
Oblastní charita Jičín 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 



Úvodní slovo ředitele 

Vážení čtenáři, 

vydání výroční zprávy je povinné ze zákona, ale k tomu bych rád dodal, že dokud budeme kolem sebe 
mít lidi bez práce, rodiny bez jídla, děti bez možnosti vyrazit na výlet, lidi staré a opuštěné, nemá smysl  
věnovat její tvorbě více energie, než je nutné. Ušetřený čas a finanční prostředky za tisk stránek 
z barevnými fotografiemi využijeme k plnění našeho poslání.   
Chcete-li se o nás dozvědět více, podívejte se na náš web, přidejte si nás na facebook, napište nám 
email nebo dopis, stavte se osobně.   
  

Bc. David Rejlek, DiS. – ředitel  

 

Naše poslání 

Posláním Oblastní charity Jičín je pomáhat  lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, nebo 

jsou jí ohroženi a neumí, nebo nemohou si pomoci vlastními silami. 

Adresy našich zařízení 

Nízkoprahový klub Exit: Na Jihu 553, Jičín 506 01 

Nízkoprahový klub PoHoDa: Janderova 808, Hořice 508 01 

Centrum SASanka:  Vrchlického 824, Jičín 506 01 /  K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí 507 03 

Charitní pečovatelská služba: Havlíčkova 442, Kopidlno 507 32 



Organizační struktura 

Nízkoprahový klub Exit v Jičíně______________________ 
 
Radka Ježková, DiS. - vedoucí NZDM Exit (do 8/2013) 
Lenka Šrůtková, DiS. - sociální pracovnice, později i vedoucí 
NZDM Exit 
Mgr. Marianna Hyrossová - sociální pracovnice (od 11/2013) 
Kateřina Jínová, DiS. - sociální pracovnice (do 12/2013) 
 
 
Nízkoprahový klub PoHoDa v Hořicích________________ 
 
Radka Ježková, DiS. - vedoucí NZDM PoHoDa (do 8/2013) 
Bc. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí NZDM PoHoDa, sociální  
pracovnice  
Mgr. Iva Machková - sociální pracovnice (do 11/2013) 
Lenka Divoká, MA - sociální pracovnice (od 11/2013) 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Zdeněk Sýkora - pomocný pracovník (obor včelařství) 
 
 

Charitní pečovatelská služba_________________________ 
 
Bc. Václav Kubánek - vedoucí služby, sociální pracovník 
Hana Purmová - pečovatelka 
Marie Plesarová - pečovatelka 
Zuzana Horáková - pečovatelka 
Miroslava Tobiášová - pečovatelka 
Šárka Sobotková - pečovatelka 
 
Centrum SASanka__________________________________ 
 
Mgr. Lucie Kašparová - vedoucí Centra SASanka 
Mgr. Kateřina Romančáková - vedoucí prorodinných aktivit 
Bc. Alice Grohmanová - sociální pracovnice 
Bc. Pavlína Divoká - sociální pracovnice 
Bc. Lenka Šádková - sociální pracovnice 
Mgr. Olga Kracíková, DiS. - sociální pracovnice 
Mgr. Hana Pěničková - právnička, mediátorka 
Mgr. Hana Slánská - psycholožka 
Mgr Marianna Hyrossová - sociální pracovnice 
Mgr. Martin Kracík - terapeut 
Věra Vaníčková - koordinátorka dobrovolníků, pracovník v  
sociálních službách 
 

Vedení organizace__________________________________ 
Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel, statutární zástupce 
Radka Ježková, DiS. - zástupkyně ředitele (do 8/2013) 
Mgr. Lucie Kašparová - zástupkyně ředitele 
Milena Kubíková - účetní 



 

 

 Založili jsme nové Centrum SASanka, které nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi a rozvíjí 

nové dobrovolnické programy.  

 Během posledních měsíců roku 2013 jsme připravili všechno pro to, abychom mohli v roce  

následujícím realizovat Náhradní rodinnou péči. Tedy hledat a školit budoucí pěstouny a pomá-

hat jim v jejich péči o svěřené děti.  

