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Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a příznivci, 
 
předkládám Vám opět po roce výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s., za rok 2020. Rok 2020 
byl osmým rokem našeho působení.  
 
Život i práce v roce 2020 byly výrazně ovlivněny aktuální pandemickou situací a z ní plynoucími 
opatřeními. Ty zasáhly nejen do přímé práce s klienty, kdy některé činnosti, zejména ty skupinové, 
byly na podstatnou část roku zcela nebo výrazně limitovány, ale také do financování těchto služeb. 
Některé dotační programy Jihočeského kraje byly zcela zrušeny, některé byly pokráceny. Chtěla 
bych na tomto místě poděkovat zejména Městu Tábor, který zajistil podpůrným programem 
„Táborská káď“ právě pokrytí části těchto výpadků, takže jsme nemuseli z finančních důvodů 
omezit žádné služby. 

I přes objektivní těžké okolnosti se nám podařilo opět za finanční podpory Města Tábora a odboru 
sociálních věcí otevřít novou službu – Manželskou a rodinnou poradnu PorCeTa. I za tuto pomoc 
velmi děkujeme.  

 
PhDr. Miroslava Horecká 
ředitelka společnosti PorCeTa, o.p.s. 
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DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s.                          
V ROCE 2020 

 
Hlavním cílem společnosti je zajišťovat poradenskou a preventivní činnost pro dospělé osoby, 
rodiče a děti, žáky a učitele, vykonávat sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření KÚ JčK 
a poskytovat sociální službu dle registrace KÚ JčK, dle hlavní činnosti vymezené Zakladatelskou 
smlouvou. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Společnost poskytovala sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření Krajského úřadu 
Jihočeského kraje v tomto rozsahu: 

• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 
• poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte             

a při péči o dítě zdravotně postižené, 
• pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů související s péčí o dítě a jeho výchovu, 
• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, 
• zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti, 
• zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti, 
• poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte 
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, 

• uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, 



• poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 
dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče, 

• vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Společnost poskytovala certifikované programy všeobecné a indikované primární prevence 
rizikového chování. 

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového 
chování je posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá 
stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Platná certifikace je dokladem o naplnění Standardů, 
tedy dokladem o poskytování kvalitních služeb. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Dále společnost poskytovala odborné služby pro rodinu, resocializační programy pro osoby 
opouštějící VTOS, adiktologické poradenství a volnočasové aktivity pro děti. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Od 1. září 2020 poskytovala společnost registrovanou sociální službu – odborné sociální 
poradenství – Manželskou a rodinnou poradnu PorCeTa. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 



PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ: 
 
 
Podpora náhradních rodin: 

 
Na počátku roku 2020 jsme měli uzavřeno 72 dohod s náhradními rodinami, v průběhu roku bylo 
uzavřeno 7 dalších dohod, 5 dohod bylo ukončeno. Na konci roku 2020 jsme měli uzavřeno 74 
dohod o výkonu pěstounské péče.   

Vzdělávací akce a školení pro osoby pečující a osoby v evidenci byly zajišťovány dodavatelsky. 

Respitní služby byly zajištěny jak dodavatelsky, tak formou příspěvku na tábor či jinou akci. Byl 
zajištěn respit pro 45 dětí. 

Osobám pečující a osobám v evidenci a jejich dětem jsme také poskytovali, příp. zprostředkovali, 
odborné služby, zejména individuální psychologické poradenství, ale také rodinnou mediaci, 
výživové poradenství, nácviky sociálních dovedností, právní poradenství apod. Celkem tyto služby 
využívalo 9 klientů/rodin, kteří využili celkem 43 hodin odborných služeb. 

Krátkodobou péči v zákonem daných důvodech jsme poskytli 28 rodinám s 31 dětmi a celkem se 
jednalo o 264 hodin péče.  

 
 
 
 
 



Rodinné poradenství a mediace: 
 
Službu rodinného poradenství a rodinné mediace využívalo 31 klientů/rodin v celkovém rozsahu 
117 hodin přímé odborné práce. 
 
Tato služba byla pro klienty OSPOD podpořena dotací Jihočeského kraje z Dotačního programu 
Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje.  
 
 
Asistované kontakty a předávání: 
 
Službu asistovaných kontaktů a předávání využívalo 5 rodin, z toho jedna rodina dlouhodobě po 
dobu několika měsíců, v celkovém rozsahu 70,5 hodin. 
 
