


2 
 

 

OBSAH 

 

Základní údaje      3 

Zaměstnanci, pracovníci v dílně    4 

Úvodní slovo      5 

Stručně, co se u nás událo v roce 2017   6 

Finanční zpráva      8 

Slovo na závěr                 10 

Dárci a podporovatelé, spolupracujeme              11 

Přílohy:  Zpráva nezávislého auditora               12 

  Účetní závěrka                         

 

 

 

Zpracovali:   Bc. Vladimír Procházka 

Ing. Květa Peštuková 

Fotografie:   Ing. Květa Peštuková  

                  

V Ořechově 29. května 2018 



3 
 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Název     V růžovém sadu, z.ú. 

Sídlo, adresa    Komenského 702/4, Ořechov, 664 44 

Identifikační číslo    266 05 601 

Právní forma    zapsaný ústav 

Registrace rejstřík ústavů vedený u Krajského soudu 
v Brně, oddíl U, vložka 134  

 

Bankovní spojení    Česká obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu     185149142/0300 

 

Registrace  
sociálních služeb MPSV ČR  Sociálně terapeutická dílna,  
      identifikátor 6249885 z 31. 5. 2007 

Telefon     +420 734 606 493, 736 414 511  

E-mail     vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz 

Internet     www.vruzovemsadu.cz 

 

Účel organizace 

 napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením. Přispět ke zkvalitnění 
informovanosti veřejnosti o životě lidí s postižením 

Předmět činnosti  

 Za uvedeným účelem ústav zejména provozuje dílnu na výrobu dřevěných předmětů 
s využitím vlastního pracovního programu, designu a technologií, které jsou jejich 
autorem (zakladatelem ústavu) právě pro tento účel vyvinuty a dále rozvíjeny.  

 Tím přispívá:  k  smysluplnému  naplnění  času  mentálně   znevýhodněných  lidí, 

k pracovnímu uplatnění handicapovaných lidí formou přiblížení se 
běžnému zaměstnání v co největším možném počtu 
charakteristik, 

    k  vytváření  pozitivního, realistického obrazu společnosti o životě 
   člověka s handicapem.  

Orgány ústavu  

Statutární orgán, ředitel ústavu   Bc. Vladimír Procházka 

Správní rada 

Předseda správní rady   Mgr. Leoš Huzlík 

Členové správní rady   Štěpán Axman 
      Mgr. Jan Hanák 
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ZAMĚSTNANCI  

ředitel                     Bc. Vladimír Procházka 

Ekonomka     Ing. Marie Lhotská  

 

Asistenti v dílně:    Bc. Petr Slabý 

      Ing. Ondřej Gerbrich  

 

Účetní, referentka pro styk s veřejností Ing. Květa Peštuková  

Pracovníci provozu   Lukáš Remuta 

      Zdeněk Malinka (do 31.12.2017) 

 

 

PRACOVNÍCI V D ÍLNĚ (UŽIVATELÉ SOCIÁ LNÍ SLUŽBY)  

NA C ELO U P RO VOZ NÍ DO BU  NA P RAXI NA J EDEN DEN V  TÝD NU 

Dalibor Kopuletý    Michal Dřímal 

Petr Procházka    Michal David 

Radek Havlíček    Mirek Čermák 

Milan Holub      

Pavel Paleček      

Stanislav Žák      

Klára Müllerová     

Adéla Bártová 

Jiří Kříž  

Bořivoj Vrzala 

David Buchta 

 

 

 

Provozní doba 

pondělí až pátek od 7,30 hodin do 15, 00 hodin s výjimkou celozávodní dovolené. 
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ÚVODNÍ SLOVO  

Rok  2017  máme za sebou a ten nový je v plném květu, a to i V růžovém sadu, 

za což jsme rádi. Pevně věříme, že v letošním roce nám vše opět pokvete pod 

rukama. Ne že bychom se někdy nebáli. Na podzim jsme museli strávit informaci 

o dalším snížení příjmů pro roky 2019 – 21 v souvislosti s inovovanými pravidly 

financování JMK. Náš odhad  dopadu  na  naše  hospodaření byl tak kritický, že jsme 

o situaci informovali rodiče. Absolvovali jsme několikerá jednání na JMK, jedno 

samostatně z vlastní iniciativy absolvovali  i rodiče a rodinní příslušníci našich 

pracovníků. Získali jsme alespoň příslib, že situace nebude horší než dosud. Takže 

opět pro děti vyrobíme spoustu veselých hraček a pro dospěláky svícny pro světlejší 

večery.  