     Zúčastnili jsme se první „Národní potravinové sbírky“ a vybrali jsme 750 kg potravin. Poskytu-

jeme je rodinám s dětmi, které nemají peníze na jídlo.  

     Dvě třetiny našich zaměstnanců se účastnili likvidace následků jarních povodní v Rudníku  

u Hostinného a na Vysokoveselsku.  

     Pořídili jsme patnáct včelstev a v roce 2014 vám Charitní med osladí život. Získané finanční 

prostředky využijeme pro realizaci poslání naší organizace.  

     Zahájili jsme sběr plastových víček a veřejnou sbírku. Pomáháme tak nemocným dětem a jejich 

rodinám mírnit obtíže v jejich náročném životě.  

Důležité události v roce 2013 



Komu pomáhají? 

Dětem a mládeži z Jičína, Hořic a okolí, kteří jsou ohroženi nebo zasaženi nežádoucími jevy. Tyto jevy 

jsou nebo mohou vzniknout v daných okruzích:  

 

rodina (narušené vztahy v rodině, chudoba rodiny…), 

škola (záškoláctví, špatný prospěch ohrožující další vývoj uživatele…), 

kamarádi a vrstevníci (neschopnost uživatele najít si kamarády, okruh kamarádů, kteří se dostávají  

 do konfliktu se společností…), 

životní styl (uživatel patří k nějaké skupině «hopper, punker…»…), 

zneužívání návykových látek (experimentování s nimi…), 

konfliktní chování (kriminalita, agresivita uživatele vůči okolí…), 

volný čas (přílišná svoboda vedoucí k nestandardnímu trávení volného času, pasivní trávení volného 

 času…), 

fyzické a duševní zdraví (sebepoškozování, narušené nebo nedostatečné sebehodnocení…), 

práce a brigády (neschopnost najít si práci, brigádu, časté střídání zaměstnání…), 

rasismus (projev rasistického naladění uživatele…), 

sexuální chování (časté střídání partnerů…), 

sociální zdatnost (neschopnost uživatele kvalitně komunikovat s druhými - pocity méněcennosti…). 

 

 Nízkoprahové kluby pro děti a mládež 



 
Pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let z Jičína a okolí  
 
 
Co se u nás v roce 2013 událo 

Naši divadelníci se několikrát úspěšně představili veřejnosti se svým divadlem (Kat Mydlář, Upíří  

ples), také se zúčastnili divadelního festivalu v Hořicích. 

 

Tři z našich uživatelů si po dlouhé době, kdy už skoro nedoufali, našli práci. Moc jim gratulujeme. 

 

V září nás opustila Radka Ježková, místo ní se stala vedoucí služby Lenka Šrůtková, která zároveň  

zůstala i jako pracovnice na klubu. 

 

Zapojili jsme se jako klub do celorepublikové kampaně Týden nízkoprahových klubů, který se konal  

poslední týden v září. V rámci této akce jsme uskutečnili den otevřených dveří a představili nové  

divadelní představení Upíří ples veřejnosti. 

 

Díky společnosti Sklopísku Střeleč, a.s. jsme s dětmi mohli uskutečnit spoustu zajímavých výletů  

a akcí  např.: Výlet do prachovských skal, Paintball v Jinolicích, Rafty.  

 

 

Nízkoprahový klub Exit v Jičíně 



Statistické údaje Exit 

Konané akce Počet za rok Konané akce Počet za rok 

Diskotéka 5 Koupaliště 2 

Valentýnská párty 1 Freestyle na kolech 1 

Divadelní představení 5 Beseda s policií 1 

Přespání v klubu 5 Paintball-Prachov 1 

Ukázka Tai-box 1 Výlet do skal-Prachov 1 

Turnaj ve fotbálku 2 Rafty 1 

Sledování filmu 2 Beseda-výchovný ústav 1 

Pomoc při povodních 1 Turnaj v pexesu 1 

Breakdance 3 Štědrý den v klubu 1 

 Muži Ženy Celkem 

Počet klientů (zájemci + uživatelé) 53 35 88 

Počet uživatelů 32 24 56 

Počet návštěv v klubu 1468 703 2171 

Počet vykonaných služeb 1157 691 1848 

Co pro nás znamená „vykonaná služba“? – Rozhovor s dítětem na téma vztahy v rodině či ve škole, nácvik spoluprá-

ce v kolektivu,  pomoc při přípravě do školy nebo hledání bydlení apod.   