Tato služba byla pro klienty OSPOD podpořena dotací Jihočeského kraje z Dotačního programu 
Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje.  
 
 
Individuální psychologické poradenství: 
 
Individuální poradenství využívalo 13 klientů v celkovém rozsahu 53,5 hodin přímé odborné práce. 
 
Tato služba byla pro klienty OSPOD podpořena dotací Jihočeského kraje z Dotačního programu 
Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje. 



Skupinové formy terapeutické práce: 
 
Tato aktivita byla nejvíce ovlivněná aktuální situací v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a 
z ní plynoucích opatření, která omezovala zejména skupinová setkávání. Z tohoto důvodu se tyto 
podpůrné skupiny scházely pouze od ledna do poloviny března 2020, proběhlo osm setkání. 
V průběhu této doby ji navštěvovalo celkem 6 klientek. 
 
Tato služba byla pro klienty OSPOD podpořena dotací Jihočeského kraje z Dotačního programu 
Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje. 
 
 
Manželská a rodinná poradna: 
 
Tato služba v režimu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla registrována k 1. září 
2020 v rozsahu 0,5 úvazku (0,3 manželský a rodinný poradce/sociální pracovník a 0,2 psycholog). 
V období 4 měsíců využilo služby poradny poradnu 24 klientů, z toho bylo 10 klientů – jednotlivců, 
8 klientů – partnerských párů a 6 klientů – rodin. Celkem bylo realizováno 210 intervencí s klienty                           
(1 intervence = 30 min.). 

Provoz poradny byl zajištěn neinvestiční dotací z prostředků města Tábora na rok 2020.  
 
 
 
 



Primární prevence rizikového a závislostního chování: 
 
V rámci primární prevence byly realizovány individuální programy, tzv. indikovaná primární 
prevence, pro ohrožené mladistvé, a programy všeobecné primární prevence pro třídní kolektivy.  
 
Programy indikované prevence navštěvovalo celkem 9 mladistvých v celkovém počtu 47 hod. 
přímé odborné práce.  
 
18 dvouhodinových programů všeobecné primární prevence proběhlo ve 3 školách a účastnilo se 
jich 238 žáků.  
 
Programy primární prevence byly podpořeny Dotačním programem Podpora a rozvoj protidrogové 

politiky Jihočeského kraje v roce 2020. 
 
 
 
Resocializační programy pro osoby opouštějící zařízení pro VTOS: 
 
Programy navštěvovalo celkem 12 klientů, v několika případech i s rodinnými příslušníky, kteří 
celkem využili 51 hodin.  
 
Odborná práce s osobami opouštějícími zařízení výkonu trestu byla podpořena Dotačním 
programem Města Tábora a zakázkou Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
 



Adiktologické poradenství: 
 
Službu adiktologického poradenství využili 4 klienti v rozsahu čtyř hodin přímé odborné práce. 
 
 
Výchovně rekreační tábor: 
 
Pilotní projekt výchovně rekreačního tábor v režimu zákona č. 359/1999 Sb. proběhl za finanční 
podpory Města Tábora ve dnech 20. – 22. července 2020. Tábora se účastnilo 11 dětí z evidence 
OSPOD Tábor. 
 
 
Volnočasové aktivity: 
 
Tato aktivita byla také ovlivněná aktuální situací v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a z ní 
plynoucích opatření. Z tohoto důvodu proběhly pouze čtyři setkání v měsících lednu a únoru – 
skupinové nácviky sociálních dovedností formou nácviků sebeobrany nebo tréninků přežití 
v různých situacích. Účastnilo se jich 8 dětí.   
 
 
Další aktivity: 
                                                                                  
Tradiční odpolední program pro rodiny s dětmi pořádaný každoročně k Mezinárodnímu dni rodiny 
15. května bohužel v tomto roce z důvodů protiepidemických opatření neproběhl.                                                                               



 
                                                 

Výchovně rekreační tábor – Bor u Suchdola nad Lužnicí 

20. – 22. července 2020 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

Náš dík patří zejména následujícím organizacím za jejich podporu, spolupráci a finanční pomoc. 
 

 

 

 
                                        Město Tábor 

                                       OSPOD Tábor 
                                       OSPOD Soběslav 

                                      OSPOD Týn nad Vltavou 

                         Jihočeský kraj: 

     Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
   Oddělení prevence a humanitních činností 

           

 

 
 

 

 

                                           

 

   
 

             

           
 
              

    
 
 

 



  

Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

v organizaci

PorCeTa, o.p.s.

