo postupováno podle zákona 586/1992 Sb. ve znění 

platných předpisů k 31.12.2007. Byla uplatněna položka snižující základ daně podle § 20 

odst.7 zák. 586/92 Sb. ve výši,--Kč, kterou je účetní jednotka povinna použít ke krytí 

nákladů své hlavní činnosti nejpozději do tří let. 

Součástí daňového základu je rozdíl mezi výnosy a náklady ze ziskových dílčích činností 

realizovaných v rámci hlavní činnosti. Hospodářskou činnost jako takovou společnost 

nerealizuje. 

Společnosti nevznikla za účetní rok 2007 daňová povinnost  

 

V Liberci 14.6.2008      

 

                                                        