Nízkoprahový klub PoHoDa v Hořicích 

 
Pro děti a mládež ve věku od 10 do 21 let z Hořic a okolí  
 
 
Co se u nás v roce 2013 událo 

 

Navázání spolupráce s Domovem mládeže Odborného učiliště a Praktické školy v Hořicích. 

 

Postup fotbalového týmu FC PoHoDa do finále Kopa Sport Cupu v Hradci Králové. 

 

Hráči FC PoHoDy uspořádali vlastní fotbalový pohár, do kterého se zapojily další amatérské týmy 

z Hořic. 

 

Nízkoprahový klub PoHoDa se poprvé zapojil do celorepublikové akce „Týden nízkoprahových  

klubů“. 

 

Máme dobrovolníka, který pracovnicím pomáhá s úklidem a s organizací akcí. 

 

Během roku byl velký zájem o studentské praxe. 

 

 



Statistické údaje PoHoDa 

 Muži Ženy Celkem 

Počet klientů (zájemci + uživatelé) 73 21 94 

Počet uživatelů 35 7 42 

Počet návštěv v klubu 1587 265 1852 

Počet vykonaných služeb 854 231 1085 

Konané akce 
Počet 

za rok 
Konané akce 

Počet 

za rok 

Besedy (o vězeňství, výchovném ústavu, záchranné 

zdravotní službě, práci s rodinami) 
4 

Skupinové povídání 
28 

Fotbalový turnaj v Hradci Králové 2 Sportovní odpoledne 1 

Halloween 1 Turnaj (ve fotbálku, stolních hrách, malé kopané) 6 

Muzikál Gen Rosso v Hradci Králové 1 Týden nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 2 

Oslavy v klubu 4 Vánoční zpívání se starostou města Hořice 1 

Paintball v Černožicích 1 Výtvarné workshopy 11 

Co pro nás znamená „vykonaná služba“? – Rozhovor s dítětem na téma vztahy v rodině či ve škole, nácvik spolupráce 
v kolektivu,  pomoc při přípravě do školy nebo hledání bydlení apod. 



Komu pomáhá? 
 
Rodinám s dětmi z Jičínska, které se ocitly v nepříznivé nebo ohrožující životní situaci. Pomoc je nabí-
zena například v oblasti hospodaření s penězi, dluhů, dávek, bydlení, výchovy dětí a péče o ně, vztahů v 
rodině atd. 
 
Centrum SASanka nabízí 
 

Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi - sociální služba 

Včasnou péči o rodinu - projekt ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany 

Dobrovolnické programy (Program Pět P s dětmi, rozvoj dalších programů  - akreditace) 

Náhradní rodinnou péči - rozvoj nových služeb podporující náhradní rodiny 

 
Služby jsou poskytovány především v Jičíně, ve Vysokém Veselí a v terénu na místě domluveném          
s rodinou (např. domácnost, úřad) - jedná se o region Jičínska, Novopacka, Hořicka. 
 
V roce 2013 pracovníci pomáhali celkem ve 229 rodinách (537 členů rodin).   
 

Centrum SASanka 



Centrum SASanka - dobrovolnictví a akce 

Dobrovolnictví  
 
Zájemcům o dobrovolnictví jsme nabídli šest dobro-
volnických programů, z toho tři z nich získaly akre-
ditaci Ministerstva vnitra ČR.   

Dobrovolníci s uzavřenou smlouvou se především setkávali s dětmi, které potřebují podporu, péči, prevenci, přátelství a 
pomoc, spolupracovali na vytváření aktivit v Nízkoprahových klubech a jednorázově nám pomohli při festivalu Jičín 
Město Pohádky, Dni charity a při prvním ročníku Národní sbírky potravin.  