Praha, 8. června 2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: PorCeTa, o.p.s.
Adresa: Smetanova 1284, 390 02 Tábor
IČ: 281 50 198
Předmět činnosti: 

� výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu pověření Krajského úřadu,
� psychologické poradenství a terapie,
� párové a rodinné poradenství a terapie,
� rodinná mediace,
� asistované kontakty rodičů s dětmi a jejich asistovaná předávání,
� adiktologické poradenství,
� podpora a pomoc rodinám při překonávání obtížných životních situací,
� preventivní a intervenční činnost pro jednotlivce a skupiny zaměřená na rizikové chování,
� pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost,
� volnočasové aktivity pro děti.

Příjemce zprávy

zakladatelé po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu

19.5.2021 – 8.6.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace PorCeTa, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace PorCeTa, o.p.s. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě
I. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
PorCeTa, o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

� ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

� ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

� Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

� Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

� Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

� Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
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Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

� Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                           evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 8. června 2021

                               

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
�� Rozvaha k 31.12.2020
�� Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
�� Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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l. Základní  ú daje

ú č etní  období : 1,1,2020 _ 31,12.2020

Název: PorCeTa, o,p.s.
Sí dlo organizace: Smetanova 1284,390 02 Tábor
Právní  forma: obecně prospě¹ ná společ nost

Statutární  orgán - ředitel: PhDr. Miroslava Horecká

Správní  rada: lng. Eva Kvasnič ková - předseda
Mgr. Kristýna Jů zová Kotalová
Michaela Fialová

Dozorč í  rada: Jan Jirků  - předseda
Mgr. Radim Fiala
lng. Jiří  Horecký, Ph.D.,MBA

Datum vzniku: 31. 1. 2013

Hlavní  č innost:
o výkon sociálně-právní  ochrany dětí  v rozsahu pověření  kú
. psychologické  poradenství  a terapie
o párové  a rodinné  poradenství  a terapie, . rodinná mediace
o asistované  kontakty rodič ů  s dětmi a jejich asistovaná předávání
o adiktologické  poradenství
. podpora a pomoc rodinám při překonávání  obtí ¾ ných ¾ ivotní ch situací
o pl€v€fltivní  a intervenč ní  č innost pro jednotlivce a skupiny zaměřená na

rizikové  chování
o pořádání vzdělávací ch akcí  pro odbornou i laickou veřejnost
o volnoěasové  aktivity pro děti

Vedlej¹ í  (hospodářská) č innost:
o výroba, obchod a slu¾ by neuvedené  v pří lohách 1 a¾  3 ¾ ivnostenské ho

zákona (pořádání  kurzů , ¹ kolení , lektorská č innost)

Kategorie ú č etní  jednotky: mikro

Zakladatelé  : PhDr, Miroslava Horecká
Mgr. Radim Fiala

Vklad: 30.000,- Kč

Strana 2/l0
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!l. Obecné  ú č etní  zásady

!!.í . Dlouhodobý majetek

Organizace nedisponuje ¾ ádným dlouhodobým hmotným majetkem s pořizovací
cenou vy¹ ¹ í  ne¾  40.000,- Kč .

Hmotný majetek v pořizovací  ceně ni¾ ¹ í  ne¾  40.000,- Kč  ú č tuje organizace do
nákladů .
Hmotný majetek v pořizovací  ceně vy¹ ¹ í  ne¾  1.000,- Kč , ale ni¾ ¹ í  ne¾  40.000,_ Kč
s dobou pou¾ itelnosti del¹ í  ne¾  1 rok eviduje organizace v evidenci drobné ho
hmotné ho majetku v excelové  tabulce.

Organizace nedisponuje ¾ ádným dlouhodobým nehmotným majetkem s pořizovací
cenou vy¹ ¹ í  ne¾  60.000,- Kč .
Nehmotný majetek v pořizovací  ceně ni¾ ¹ í  ne¾  60.000,- Kč  ú č tuje organizace do
nákladů . Tento nehmotný majetek eviduje organizace v evidenci drobné ho
nehmotné ho majetku v excelové  tabulce.

l1.2. Zásoby

Organizace eviduje v zásobách pouze materiál- nakoupené  publikace k vlastní
spotřebě a spotřebě pěstounů . O zbo¾ í  ú č tuje způ sobem A.

