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 O   S P O L E Č N O S T I 

 

Obecně prospěšná společnost Dolmen - Agentura pro chráněné bydlení - byla 

založena v roce 2006 za účelem podpory uživatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením při přechodu do služby chráněné bydlení a poskytování 

této služby v Libereckém kraji.   

 

První uživatelé se do chráněných bytů společnosti stěhovali v roce 2007. Na 

konci roku 2008 společnost poskytovala registrovanou sociální službu chráněné 

bydlení již 22 uživatelům, a to v 5 chráněných bytech na území města Česká Lípa 

a Liberec a v 1 chráněném domě v Sosnové u České Lípy. 

 

Mezi další činnosti společnosti patří:  

 podpora transformace „ústavních“ služeb; 

 podpora přechodu uživatelů „ústavních“ služeb do služeb chráněného bydlení; 

 vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu 

chráněné 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. 

 

Orgány společnosti: 

 správní rada 

         předsedkyně správní rady:   Dagmar Vysušilová 

             členové správní rady:            RNDr. Hana Primusová 

                                                Ing. Alice Čermáková 

 dozorčí rada                         Šárka Pavlů 

                                                              Ing. Karol Rezek 

                                                              JUDr. Danka Andrášková 

 výkonná ředitelka                    PaedDr. Alexandra Bečvářová 

 

 



 Č I N N O S T I   R E A L I Z O V A N É   V   R O C E   2 0 0 8 
 
 poskytování služby chráněné bydlení 22 uživatelům v 5 chráněných 

bytech a 1 chráněném domě; 

 spolupráce s návaznými sociálními službami a zaměstnavateli našich 

uživatelů, podpora uživatelů při využívání běžně dostupných veřejných 

služeb; 

 spolupráce s opatrovníky a rodinou uživatelů;  

 zabezpečení letních rekreací uživatelů; 

 realizace vzdělávacích kurzů pro uživatele – Hospodaření s penězi a 

Samostatné cestování; 

 spolupráce s Domovem Sluneční dvůr v Jestřebí při vyhledávání 

zájemců o službu; 

 příprava nových chráněných bytů; 

 setkávání pracovníků v přímé péči za účelem zpracování „Metodiky 

chráněného bydlení“ společnosti; 

 zpracování „Metodiky přípravy uživatelů na přechod do chráněného 

bydlení a poskytování této služby v Libereckém kraji“ a 

dokumentárního filmu „Nový život“; 

 další vzdělávání zaměstnanců, účast na odborných konferencích a 

zabezpečení případově orientovaných supervizí; 

 prezentace společnosti (na odborných konferencích, v tisku a na 

webových stránkách společnosti). 

 

 

 

 

 



 CH R Á N Ě N É   B Y D L E N Í 

„I člověk s mentálním postižením má právo svobodné volby a je schopen  
s přiměřenou podporou samostatně bydlet a starat se sám o sebe.“ 

 

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.  
 
V roce 2008 byla služba poskytována 22 uživatelům v 5 chráněných 
bytech ve městech Česká Lípa a Liberec a v 1 chráněném domě 
v Sosnové u České Lípy.  
 
Uživateli naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením, kteří 
mají zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem i péči o vlastní 
osobu v chráněném bytě či domě. Prioritně je naše služba určena 
lidem, kteří dosud žili v domovech pro osoby se zdravotním postižením.  

 
Chráněná domácnost se neliší od běžné domácnosti. Do všech běžných 
domácích prací (nákupy, vaření, mytí nádobí, úklid, praní, žehlení 
apod.) se zapojují jednotliví členové domácnosti. Někteří toho zvládnou 
více, jiní méně. Pokud některou z činností nezvládají, pomáhá jim 
asistent. Důležité je, aby se každý uživatel naučil využívat co nejvíce 
svých vlastních schopností a nemusel se spoléhat na pomoc svého 
okolí.  
Asistenti, kteří uživatelům v domácnosti pomáhají, docházejí dle jejich 
potřeb. Míra podpory je u jednotlivých uživatelů různá. V roce 2008 
byla některým uživatelům poskytována asistenční služba i v noci. Při 
naplňování cílů našich uživatelů jsme spolupracovali s celou řadou 
dalších organizací. Velkou pozornost jsme věnovali i volnočasovým 
aktivitám a vyhledávání pracovního uplatnění uživatelů.  
 
 
Kapacita a místo poskytování služby v roce 2008 

Místo poskytování služby Počet chráněných bytů/chráněný 
dům 

Kapacita 

Liberec - Vesec 2 chráněné byty 6 uživatelů 
Česká Lípa 3 chráněné byty 11 

uživatelů 
Sosnová u České Lípy 1 chráněný dům 5 uživatelů 

 
 

 
 

     
 
 

   

 



 



 
 

♦ 
 

- ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA      – 
 

 Přehled o peněžních příjmech a výdajích v Kč 

Příjmy organizace   12.628.708,- Kč 

Výdaje organizace  12.920.413,- Kč 

 Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů 

 Úplný objem nákladů vynaložených  pro plnění obecně prospěšných 

služeb v Kč 

 Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti v Kč 

N Á K L A D Y  v tis. 
Kč V Ý N O S Y  v tis. 