 

      Rok 2017 se nám podařilo ekonomicky ustát mimo jiné i díky darům nadací a 

soukromých dárců. Velmi si ceníme každého daru. Na tomto místě bych rád zmínil 

drobné pravidelné dárce sdružené v Klubu Berušek. Naše milé a pilné Berušky 

posbíraly 90 240 Kč. To je už pěkná částka. Takže budou-li nám hvězdy a Berušky 

nakloněny i v letošním roce, určitě bude v dílnách V růžovém sadu slyšet tikot hodin, 

chroustání rašplí, hučení strojů a smích veselých růžových sadistů.  
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STRUČNĚ ,  CO SE U NÁS UDÁLO V  ROCE 2017  

S jedním z pracovníků (uživatelů), který k nám docházel jednou týdně, byla 

rozšířena spolupráce a v tomto školním roce dochází týden do školy a týden do dílny, 

následovat bude každodenní docházka.  Takže kapacita 11 stálých pracovníků je stále 

naplněna. Také tři místa pro jednodenní pobyty jsou obsazena lidmi s mentálním 

handicapem a autismem.  Práci u nás k poslednímu prosinci ukončil jeden 

z pracovníků provozu (s invaliditou ve 3. stupni), měl, jak sám říká, již věk na odchod 

do důchodu.  Na začátku roku  2018  jsme  přijali  na  jeho  místo  novou  pracovnici 

(s invaliditou ve 2. stupni).   

      Z  našich aktivit pro veřejnost bych asi vyzdvihl 2. ročník Vsaduhraní.  Moc 

jsme si užili skvělou kulturu, setkání s dobrými přáteli, legraci a také finanční přínos 

byl skvělý. Mám radost i z toho, že se na programu podílel i ochotnický divadelní 

soubor Blažena, jehož jsem (Vladimír Procházka) členem. Pro mé kolegy 

s handicapem to bylo překvapení a moc dobře se bavili.  

 

Naše dřevěná autodráha byla na začátku roku prezentována v galerii Sladovna 

v Písku na výstavě Svět podle Šaška, kde stylově doplnila hlavní výstavu ilustrací a 

objektů světově uznávaného českého výtvarníka 
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Z mnoha exkurzí v dílně V růžovém sadu bych zmínil Caritas-vyšší odbornou 

školu sociální z Olomouce se studenty a lektory sociální práce z USA. 

Naše kvalitní a vkusné výrobky se nám daří prodávat na již osvědčených 

prodejních akcích, po internetu i přímo v dílně. Moc se mi líbí nápad pracovníků 

úřadu městské části Brno-sever nakupovat dárky pro děti při příležitosti vítání 

občánků právě v naší dílně. Činí tak pravidelně a opakovaně. Díky. 

A díky všem, kteří nás v roce 2017 podpořili finančním darem, nákupem 

výrobku, pomocí, radou, povzbuzením, úsměvem a dobrou myšlenkou. 

 

Vladimír Procházka 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE  

Činnost naší organizace byla v roce 2017 dělena na činnost základní – související 

s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 

na činnost nezákladní – podporované asistované zaměstnávání (tato oblast byla 

upravena dohodou o vymezení chráněných pracovních míst s Úřadem práce). 

Hospodaření naší účetní jednotky skončilo  ke  dni  31.12.2017  ztrátou  ve výši   

-202,09 tis. Kč. K vyrovnání bude navrženo použití rezervy z minulých období ve 

fondu investic a rezerv. 

Provozní výnosy činily celkem 2.981,26 tis. Kč. Výnosy byly tvořeny finanční 

podporou JMK poskytovanou v souladu s Operačním programem Zaměstnanost 

Evropského sociálního fondu (1.471 tis. Kč), příspěvkem Úřadu práce (761,84 tis. Kč), 

tržbami za vlastní výrobky a služby (491,57 tis. Kč) a dary včetně účelových darů na 

krytí odpisů (248,46 tis. Kč) 

 

