
Výroční zpráva

za rok 2017 



Slovo ředitele

V roce 2017 oslavila Poradna svoji plnoletost. Každé 18. narozeniny jsou rovněž důvodem určité bi-
lanci dosavadní činnosti. Na úvod musím zmínit nelehkou sociální práci mých kolegů, která častokrát 
připomíná chůzi po drobivé suti. Jejich profesní angažovat, která zůstává společensky nedoceněna 
přitom je nesmírně vyčerpávající, přesáhla má veškerá očekávání. Je skvělý pocit, že Poradna je do-
mem, němž příchozího nelehké životní situaci vítá otevřená dlaň připravená přátelskému stisku ruky 
pomoci.

Nemohu rovněž nevzpomenout nevyjádřit díky našim právníkům smluvním advokátům. Dosažené 
klíčové rozsudky oblastí sociálně-právní ochrany dětí nebo neplatnosti spotřebitelských smluv uza-
vřených tzv. šmejdy, neměly roce 2017 dopad pouze na životní situace našich klientů, ale stanou se 
zanedlouho judikáty, které mohou podepřít nejednu naději „malého“ člověka, který se leckdy ve spleti 
paragrafů ustrojených procesních postupů, dokonale ztrácí.

Nikoliv na posledním místě jsem povinen poděkovat všem, kteří nám pomáhají, ať řad veřejných in-
stitucí nebo byznysu. díky nim jsme mohli uplynulém roce poskytovat naše služby Praze, Ústeckém, 
Středočeském, Jihomoravském, Olomouckém Moravskoslezském kraji podpořit tak na 2565 klientů 
mimo jiné, zachránit, případně vymoci, pro naše klienty přes 15 milionů Kč.

Tuto podporu recipročně považujeme za stvrzený závazek naší služby vůči společnosti jako celku. 
Službu Poradny proto jednak chápeme jako trvalé úsilí prosazování veřejného zájmu akcentem na 
ochranu lidský práv naší zemi jako snahu aplikaci co nejefektivnějších přístupů sociální práce cílem 
rozšiřovat možnosti využití životních příležitostí pro občany naší vlasti.

Pokud jste dočetli až sem, věnujte prosím několik následujících okamžiků naší výroční zprávě.

Děkuji Vám.

Mgr. Miroslav Dvořák
Výkonný ředitel PPO



Františka (nadšeně):
No tak to je super! Advokáti jsou strašně drahý, na ty dneska nemá podstatě nikdo. kritický situaci je přece každej, 
kdo má nějakej problém. Takže vlastně radíte všem zadara, ne?

Johanka:
No to právě ne. My nejdřív vyhodnocujeme, jestli nám ty lidi spadaj do cílový skupiny, tam jsou lidi, co třeba nemaj 
bydlení nebo jim hrozí ztráta bydlení, lidi hodně nízkejma příjmama, lidi zdravotně znevýhodněný, seniory, taky 
lidi, co se nedokážou zorientovat ani nějakým selským rozumem běžných záležitostech nebo kvůli komunikační 
bariéře, víš, třeba cizinci.

Františka:
Aha, těm, co vám spadají do cílový skupiny pak radíte se vším?

Johanka:
No ne jako se vším. Třeba daněma jim neradíme, podnikáním, dědictvím, převáděním nějakýho majetku, taky 
trestníma věcma jim neradíme... tradičně teda nezastupujeme soudů, to by měli dělat jen advokáti… Nejvíc lidma 
řešíme třeba dluhy, věci ohledně zaměstnání, bydlení, rodinný záležitosti (třeba výchovný problémy dětí), sociální 
dávky, výživný tak. cizincema často věci kolem jejich pobytu ČR nebo ohledně občanství.

Františka:
Takže ty lidi Vám přijdou, popíšou svůj problém vy pak vyhodnotíte, jestli vám spadají můžete jim pomoct nebo 
ne?

Johanka:
Přesně tak.

Františka:
čím vším jim můžete pomoct, když je to věc, která Vám spadá?

Johanka:
Tak nejdřív jim pomůžeme vyhodnotit jejich situaci navrhneme, jak by mohli svůj problém řešit, ale jaký řešení 
zvolej, to je na nich. Pomůžeme jim klidně něco sepsat, třeba návrh na soud nebo odvolání. Taky jim vysvětlíme, 
jaká mají určitých situacích práva, ale povinnosti, jak ty práva můžou využít, případně co jim hrozí, když nesplní 
nějakou tu povinnost. hlavně, neradíme jim jenom naší kanceláři. rámci terénu za nimi docházíme do místa jejich 
bydliště.

Františka:
tak je to dobrý, když teda nepomáháte všem se vším. Dovedu si představit, že plno problémů lidí vám spadá. 
Vůbec jsem nevěděla, že takové služby existují. kde máte kancelář?

Johanka:
No jako hlavní kancl máme Praze, ale pak máme pobočky různých krajích – Ústeckém, Olomouckém nebo třeba 
až Ostravě …ale nemusíš bejt přímo toho místa, můžeš být odkudkoliv, když si na tu naší pobočku zajedeš, tak ti 
pomůžem.

Františka:
No jo, ale co když mám tu pobočku daleko? To mám asi smůlu, co?

Johanka:
Ne… Můžeš poslat e-mail nebo dopis, my ti odpovíme… Loni jsme měli takových dotazů hromadu.

Františka:
To je bezva… Ty jo, kolik takovejch lidí vám třeba za rok přijde nebo napíše?