Počet dobrovolnických smluv 28 Statistické  

údaje za 

rok  

2013 

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 896 

Počet dobrovolníků Tříkrálové sbírky  198 

Počet odpracovaných hodin na sbírce  812 

Přehled akcí v Centru SASanka ve Vysokém Veselí 

Společná výroba karnevalových masek Přednáška PČR 

Karneval na oslavu vysvědčení Pálení čarodějnic - opékání buřtů 

Valentýnský workshop Sportovní den ke Dni dětí 

Muzikál Gen Rosso v Hradci Králové Vyhlášení charitativní akce Sběr víček pro Vanesku 

Velikonoční tvoření Výlet do ZOO 

Velikonoční zvyky s panem farářem Výlet do Dinoparku 

Vynášení Morany Výlet do kina 

Vyhlášení soutěže - Získej samolepku Vánoční workshop a besídka 



Charitní pečovatelská služba 

Komu a kde pomáháme?  

Služby poskytujeme pro obyvatele měst Kopidlna, Libáně, Vysokého Veselí a přilehlých obcí. 

 

Věkové  vymezení uživatelů služby 

Osoby se zdravotním postižením od 27 let věku 

Senioři (mladší senioři 65 - 80 roků, starší senioři nad 80 let) 

 

 

 

 

 

 

 

Statistické údaje za rok 2013 

 Muži Ženy Celkem 

Počet uživatelů Kopidlno 10 22 33 

Počet uživatelů Vysoké Veselí 6 20 26 

Počet uživatelů Libáň 2 24 26 

Počet vykonaných služeb 18 557 

Volnočasové akce konané v roce 2013 

Název akce Počet za rok 

Hudební odpoledne 1 

Turnaj v petangue 3 

Co pro nás znamená „vykonaná služba“? – Donáška nákupu, úklid domácnosti, péče o osobní  
hygienu, doprovod na úřad, dovezení a podání obědu, příprava topení na zimu apod.  



Další informace o naší organizaci 

Aktivity naší společnosti v oblasti ochrany životního prostředí 
Každé naše středisko třídí odpad. 
Sbíráme plastová víčka. Peníze za jejich výkup věnujeme potřebným lidem.  Přidejte se k nám! Více informací 

na našem webu pod heslem „Pomáhejte s námi“.  
Podpořili jsme našeho dobrovolníka, který napsal projekt na Nadaci O2.   Cílem projektu bylo seznámení dětí ze 

sociálně slabých rodin s přírodou. Konkrétně se zaměřením na strom. V rámci projektu proběhlo vysazení několi-
ka stromů, ekohry, výlet, beseda s dětmi.  
Více na:   http://thinkbig.etnetera.cz/projekty/detail/5114?tab=milniky 
 
Aktivity v oblasti pracovně právních vztazích 

Naši zaměstnanci se vzdělávají podle požadavků  z. č.  108/2006 o sociálních službách.  Na výběru konkrétního 
vzdělávacího programu spolupracuje každý pracovník, a to na základě svých individuálních profesních potřeb  
a na základě potřeb našich uživatelů.  

Považujeme za důležité dávat prostor pro diskuzi nad základními spirituálními a etickými tématy, jako je lidská 
naděje, bolest, důstojnost, svoboda, odpuštění, láska atd., a to vše v křesťanském duchu, ze kterého vyrostla naše 
kultura. Je to z toho důvodu, že se naši pracovníci s těmito tématy setkávají při své práci s uživateli.  Takovéto 
besedy u nás probíhají zpravidla 4x ročně. Na besedy jsou zváni odborníci na tato témata.     

Zajišťujeme našim pracovníkům slevy na sportovní vyžití, masáže a další služby.  
 
Předpokládaný výhled činností na rok 2014 

Zvýšit informovanost veřejnosti o náhradní rodinné péči. 
Zvýšit počet pěstounů. 
Rozšířit myšlenku dobrovolnictví mezi veřejnost. 
Zajistit dostatečné financování všech námi poskytovaných sociálních služeb. 
Zabezpečit lepší podmínky pro sklad potravinové a materiální pomoci. 
Spolupracovat s Místními akčními skupinami na rozvoji sociálních služeb v jejich územích.  
Zvýšit počet pracovníků pro cílovou skupinu děti a mládež, a to kvůli vzrůstajícímu zájmu této cílové skupiny  

o naše služby.  