 Celková výše provozních nákladů byla v roce 2017 3.183,34 tis. Kč. Výdaje byly 

vzhledem k očekávaným nízkým příjmům omezeny pouze na nejnutnější položky.  
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Nejvýznamnější položkou byly náklady na mzdy a odvody (2.586,83 tis. Kč), zde bylo 

dosaženo největší úspory ve mzdách zajišťujícího personálu, které byly sníženy již na 

podzim roku 2016. Náklady na materiál činily 217,33 tis Kč., z toho materiál na 

výrobky 109,96 tis. Kč, vybavení 12,43 tis. Kč, pohonné hmoty 34,9 tis. Kč. Náklady 

na energie oproti roku 2016 lehce poklesly (80,82 tis. Kč), za opravy a udržování 

strojů a automobilu jsme vydali 34,98 tis. Kč, za služby bylo  uhrazeno 186,52 tis. Kč 

(z toho 100 tis. Kč za nájemné prostor dílny), jiné provozní náklady (pojištění, daně, 

poplatky, odpisy aj.) činily 46,43 tis. Kč. 
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SLOVO NA ZÁVĚR  

Moje děti jsou již šestá generace naší rodiny, která žije v obci Ořechov. K této 

vesnici mám silný vztah a velmi mi záleží na její budoucnosti. A také na budoucnosti 

dětí. Pořekadlo říká, že k tomu dobře vychovat dítě, je zapotřebí spolupráce celé 

vesnice. A je to pravda. Děti se ve své vesnici učí základnímu vztahu ke světu, ke 

svým kamarádům, starším lidem, k různým lidem, které potkávají na cestě do školy. 

To, že je součástí naší vesnice i chráněná dílna V růžovém sadu považuji za velký dar. 

Děti se přirozeně potkávají s lidmi s mentálním postižením, učí se reagovat na 

odlišnost, učí se toleranci, učí se vážit si svých vlastních talentů. Představa, že by 

chráněná dílna nemohla dál pokračovat ve svojí práci pro nedostatek peněz, je velmi 

traumatizující. V dětech by zůstaly nezodpovězené otázky typu: "Kde je ten Bořík, 

který nás vždy pobavil tím, že zná datum svátku všech jmen v kalendáři. ...Copak se 

asi stalo s Radkem, který se vždy klátil přes přechod jako skládací metr..." My dospělí 

máme udělat všechno pro to, aby k zániku dílny nedošlo. Aby se naše děti nemusely 

takto ptát. 

 

     Lidé, kteří vybudovali chráněnou dílnu a starají se o její provoz jsou velkou 

inspirací i pro nás dospělé. Učí nás, co je to soucit, trpělivost, důslednost, co 

znamená pracovat pro celek. Myslím, že tito lidé by při své náročné práci neměli čelit 

ještě existenčnímu stresu způsobenému nedostatkem zdrojů pro provoz dílny. 

Pracuji jako stavební projektantka. V roce 2014 jsem se na pana Vladimíra Procházku 

obrátila s prosbou, zda by byli schopni vyrobit dřevěné přívěsky na klíče pro hotel, 

který jsme rekonstruovali. 

 

     Přístup k zakázce ze strany chráněné dílny byl kreativní, pečlivý a zodpovědný. 

Výsledné výrobky jsou originální a autentické. Výrobky, které mají duši. Od té doby 

jsem s dílnou V růžovém sadu v pravidelném kontaktu jako členka Klubu Berušek a 

jako nadšená návštěvnice benefičních koncertů Vsaduhraní. 

 

Jana Houzarová 
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DÁRCI A PODPOROVATELÉ  

   Jihomoravský kraj      Evropský sociální fond      Nadace AGROFERT    

   Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Brno-venkov     GERBRICH, s.r.o.    

  W alternativa   AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.   Expo food, s.r.o.      

   Cezava a.s. Blučina      HOOLWORKS, s.r.o.    Tomáš Mayer        

   Jan Kalenda       Martin Zvak      Rudolf Brančovský        Jiří Brtník       

   PhDr. Marie Dluhá       Jiří Boček      Renata Zábranská       

   Žáci a rodiče ZŠ Šlapanice       Členové Klubu Berušek V růžovém sadu    

 

VŠEM D ÁRC ŮM A PO DP O RO VATELŮM J MENO VANÝM I NEJ MENO VANÝM D ĚKUJ EME 

 

SPOLUPRACUJEME  

   Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace   
 

   Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, 
       příspěvková organizace    
 

  Agapo, o.p.s.     Biliculum, z.ú., Mikulov     Diakonie ČCE- středisko Betlém  
 

  Obec Ořechov    Sdružení pro hračku a hru, Praha      
 

   Aliterra / Slepíši, Tasov      Soroptimist International Club Brno I.  
 

   PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy                                               

 univerzity v Brně    
 

   PhDr. Jan Vančura Ph.D., Katedra sociálních studií Masarykovy univerzity             

 v Brně   
 

  Nadační fond Kometa, Brno   
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PŘÍLO HY:   Zpráva nezávislého auditora    

  Účetní závěrka 
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ROZVAHA  -  BILANCE 

 v tis. Kč 
 

    
 

Účetní jednotka: V růžovém sadu, z.ú. 

 
Adresa: Komenského 4, 664 44  Ořechov  

 
IČO: 26605601 

 
 

Sestaveno: 20.2.2018 
 

    
 

Období: 12/2017 
 

    
  Název položky  Stav                  

k 1.1.2017 
Stav                                   

k 31.12.2017 

        
  AKTIVA     
        
A Dlouhodobý majetek celkem 319,96  292,25 
I Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 12,14 12,14 
II Dlouhodobý hmotný majetek celkem 874,04 874,04 
IV Oprávky k dlouhodobému majetku  -566,22 -593,93 
B Krátkodobý majetek celkem 788,69  1 027,60 
I Zásoby celkem 88,94 159,55 
II Pohledávky celkem 194,38 214,46 
III Krátkodobý finanční majetek celkem 483,00 635,10 
IV Jiná aktiva  22,37 18,49 

  Aktiva celkem 1 108,65 1 319,85 
        
  PASIVA     
        
A Vlastní zdroje celkem 888,49 1 043,92 
I Jmění celkem 1 232,57 1 246,00 
II Výsledek hospodaření celkem -344,08 -202,08 
B Cizí zdroje celkem 220,16 275,94 
I Rezervy celkem 0,00 0,00 
II Dlouhodobé závazky celkem 11,32 10,91 
III Krátkodobé závazky celkem 208,84 265,03 

  Pasiva celkem 1 108,65 1 319,86 

    
    
 

Osoba odpovědná za účetnictví: Ing. Marie Lhotská 

    
 

Statutární zástupce: Bc. Vladimír Procházka 
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VÝKAZ   ZISKU  A  ZTRÁTY  

  
v tis. Kč 

 
    
 

Účetní jednotka: V růžovém sadu, z.ú. 

 
Adresa: Komenského 702/4, 664 44  Ořechov  

 
IČ: 26605601 

 
 

Sestaveno: 20.2.2018 
 

  
  

 
 

Období: 12/2017 
 

      Název položky Hlavní činnost Hospodářská činnost 
A Náklady     

I 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek 519,65 0,00 

II 
Změny stavu zásob vlastní činnosti a 
aktivace -19,72 0,00 

III Osobní náklady  2 617,27 0,00 
IV Daně a poplatky  3,70 0,00 
V Ostatní náklady  34,74 0,00 

VI 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek 27,71 0,00 

VII Poskytnuté příspěvky celkem 0,00 0,00 
VIII Daň z příjmů 0,00 0,00 

  Náklady celkem 3 183,35  0,00 
B Výnosy     
I Provozní dotace 0,00 0,00 
II Přijaté příspěvky 963,69 0,00 
III Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 962,65 0,00 
IV Ostatní výnosy  54,92 0,00 
V Tržby z prodeje majetku 0,00 0,00 

  Výnosy celkem 2 981,26  0,00 
        
C Výsledek hospoda ření p řed zdan ěním -202,09 0,00 
        
D Výsledek hospoda ření po zdan ění -202,09 0,00 

    
    
 

Osoba odpovědná za účetnictví: Ing. Marie Lhotská 
 

    
 

Statutární zástupce: Bc. Vladimír Procházka 
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Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017 
 

(dle ustanovení § 29 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a zákona č. 563/1991Sb., o 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. 
 
Název a sídlo účetní jednotky:   V růžovém sadu, z.ú. 

       Komenského 702/4  

       664 44  Ořechov  

IČ: 266 056 01 
 
Forma účetní jednotky:  
Zapsaný ústav, registrace v rejstříku ústavů Krajského soudu v Brně, oddíl U, vložka 134. 
 