Kč Aktiva k 31.12.2008 v tis. 
Kč Pasiva k 31.12.2008 v tis. 

Kč 
Materiál  525 Dotace EU 1 640 Dlouhodobý majetek 0 Vlastní jmění 4 
Energie 497 Dotace MPSV 5 250 Peněžní prostředky 1 359 Fondy 301 
Opravy a údržba 65 Jiné účelové dotace 169 Pohledávky 268 Krátkodobé závazky 510 
Cestovní náhrady 73 Vlastní výnosy 1 814 Časové rozlišení 14 Dlouhodobé závazky 0 
Náklady na reprezentaci 16 Ostatní výnosy 6     VH 431 
Služby 1 034         Česové rozlišení 395 
Osobní náklady 6 203             
Jiné provozní náklady 30             
Celkem  8 442 Celkem  8 879 Celkem  1 641 Celkem  1 641 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti v Kč 

Fondy v tis. Kč k 1.1.2008  31.12.2008 

Rezervní fond 0 232 

Peněžní fondy 73 70 

Celkem  73 301 

Struktura nákladů společnosti v roce 2008
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♦ 

Rozhodující zdroje financování v roce 2008 

Dotační řízení MPSV ČR pro rok 2008 

- dotace na poskytování sociální služby ve výši 5.250.000,- Kč 

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 v roce 2008 1.640.125,- Kč, celkem za 

projekt 4.966.223,- Kč 

♦ 
Další zdroje financování – účelové dotace z veřejných rozpočtů, rozpočtů nadací 

 Liberecký kraj – Grantový fond – podpora sociální integrace  

- výše poskytnuté dotace 80.000,- Kč 

Statutární město Liberec – Fond Zdraví 

- výše poskytnuté dotace 79.000,- Kč 

Nadace EURONISA 

- výše poskytnuté dotace 20.000,- Kč 

♦ 
Další zdroje financování – příspěvky dárců a sponzorů 

 Jizerské pekárny s.r.o. - finanční dar ve výši 40.000,- Kč  

JOSTAV spol s r.o. - finanční dar ve výši 30.000,- Kč  

Česlo s.r.o. - finanční dar ve výši 30.000,- Kč  

PSB – LBC, s.r.o - finanční dar ve výši 20.000,- Kč  

pan Paleček - finanční dar ve výši 5.000,- Kč  

anonymní dárci - finanční dar ve výši 33.000,- Kč 

 

 Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů 

Správní rada na svém zasedání dne 23.08.2008  schválila změnu základní listiny a 

statutu společnosti ve smyslu úpravy kompetencí členů správní rady a výkonné ředitelky 

Složení členů Správní rady a Dozorčí rady společnosti zůstává beze změn. 

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

zprávu organizace za rok 2008 na svém jednání dne xx.xx.xxxx 

Přílohy: 

Zpráva nezávislého auditora 

Rozvaha  k 31.12.2008 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2008 

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2008 



 
♦ 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 





 

  

 

AKTIVA Číslo řádku 
Stav k 1. dni 

účetního 
období 

Stav k 
poslednímu 

dni 
účetního 
období 

A.. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0 
B. Krátkodobý majetek celkem 41 1 760 1 706 
B.II. Pohledávky celkem 52 65 334 
B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy 56 65 200 
B.II.6 Pohledávky za zaměstnanci 58 0 68 
B.II.9 Ostatní přímé daně 61 0 65 
B.II.18 Dohadné účty aktivní 70 0 1 
B.III Krátkodobý finanční majetek celkem 72 1 683 1 359 
B.III.1 Pokladna 73 53 20 
B.III.3 Účty v bankách 75 1 630 1 339 

B.IV.Jiná aktiva celkem 81 12 13 
B.IV.1. Náklady příštích období 82 8 12 
B.IV.2 Příjmy příštích období 83 4 1 

Aktiva celkem 85 1 760 1 706 

PASIVA 
A. Vlastní zdroje 86 146 722 
A.I. Jmění celkem  87 77 301 

A.I.1. Vlastní jmění 88 4 4 
A.I.2. Fondy 89 73 297 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 91 69 421 
A.II.1. Účet výsledku hospodaření 92 0 422 
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 70 0 
A.II.3. Nerozdělený, zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 94 -1 -1 

B. Cizí zdroje celkem 95 1 614 984 
B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 1 614 984 
B.III.1. Dodavatelé 107 126 96 
B.III.3. Přijaté zálohy 109 413 0 
B.III.4. Ostatní závazky 110 107 84 
B.III.5. Zaměstnanci 111 200 246 
B.III.7. Závazky k institucím soc.  zabezpečení a veř. zdrav. pojištění 113 106 139 
B.III.8. Daň z příjmů 114 0 14 
B.III.9. Ostatní přímé daně 115 20 0 
B.III.12. Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu 118 0 10 
B.III.17. Jiné závazky 123 485 0 
B.III.22. Dohadné účty pasivní 128 157 395 
PASIVA CELKEM 134 1 760 1 706 

 

 
 



 
 