Ekonomické informace 

ROZVAHA K 31. 12 2013 

AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období 

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 529 378,00 508 320,00 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem - - 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 528 934,80 1 493 834,80 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 528 934,80 1 435 334,80 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 58 500,00 

Dlouhodobý finanční majetek celkem - - 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 999 556,80 - 985 514,80 

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí - 999 556,80 - 985 514,80 

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 757 734,42 852 470,69 

Zásoby celkem 90 105,00 148 915,00 

Zvířata - 25 500,00 

Poskytnuté zálohy na zásoby 90 105,00 123 415,00 

Pohledávky celkem - 156 483,00 

Odběratelé - 37 240,00 

Ostatní pohledávky - 4 256,00 

Pohledávky za zaměstnanci - 14 664,00 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem - 43 883,00 

Jiné pohledávky - 56 440,00 

Krátkodobý finanční majetek celkem 658 338,25 526 006,79 



Ekonomické informace 

ROZVAHA K 31. 12 2013 

AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období 

Pokladna 25 129,00 42 921,00 

Ceniny 1 680,00 13 573,00 

Účty v bankách 631 529,25 469 512,79 

Jiná aktivita celkem 9 291,17 21 065,90 

Náklady příštích období 9 291,17 21 065,90 

AKTIVITA CELKEM 1 287 112,42 1 360 790,69 

ROZVAHA K 31. 12 2013 

PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období 

Vlastní zdroje celkem 674 438,19 659 150,50 

Jmění celkem 586 077,29 927 866,19 

Vlastní jmění - 238 988,00 

Fondy 586 077,29 688 878,19 

Výsledek hospodaření celkem 88 360,90 - 268 715,69 

Účet hospodaření celkem X - 268 715,69 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 88 360,90 X 

Cizí zdroje celkem 612 674,23 701 640,19 



Ekonomické informace 

ROZVAHA K 31. 12 2013 

PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období 

Dlouhodobé závazky celkem 205 829,23 90 322,18 

Dlouhodobé bankovní úvěry 103 309,23 - 

Dohadné účty pasivní 102 520,00 90 322,18 

Krátkodobé závazky celkem 406 845,00 611 318,01 

Dodavatelé 80 166,00 40 141,01 

Ostatní závazky - 8 254,00 

Zaměstnanci 190 077,00 334 955,00 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům - 138,00 

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 107 974,00 180 038,00 

Ostatní přímé daně 16 628,00 47 792,00 

Jiné závazky 12 000,00 - 

Jiná pasiva celkem - - 

PASIVA CELKEM 1 287 112,42 1 360 790,69 

VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZŮ    

Vlastní jmění vzrostlo o částku investičních dotací, peněžních i nepeněžních darů, převodem nerozděleného zisku.  

Pořízený drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze evidován v operativní evidenci činí 630 tis. Kč   



Ekonomické informace 

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM 

Spotřeba materiálu 871 362,59 73 437,00 944 799,59 

Spotřeba energie 227 281,08 - 227 281,08 

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 105 211,15 1 046,00 106 257,15 

Opravy a udržování 37 058,67 - 37 058,67 

Cestovné 56 408,00 - 56 408,00 

Náklady na prezentaci 2 375,00 - 2 375,00 

Ostatní služby 792 634,17 724,00 793 358,17 

Mzdové náklady 4 850 695,00 3 000,00 4 853 695,00 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 1 568 733,00 - 1 568 733,00 

Zákonné sociální náklady 63 917,00 - 63 917,00 

Ostatní náklady 6 100,50 - 6 100,50 

Daně a poplatky 3 746,00 1 000,00 4 746,00 

Ostatní pokuty a penále 49,00 - 49,00 

Úroky zaplacené 6 959,62 - 6 959,62 

Jiné ostatní náklady 78 988,92 123,00 79 111,92 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 57 168,00 - 57 168,00 

Zůstatková cena prodaného dl. Hmotného a nehmotného majetku 234 368,00 - 234 368,00 