Hlavní poslání  
napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením a přispět ke zkvalitnění 
informovanosti veřejnosti.  
 
Registrované sociální služby (dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách):  
sociálně terapeutické dílny, identifikátor 6249885  
 
Další činnosti  
Jinou než hlavní činnost organizace neprováděla.   
 
Statutární orgán:   
Orgány ústavu je ředitel a správní rada. Statutárním zástupcem je ředitel.  
Ředitel:     Bc. Vladimír Procházka 
Správní rada: Mgr. Leoš Huzlík, předseda 
   Štěpán Axman, člen 
   Jan Hanák, člen     
Zakladatel ústavu: Bc. Vladimír Procházka 
Základní vklad: 10.000 Kč 
 
Účetním období:  kalendářní rok 
Rozvahový den: 31.12.2017 
Okamžik sestavení  
účetní závěrky: 21.2.2018 
  
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

Z titulu zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) splňuje organizace podmínky pro veřejně 
prospěšného poplatníka uvedené v § 17a. 
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Používané metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování, odpisování 

Zásoby 
Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B, tzn. v průběhu účetního 
období se jednotlivé složky pořizovací ceny účtují na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 
- Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. 

 
Ocenění zásob  
Zásoby s výjimkou zásob bezúplatně přijatých se oceňují pořizovacími cenami, zásoby 
bezúplatně přijaté se oceňují reprodukční pořizovací cenou. 

 
Majetek, odpisy, vlastní zdroje 
Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč je účtován do nákladů organizace na účet 501 – 
Spotřeba materiálu.  

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč byl v minulých obdobích 
účtován na účet 028 – Drobný hmotný majetek, kde nyní zůstává v evidenci. Dále je tento 
majetek účtován přímo do spotřeby na účet 501 – Spotřeba materiálu a operativní evidence 
je vedena na podrozvahovém účtu 972. 

Dlouhodobý nehmotný majetek od 7 tis. Kč je evidován na účtu 018 – Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek, při zařazení do užívání je odepsán 100 %. Nehmotný majetek do 7 tis. Kč 
je účtován přímo na účet 518 – Ostatní služby.  

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku vychází z předpokládaného opotřebení 
zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho použití.  

Vlastní dlouhodobý majetek od 40 tis. Kč vede účetní jednotka na účtu 022 – Dlouhodobý 
hmotný majetek. Na účtu 021 – Stavby je evidováno technické zhodnocení pronajatých 
prostor. 

Položka rozvahy A.I. Vlastní jmění obsahuje kromě hodnoty dlouhodobého odpisovaného 
majetku sníženou o oprávky také hodnotu vkladu zakladatele zapsanou v příslušném 
veřejném rejstříku. V položce Fondy jsou evidovány zdroje vytvořené ze zisků po zdanění 
dosažených v předcházejících účetních obdobích a dále dary bez přímého účelového a 
časového určení. 

 
Cizí měny 
Ve sledovaném období nebylo použito cizí měny. 

 
Dlouhodobý majetek 

  

Účet Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky 
/ -úbytky 

  
rok 

2017 
rok 

2016 
rok 

2017 
rok 

2016 
rok 

2017 
rok 

2016 

Stavby  021 315 315 71 61 244 254 0 
Hmotné movité věci 022 294 294 246 228 48 66 0 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 265 265 265 265 0 0 0 
Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 018 12 12 12 12 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý majetek 042 0 0 0 0 0 0 0 
Drobný majetek v operativní evidenci 972 939 939 x x x x 0 
Dlouhodobý majetek zapůjčený 971 266 266 x x x x 0 
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Ke své činnosti využívá účetní jednotka prostory pronajaté na dobu určitou od 1.4.2009 do 
30.4.2019, dále využívá zapůjčený tzv. sociální automobil Renault Kangoo, evidován je na 
podrozvahovém účtu 971 – Dlouhodobý majetek zapůjčený. 

 
Přehled splatných dluhů pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního 
pojištění a evidované daňové nedoplatky: 

 

  částka v tis. Kč Datum vzniku Datum splatnosti 

Pojistné na sociální zabezpečení 64,13 31.12.2017 20.01.2018 

Veřejné zdravotní pojištění 23,26 31.12.2017 20.01.2018 

Daňové nedoplatky (přímé daně) 18,08  31.12.2017 20.01.2018 

Daňové nedoplatky (ostatní daně) 0,00 31.12.2017  

Závazky k celním orgánům 0,00 31.12.2017  

 
Finanční nebo jiné dluhy  
K datu 31.12.2017 nemá účetní jednotka dlouhodobé finanční dluhy nebo jiné dluhy po lhůtě 
splatnosti.  