ll. 3. Pohledávky, závazky, krátkodobý finanč ní  majetek

Pohledávky, závazky a krátkodobý finanění  majetek se oceňují  při své m vzniku
jmenovitou hodnotou.

tt.4. č asové  rozli¹ ení

Organizace pou¾ í vá následují cí  č asové  rozli¹ ení  :
o náklady pří ¹ tí ch období  - č ást pojistné ho poji¹ tění  podnikatelských rizik,

provoz webových stránek
o výdaje pří ¹ tí ho období  - nevyfakturované  slu¾ by, u nich¾  je známa přesná

vý¹ e
. dohadné  polo¾ ky pasivní - odhad nákladů  slu¾ eb, např. elektřina, voda, plyn
. výnosy pří ¹ tí ch období  - nevyč erpaný státní  pří spěvek na výkon pěstounské

pé č e

Organizace rozhodla, ¾ e pravidelně se opakují cí  p|atby a platby nevýznamné ho
charakteru nebude č asově rozli¹ ovat, např. předplatné , zákaznická podpora,
webhosting, audit.
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l1.5. Přijaté  dary

Přijaté  finanč ní  dary jsou ú č továny rozvahově - prostřednictví m fondů . Prů bě¾ ně,
popř. nejpozději jednou měsí č ně, organizace ú č tuje o pou¾ ití  darů  podvojným
zápisem na vrub fondu a ve prospěch ú č tu 648 - Zú č tování fondů .

11.6. Přijaté  dotace

Přijaté  dotace jsou prostředky poskytnuté  z veřejných zdrojů , tedy zejmé na ze zdrďlů
státní ho rozpoč tu, z rozpoč tů  ú zemně samosprávných celků .

O těchto prostředcí ch ú č tuje organizace při přijeti na závazkových ú č tech skupiny 34,
V pří padě, ¾ e není  ce!á přijatá č ástka dotace do konce roku utracena, je zbylá č ástka
vykázána jako závazek na ú č tu skupiny 34. Po spotřebování  dotace je zaú č tována
do rnýnosů  na ú č et 691 - Dotace.

l1.7. Poskytnuté  dary

Pro ú č ely poskytování  pří spěvku na respitní  pobyt dí těte nebo krátkodobou pé č i o
dí tě pěstounů m je pou¾ í ván ú č et 546.
Pří spěvek je hrazen z přijaté ho státní ho pří spěvku na výkon pěstounské  pé č e. Jde o
daňově uznatelný náklad (zákon o dani z pří jmu § 24, odst.2 zc),

l1.8. Vlastní  jmění

Vlastní  jmění  je tvořeno vkladem zakladatelů .

l1.9. Daň z pří imů

Organizace je veřejně prospě¹ ným poplatní kem v souladu s § 17a zákona
ě. 586/1992 Sb,, o daní ch z pří jmů , ve znění  pozděj¹ í ch předpisů  (dále jen ZDP).

Organizace uplatňuje osvobození  darů  podle § 19b odst,2 b) ZDP v¾ dy, kdy¾  je to
mo¾ né .
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!ll. Doplňují cí  ú daje k výkazů m

!!!.í . Dlouhodobý majetek

Organizace eviduje pouze drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,

llI.2. Odběratelé

Je evidována 1 pohledávka po splatnosti,

Organizace tvoří  opravné  polo¾ ky pouze k pohledávkám, které  souvisí  s č inností
podlé hají cí  dani z př'Ijmů , ato z dů vodu zachování  věrné ho a poctivé ho obrazu
ú č etnictví .

ll!.3. Poskytnuté  provozní  záIohy

záloha na energie (voda, elektřina, teplo) - kancelář 53.900,- Kč

nevyfakturované  dodávky :. voda 1.11,-31.12,2020 - vytvořena dohadná polo¾ ka 800,- Kč. elektřina 1,11,-31,12,2020 - vytvořena dohadná polo¾ ka 2.200,- Kó. teplo 1,1,-31 .12.2020 - vzhledem k tomu, ¾ e v době uzávěrky ji¾  byla
známa přesná ěástka 33.289,_ Kč za spotřebu
tepla v roce 2Q20, byla tato ěasově rozli¹ ena ve
výdají ch pří ¹ tí ho období

Celková suma dohadných polo¾ ek a č asové ho rozli¹ ení je ni¾ ¹ í  ne¾  uhrazené  zálohy
z toho dů vodu, ¾ e uý¹ e zálohje pevně stanovena v nájemní  smlouvě.