Poskytnuté členské příspěvky 2 000,00 460,00 2 460,00 

NÁKLADY CELKEM 8 965 055,70 79 790,00 9 044 845,70 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12 2013 



Ekonomické informace 

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM 

Tržby z prodeje služeb 1 348 393,00 - 1 348 393,00 

Úroky přijaté 941,98 - 941,98 

Jiné ostatní výnosy 46 173,53 - 46 173,53 

Tržby z prodeje dl. hmotného a nehmotného majetku 175 000,00 - 175 000,00 

Přijaté příspěvky, dary 1 142 431,50 6 000,00 1 148 431,50 

Provozní dotace 6 051 283,00 5 907,00 6 057 190,00 

NÁKLADY CELKEM 8 764 223,01 11 907,00 8 776 130,01 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12 2013 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK Náklady Výnosy HV 

Centrum SASanka 3 186 488,22 3 185 303,50 - 1 184,72 

Navazující služby 802 610,25 802 425,00 - 185,25 

NZDM Exit 954 369,36 936 470,00 - 17 899,36 

NZDM PoHoDa 1 010 600,00 1 010 600,00 0,00 

Charitní pečovatelská služba 2 469 358,06 2 456 293,00 - 13 065,06 

Dobrovolníci 34 289,86 28 000,00 - 6 289,86 

Správa 507 339,95 345 131,51 - 162 208,44 

    

Včely - hospodářská činnost 79 790,00 11 907,00 - 67 883,00 

CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 9 044 845,70 8 776 130,01 - 268 715,69 



Ekonomické informace 

DOTACE investiční a neinvestiční, PŘÍSPĚVKY a DARY na provoz organizace 

MPSV 4 077 425,00 Kč 

KHK 967 000,00 Kč 

ÚP Hradec Králové - dotace pracovních míst 206 858,00 Kč 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ - pro rozvoj hosp. činnosti 33 967,00 Kč 

Město Jičín  978 000,00 Kč 

Město Hořice - podpora NZDM PoHoDa 160 000,00 Kč 

Město Kopidlno - CHPS 317 000,00 Kč 

Město Vysoké Veselí - CHPS, IP projekt 340 000,00 Kč 

Město Libáň - CHPS 250 000,00 Kč 

Obec Cholenice - CHPS 6 000,00 Kč 

Obec Sedliště - CHPS 6 000,00 Kč 

Obec Dětenice - CHPS 9 000,00 Kč 

KHK - IP projekt ve Vysokém Veselí 870 000,00 Kč 

Město Nová Paka - dar investiční - nákup automobilu SAS 15 000,00 Kč 

TKS 2013 68 035,00 Kč 

Greško Milan - dar automobil Škoda Favorit pro CHPS 9 900,00 Kč 

Drobní dárci 7 200,00 Kč 

Příjmy od klientů CHPS 478 393,00 Kč 

Sklopísek Střeleč, a.s. 25 000 Kč 

ZAMĚSTNANCI K 31. 12. 2013 

Průměrný počet zaměstnanců na hlavní PP ve 

fyzických osobách 

22 

Přepočtený počet zaměstnanců na hlavní PP 19 

Dohody konané mimo pracovní poměr 11 

Mzdové náklady  - hlavní pracovní poměr 4 618 803,00 Kč 

Mzdové náklady - dohody o pracovní činnosti 0,00 Kč 

Mzdové náklady - dohody o provedení práce 226 700,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 1 568 733,00 Kč 

Náklady za DPN 8 192,00 Kč 

Náklady na vzdělávání zaměstnanců 92 335,00 Kč 

Děkujeme také všem, kteří sběrem víček a finančními 

či materiálními prostředky podpořili lidi v nouzi.  



Účetní závěrka a její ověření auditorem 

ZPRÁVA 

nezávislého auditora 

o auditu účetní závěrky sestavené k  31. prosinci 2013  

za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

v organizaci 

Oblastní charita Jičín  

 

Zpráva je určena pro: 
 

zakladatelé, 
statutární orgán, 
dárce a poskytovatele dotací, 
státní orgány, 
veřejnost a ostatní uživatelé 

 
Přílohy zprávy: 
 

rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013, 
výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2013, 
příloha k účetní závěrce. 