 
 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 

Činnosti 
hlavní hospodářská celkem Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku 

5 6 8 

A. NÁKLADY 
I. Spotřebované nákupy celkem 1 1 022 0 1 022 

501 Spotřeba materiálu 2 525 0 525 
502 Spotřeba energie 3 497 0 497 

II. Služby celkem 6 1 187 0 1 187 
511 Opravy a udržování 7 64 0 64 
512 Cestovné 8 73 0 73 
513 Náklady na reprezentaci 9 16 0 16 
518 Ostatní služby 10 1 034 0 1 034 

III. Osobní náklady celkem 11 6 203 0 6 203 
521 Mzdové náklady 12 4 618 0 4 618 
524 Zákonné sociální pojištění 13 1 566 0 1 566 
525 Ostatní sociální pojištění 14 19 0 19 

V. Ostatní náklady celkem 21 30 0 30 
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22 2 0 2 
549 Jiné ostatní náklady 29 28 0 28 

VI Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 30 1 813 0 1 813 

   Náklady celkem 42 10 
255 0 

10 
255 

B. VÝNOSY 
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43 1 813 0 1 813 

602 Tržby z prodeje služeb 45 1 813 0 1 813 
VI: Přijaté příspěvky celkem 73 6 0 6 

688 Přijaté příspěvky (dary) 75 6 0 6 
VII. Provozní dotace celkem 77 7 059 0 7 059 

691 Provozní dotace 78 7 059 0 7 059 
Výnosy celkem 79 8 878 0 8 878 
C. Výsledek hospodaření  před zdaněním 80 436 0 436 

  Daň z příjmu 81 14 0 14 
C. Výsledek hospodaření po zdanění 82 422 0 422 



Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2008 
  
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 
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 
- 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. 
V roce 2007 má společnost k 31.12.2007   41 zaměstnanců. 
Celkové mzdové náklady činily v roce 2007 2.884.728,--Kč 
V roce 2008 má společnost k 31.12.2008 18 zaměstnanců na HPP, 10 zaměstnanců na DPČ a 11 zaměstnanců 
na DPP.. 
Celkové mzdové náklady činily v roce 2008 6.183.885,--Kč. 
Odvody srážkové daně a zálohy na daň byly placeny v řádném termínu. 
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. 2008 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 2008 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 2008 dlouhodobý hmotný majetek ve vlastní režii. 
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 31.12.2008 společnost neeviduje žádné pohledávky. 
Závazky evidované k 31.12.2008 ve výši 95.611,77Kč jsou  ke dni sestavení této přílohy uhrazeny ve výši 
78.951,77Kč .  Zbývá uhradit 16.660,--Kč Adamec Audit s.r.o. 
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 6.557.131,--
Kč,  přitom skutečně čerpáno bylo dle vyúčtování 6.557.131,--Kč.  
Z roku 2007 převedeno 412.993,74Kč, bylo rovněž čerpáno a vyčerpáno dle vyúčtování. 
Dotace účelové neinvestiční(statutární město Liberec, nadace Euronisa) - poskytnut účetní jednotce finanční 
příspěvek v celkové výši 99.000,- Kč, skutečně čerpáno bylo dle vyúčtování 89.000,--Kč. 10.000,--Kč, které 
byly poskytnuty Nadací Euronisa, budou čerpány v souladu se smlouvou v roce 2009. 
Poskytnuté a přijaté dary 
Účetní jednotka v roce 2008 obdržela finanční dar od společnosti PSB-LBC s.r.o. ve výši 20.000,--Kč, JOSTAV 
spol. s r.o. ve výši 30.000,--Kč, AMI Restaurant s.r.o. ve výši 5.000,--Kč, ČESLOG s.r.o. ve výši 30.000,--Kč, 
Jizerské pekárny s.r.o. ve výši 40.000,--Kč, od fyzických osob a to pana Palečka ve výši 1.000,--Kč a dále dary 
od anonymních dárců v celkové výši 33.000,- Kč.  
Celkem činí dary částku 159.000,--Kč za rok 2008. 
V roce 2008 nebyla čerpána částka z tohoto peněžního fondu.. 
 Částka 231.647,--Kč je zachycena v rozvaze na účtu 911000 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 dalších let.  
Přechodné účty aktiv a pasiv 
381… Náklady příštích období – 11.958,66Kč – jedná se o vyúčtované služby a pojištění v roce 2008, nákladově 
spadající do období 2009. 
385 … Příjmy příštích období – 800,-- Kč – jedná se o částku, která byla v roce 2008 čerpána ze záloh na 
opravy a připsána na účet 211… v roce 2009. 
389 … - Dohadné účty pasivní – 394.522,69Kč – 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. 2008 žádné rezervy či opravné položky, neboť nenalezla dostatečný titul k jejich 
případné tvorbě. 
 
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 
300.000,--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 vznikla za účetní rok 2008 daňová povinnost ve výši 14.490,--Kč. 
 
 
V Liberci 25.6.2009                                                        
 
Výroční zprávu projednala dozorčí rada na svém zasedání dne: 
Výroční zprávu schválila Správní rada společnosti na svém zasedání dne: 
 