ll1.4. Dluhy po splatnosti z titulu daní , sociální ho č i zdravotní ho poji¹ tění

Organizace ¾ ádné  takové  dluhy neeviduje.

l l 1.5. Dlou hodobé  záv azky

Organizace neevidu je ¾ ádné  dlouhodobé  závazky se splatností  del¹ í  ne¾  5 let od
rozvahové ho dne.
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111.6. Krátkodobé  závazky

02 Czech Republic a.s. mobilní  slu¾ by 12120 3 649,78 Kč  splatnost 25.1.21

mzdy 12120 171 656 Kč
sociální  poji¹ tění  12120 65 17,1 Kč
zdravotní  poji¹ tění  12120 28 114 Kč
záloha na daň z pří jmu ze závislé  č innosti 12120 28 939 Kč
srá¾ ková daň ze mzdy 12120 2137 Kč
doplateksilnič ní  dané zarok292O 275Kč

tt1.7. č asové  rozli¹ ení

náklady pří ¹ tí ch období. poji¹ tění  podnikatelských rizik Kooperativa na období  1.1,-31,1.2021 -
uhrazeno v roce 2020r pí ovoz webových stránek 1.1.2021-4,4,2022 - uhrazeno v roce 2020

výdaje pří ¹ tí ch obdobír nevyfakturovaná spotřeba tepla za rok2020. nevyfakturovaná individuální  supervize za rok2020

výnosy pří ¹ tí ch obdobíl nevyč erpaný státní  pří spěvek na výkon pěstounské  pé č e - zů statek převeden
do roku 2021

dohadné  ú č ty pasivní
. odhad nákladů  na spotřebu vody a elektřiny 1.11.-31.12.2020
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ll1.8. Osobní  náklady

rok2020

mzdové  náklady

z toho odmé na ředitelky

2 510 514 Kč

234 107 Kč

sociální  poji¹ tění 401 573 Kč

zdravotní  poji¹ tění L87 L64Kč

"ok 20,19

mzdové  náklady

z toho odměna ředitelky

2 517 890 Kč

219 267 Kč

sociální  poji¹ tění 502 200 Kč

zdravotní  poji¹ tění 181 561 Kč

Č lenů m správní  a dozorč í  rady v roce 2020 nebyly poskytnuty ¾ ádné  odměny ani
funkč ní  po¾ itky, nebyly jim poskytnuty ani ¾ ádné  pů jč ky, ú věry, záruky č i jiná plnění ,

V roce 2020 měli 3 č lenové  správní ch orgánů  uzavřenu pracovní  smlouvu ve
společ nosti.
PhDr. Miroslava Horecká - statutární  orgán - ředitelka

o pIácovní  smlouva od 1.10,17 do 31.12.20 vedení  střediska Podpora
náhradní ch rodin

o pracovflí  smlouva od 1.9,20 man¾ elský a rodinný poradce, sociální
pracovní k

Mgr. Radim Fiala - č len dozorěí  rady
o prácovní  smlouva od 1.9.15 - pracovní k sociálně-právní  ochrany dětí
. pracovní smlouva od 1 .1.17 - vedení  střediska Podpora náhradní ch rodin

Michaela Fialová - č len správní  rady
o pí ?covní  smlouva od 1.6.15 - ú č etní

prů  měrný přepoč tený poč et za městnan ců  za r ok 2020 5,31

prů měrný přepoětený poč et zaměstnanců  za rok 2019 4,84

ll!.9. Odměna přijatá auditorem

V roce 2020 byla vyplacena odměna za povinný audit ú č etní  závé rky za rok 2019 ve
vý¹ i 15.730,- Kě.

lll.í 0. Náklady a výnosy mimořádné  svým objemem nebo pů vodem

V roce 2020 nevykazuje organizace ¾ ádné  náklady nebo výnosy, které  by byly
mimořádné  svým pů vodem nebo objemem,

llI.í í . Zásávy a ruč ení

Majetek organizace není  zatí ¾ en ¾ ádným zástavní m právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala ¾ ádná ruč ení .
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ll1.12. Přijaté  dotace a dary

V roce 2020 byly přijaty následují cí  dotace:

roskytovatel iástka

jřad práce Č R - statni pří spěvek na
Ňkon pěstounské  pé č e 3 407 856,98 Kč

Město Tábor 255 030,00 Kč

Jihoč eský krai 258 292,00 Kč

DOTACE CELKEM 3 921 178,98 Kě

Č ástt<a přijaté ho státní ho pří spěvku na výkon pěstounské  pé č e ve výnosech za rok2020 je
vy¹ ¹ í  ne¾  celková č ástka přiznaná Úřadem práce Č n, t;, 3 520 OO0,- Kč .
Dů vodem je :