Účetní závěrka a její ověření auditorem 

1 Úvod 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky sestavené dne 10. června 2014, která se skládá z rozvahy  

k 31.12.2013, výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a přílohy této účetní závěrky, která ob-
sahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace za účetní jednotku, kterou je  

Oblastní charita Jičín 
(dále též účetní jednotka) 

se sídlem Jičín, Na Jihu 553, IČ 736 33 755,  která je zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u MK 
ČR, č. evidence 8/1-04-726/2005-1938. Další informace o účetní jednotce jsou uvedeny kapitole 1 přílohy  
k účetní závěrce. 
 
2 Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán účetní jednotky Oblastní charita Jičín je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která 
podává 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. 

 
3 Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložka-
mi Komory auditorů ČR. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky, naplánovat  
a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) ne-
správnosti. 



Účetní závěrka a její ověření auditorem 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zve-
řejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné 
(materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnoco-
vání těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věr-
ný a poctivý obraz.  

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního 
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přimě-
řenosti účetních odhadů provedených vedení i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku. 

 
4 Předmět a rozsah auditu 

Předmětem auditu byly tyto oblasti: 
účetní závěrka, to je rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce,  
dodržování zaměření nevýděleční činnosti podle zvláštního zákona, na jehož základě nevýdělečná organiza-

ce vznikla, podle zakládací listiny a stanov, 
dodržování všech ustanovení, nařízení a zákazů zvláštního zákona, 
oddělené vedení nákladů a výnosů za hlavní a za hospodářskou činnost. 

 
5 Dodržování zaměření činnosti Oblastní charity Jičín   

Na základě předložených dokumentů (zakládací listina, stanovy) a dalších písemností o činnosti Oblastní 
charity Jičín bylo zjištěno, že za období roku 2013 bylo dodrženo zaměření nevýděleční činnosti podle zvláštní-
ho zákona, na jehož základě tato organizace vznikla, podle zakládací listiny a schválených stanov. 

 



Účetní závěrka a její ověření auditorem 

6 Dodržování ustanovení, nařízení a zákazů zvláštního zákona 
Na základě předložených písemností nebyly zjištěny zjevná porušení zákona č. 3/2002 Sb., zákona o 

církvích a náboženských společnostech. 
 
7 Zúčtování přijatých dotací 

V období od 1.1.2013 do 31.12.2013 byly přijaty dotace, jejichž přehled je uveden bod 14, strana 7 přílo-
hy k účetní závěrce. Přijaté dotace byly použity v souladu s uzavřenými smlouvami. V účetnictví je o nich účto-
váno odděleně a přehledně tak, aby bylo možno jednoznačně určit čerpání a použití dotačních prostředků a dále 
tak, aby bylo dosaženo oddělené vedení nákladů a výnosů za hlavní a za doplňkové činnosti. 

 
8 Výrok auditora 

Podle našeho názoru účetní závěrka Oblastní charity Jičín sestavena dne 10. června 2014 k termínu 
31.12.2013 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období 
od 1.1.2013 do 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy. 

 
Termín ověření:  13. května – 11. června 2014 
Datum vypracování:  12. června 2014 
Ověření provedli:  

auditorská společnost: 
AUDIT NOVA, s.r.o., sídlo  Holín 38,  506 01  Jičín    
ing. Jarmila Novotná, jednatel         ing. Jarmila Novotná  
číslo osvědčení  KAČR 175          ___________________________ 
 
 
Ing. Novotná Jarmila, číslo osvědčení KAČR 0993  ____________________________ 

 



Oblastní charita Jičín 

 
Zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob  

vedeném Ministerstvem kultury  
pod číslem 8/1-04-712/1996  

IČO: 73633755 
DIČ: CZ 73633755 

   Bankovní spojení:   
Česká spořitelna 

č.ú: 2914882379/0800 
Statutární zástupce:  

ředitel  Bc. David Rejlek, DiS. 
email: reditel@charitajicin.cz 

 

www.jicin.charita.cz 

mailto:reditel@charitajicin.cz