 

Výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti za rok 2016 ve výši -344.078,48 Kč byl vyrovnán na 
vrub  Fondu investic a rezervy.   

K 31.12.2017 vykazuje účetní jednotka záporný výsledek hospodaření ve výši -202.077,40 Kč.  

   

Zaměstnanci a osobní náklady 
K 31.12.2017 bylo v organizaci zaměstnáno šestnáct fyzických osob, z toho jedenáct 
zaměstnanců se zdravotním postižením. Další dva zaměstnanci měli uzavřenu dohodu o 
provedení práce. V přepočteném stavu bylo v organizaci zaměstnáno celkem 8,26 
zaměstnanců na pracovní smlouvu, z toho 2,6 zaměstnanců uznaných invalidními ve III. 
stupni a 0,88 zaměstnance ve II. stupni invalidity.  

Ředitel je současně zaměstnancem s úvazkem 1,0. 

 
Členění osobních nákladů v tis. Kč 

Mzdové náklady 1 950,46 

Ostatní osobní náklady  12,40 

Zákonné sociální pojištění 623,97 

Zákonné sociální náklady 24,55 

Ostatní sociální náklady 5,88 
 

 
 
Daň z příjmů 
Organizace nevyužila daňových úlev dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve sledovaném ani minulém účetním období.                                                                                            
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Dotace a příspěvky na provozní a investiční účely   
Přehled obdržených dotací a příspěvků na provoz dílny v tis. Kč: 

 

 JMK  1) 
 

JMK1) 
(MPSV) 

Úřad 
práce 

IP JMK 
2) 

Město 
Šlapanice 

Obec 
Ořechov 

Rok 2014 0,00 0,00 443,89 2 984,83 -- -- 

Rok 2015 805,00 1 329,20 592,19 -- 57,93 49,00 

Rok 2016 39,23 838,80 691,29 490,36 -- 60,00 

Rok 2017 -- -- 761,84 1 471,08 -- -- 
1)  Smlouva o poskytnutí dotace, finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK). 
2) V období 1.1.2012 až 31.12.2014 se jednalo o smlouvu s Jihomoravským krajem, č. 
011632/11/OSV a od 1.9.2016 se jedná o smlouvu č. 040672/16/OSV (IP). Přijatá plnění byla 
účtována ve výkazu zisku a ztráty v položce B.I. Tržby za vlastní výkony a v souladu s § 59 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), jsou osvobozena od daně.  
 
Dary  
Právnické a fyzické osoby poskytly organizaci v průběhu roku 2017 finanční dary ve výši 
404.117 Kč, tato částka je účtována v Rozvaze v položce pasiva A I. Jmění celkem, z titulu 
daně z příjmů (§ 19b) organizace rozhodla o osvobození. Ve sledovaném roce bylo použito na 
zajištění provozních nákladů 12.091,98 Kč z aktuálního roku a 10.000 Kč z roku minulého. 
Z darů minulých období bylo 12.337,79 Kč použito k vyrovnání záporného výsledku 
hospodaření roku 2016. Dary ve výši 200 tis. Kč na zajištění služby ve sledovaném roce a dar 
právnické osoby ve formě přijaté služby ve výši 1,85 tis. Kč jsou účtovány ve Výkazu zisku a 
ztráty v položce B VI. Přijaté příspěvky. Dary z minulých období na pořízení dlouhodobého 
majetku jsou ve sledovaném roce použity ve výši 24.518 Kč vůči odpisům, uvedeny jsou 
v položce B IV. Výkazu zisku a ztráty.  

     
Významné události po datu účetní závěrky  
Podstatné a významné informace jsou uvedeny v účetní závěrce.  

Žádné další skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily pohled na finanční situaci 
organizace, se k datu účetní závěrky nevyskytly. 

 

Organizace nevede žádné soudní spory. 

 

 

Sestavila: Ing. Marie Lhotská  
 
Schválil:  Bc. Vladimír Procházka 
 

V Ořechově dne 21.2.2018    

 
 