. na poč átku roku 2020 -zaú č tování  nevyč erpané ho státní ho pří spěvku roku 2019 a
dodateč ně přiznané ho pří spěvku roku 2019 do výnosů  roku 2020

. na konci roku 2020 - převod nevyč erpané ho státní ho pří spěvku roku 2020 do výnosů
pří ¹ tí ch období  a dodateč ně přiznaný pří spěvek za rok2020 je zaú č tován do výnosů  a¾
v roce 2021,

V roce 2020 byly přijaty následují cí  dary:

dárce č ástka

Apo¹ tolská cí rkev, sbor Č eské  Budějovice

Mgr. Lenka Vyč ichlová

5 000 Kč

1 200 Kč

V roce 2020 nebyly č erpány dary z bě¾ né ho ani minulých období .
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hlavní  č innost 16 455,62Kč

hospodářská č innost 21 000,00 Kč

hospodářský výsledek 37 455,62Kč

ll1.13. Výsledek hospodaření  a daň z pří jmu

rok 2020

zii¹ těný základ daně 39 456 Kč

uplatněnÝ daňovÝ odpoč et podle § 20 odst.7 38 457 Kč

daňová ú spora 7 307 Ké

Daňová ú spora bude pou¾ ita v následují cí m zdaňovací m období  ke krytí  nákladů
souvisejí cí ch s nepodnikatelskou č inností .

rok 2019

zii¹ těný základ daně 30 492 Kč

uplatněný daňovÝ odpoč et 29 493 Kč

daňová ú spora 5 604 Kč

Daňová ú spora byla v roce 2020 pou¾ ita ke kMí  nákladů  souvisejí cí ch
s nepodnikatelskou č inností  (např. mzda ředitelky, mzda ú č etní , vzdé láváni
a supervize zaměstnanců , cestovné , po¹ tovné , odborná literatura).

Výsledek hospodaření  za rok 2019 by| převeden na ú č et nerozdělený zisk,
neuhrazen á ztráta minulých let.

Strana 9/10

Honza
22HLAV



ll1.14. Významné  udá|osti mezi rozvahovým dnem a okam¾ ikem sestavení
ú č etní  závé rky

Ji¾ na konci roku 2019 se objevily zprávy zČ iny týkají cí  se COV|D-19 (koronavirus).
V první ch měsí cí ch roku 2020 se virus roz¹ í řil do celé ho světa a negativně ovlivnil
mnoho zemí . Ve¹ keré  dopady dané  situace, které  se projevily v roce 2020 byly plně
promí tnuty do ú ěetní  závěrky 2020, Situace se neustále vyví jí  a vedení  organizace
není  v souč asné  době schopné  spolehlivě kvantifikovat potenciální  dopady těchto
událostí  na organizaci v dal¹ í m období . Nicmé ně vedení  organizace zvá¾ ilo
potenciální  dopady COV|D-19 na své  aktivity a dospělo k závěru, ¾ e nemají
významný vliv na předpoklad nepřetr¾ ité ho trvání . Vzhledem k tomu byla ú č etní
závěrka k 31.12,2020 zpracována za předpokladu, ¾ e organizace bude nadále
schopna pokrač ovat ve své  č innosti.
V souvislosti s pandemií  organizace vyu¾ ila státní ho programu (tzv, Antivirus C), na
jeho¾  základě je zaměstnavatelů m do 50 zaměstnanců  prominuto pojistné  na
sociální  zabezpeé ení , které  jsou povinni platit zaměstnavatelé  jako poplatní ci, a to za
kalendářní  měsí ce č erven, č ervenec a srpen 2020.

lll.í 5. lnformace dle § 30 vyhlá¹ ky

Obecně prospě¹ ná společ nost v pří loze k ú č etní  závěrce neuvádí  ty informace dle
§ 30 vyhlá¹ ky č . 50412002 Sb,, pokud pro tyto oblasti nemá obsah.

V Táboře dne 20.5,2021

Sestavil:

Statutární  orgán:

Michaela Fialová

PhDr. Miroslava Horecká

ú -,,ÁÍ

á?rr-L/

Strana l0/l0

Honza
22HLAV