Johanka:
Tak to nevim, ale vedoucí jednotlivejch poboček to určitě budou vědět, protože musí sepisovat nejrůznější hod-
nocení na města nebo kraje … Terka, to je naše specialistka na čísla, ta dokáže získat data za všechny pobočky…... 
Zkusím jí napsat – ta určitě maká noci čísla si pamatuje :-)

Františka:
Jen jedný věci ale nerozumím. Pokud si od těch lidí neberete za rady peníze, čeho vůbec fungujete? To je nějaká 
forma charity, nebo co?

Johanka:
Ne, charita ne. Jsme neziskovka, ale abychom mohli fungovat, žádáme každoročně podporu od Ministerstva 
práce sociálních věcí od krajů, pak si ještě musíme sehnat něco třeba od sponzorů, měst, grantů firem tak…

Františka:
Aha…

jak si představit problematiku toho, čím se rámci námi poskytovaných sociálních služeb zabýváme? Poměr-
ně těžký úkol, avšak pokusíme se ho zhostit, to prostřednictvím imaginárně vedeného rozhovoru. Jedním 
účastníků tohoto malého interview budeme my, poskytovatelé sociální služby, zastupované tomto rozho-
voru poněkud upovídanou sociální pracovnicí Johankou, která však ctí naši zákonnou povinnost mlčenli-
vosti, tudíž žádné osobní údaje podrobné pikantnosti námi řešených případů bohužel nečekejte. Druhým 
účastníkem rozhovoru pak může být kdokoli dle Vaší fantazie - ať už uživatel služby, kamarád ze studií či 
rodinný příslušník, který naší práci vůbec nerozumí. Tomuto účastníkovi rozhovoru říkejme třeba Františka.

 
Johanka (přiřítí se do oblíbeného lokálu):
Ahoj, promiň, že mi to tak trvalo, ale měli jsme dneska úřední hodiny přišla paní, no hroznej případ, jak se člověku 
může zamotat život. Seděla jsem ní našim právníkem strašně dlouho, pak ještě administrativa… Omlouvám se…

Františka (přisune Johance nápojový lístek):
Ahoj, pohodě. Tak aspoň když jste ní seděli takhle dlouho, tak toho budete mít víc peněz, ne? Kolik si berete na 
hodinu?

Johanka (nechápavě):
Nic?

Františka (udiveně):
Jak to? To jako nemáte žádnou taxu? Já myslela, že advokáti maj třeba dva půl tisíce na hodinu…

Johanka:
No, ale kolega není advokát, ale právník sociální službě ani on ani já jako sociální pracovnice nejsme placeni od 
hodiny, či od počtu klientů…

Františka:
Aha, jakej je teda rozdíl? Nebo co jako děláte?

Johanka:
No rozdíl je takovej, že advokát poskytuje svoje služby (právní rady, sepisování nějakejch dokumentů soudu tak) 
klientům za peníze, zatímco my, pracovníci sociálních službách poskytujeme sociálně právní poradenství naše 
služby lidem, který na advokáta nemaj jsou nějaký kritický situaci.



Jeden příběh za všechny 
 

 

Paní Petru jsme potkali v lokalitě, když šla z nákupu. Paní Petra se rychle rozpovídala, tak jsme jí šli kousek dopro-
vodit. Postěžovala si, že si její manžel vzal spotřebitelský úvěr pro jednoho známého, který mu slíbil, že ho bude 
splácet, což samozřejmě nedělal. Manžel to psychicky nesl špatně, jelikož mu začaly chodit dopisy z exekutor-
ského úřadu. Později jsme se seznámili s manželem a dcerou Radkou. Manžel klientky trpí schizofrenií a pobírá 
invalidní důchod III. stupně, je flegmatický a před problémy se spíše schovává, než aby je řešil. Třicetiletá dcera 
Radka trpí poruchou osobnosti s poruchou přizpůsobení, má lehkou mentální retardaci, často ztrácí kontrolu 
sebeovládání a je agresivní, byla invalidní ve druhém stupni a pobírala příspěvek na péči v I. stupni, což činilo 880 
Kč na měsíc. O nemocnou dceru, manžela, celou domácnost a veškeré rodinné záležitosti se starala paní Petra 
sama, která má sama zdravotní problémy, léčí se s vysokým krevním tlakem, často se jí točí hlava a trpěla depre-
semi, je invalidní v I. stupni. 

Takový nápor by vydržel málokdo a paní Petra byla již se silami v koncích. Často při konzultacích plakala a bylo 
znát velké psychické vyčerpání a bezradnost. Postupně jsme se začali zaměřovat na vedení domácnosti a ro-
dinného rozpočtu. Pracovnice PPO si společně s rodinou sedla ke kuchyňskému stolu a sepsali všechny příjmy 
a výdaje spolu s termíny plateb. Zjištění nebylo dobré, rodina se svými příjmy nevycházela. Na povrch začaly 
vyplouvat nejrůznější závazky (paušály za telefon, internet, dluh za svoz odpadu, na zdravotním pojištění apod.). 
Následovala snaha o minimalizaci nákladů spojených se službami a jejich optimální nastavení. Paní Petra např. 
vůbec nevěděla, že platí internet, ani ho doma nevyužívali. Domluvily se splátkové kalendáře a rodina byla mo-
tivována k pravidelnému splácení. U rodiny byla patrná velmi nízká finanční gramotnost, opakovaně jsme proto 
hovořili o nevýhodných nabídkách (telefonní operátoři, elektřina apod.) a nabídkách tzv. šmejdů. 

Také jsme se snažili o zvýšení rodinných příjmů. Proto jsme dceru Radku podpořili při podání žádosti o zvýšení 
invalidního důchodu z II. na III. stupeň i zvýšení příspěvku na péči. Později dcera Radka obdržela posudek o in-
validitě, který se jejím současným zdravotním stavem příliš nezabýval, a na základě toho jí přišlo rozhodnutí od 
České správy sociálního zabezpečení, že se její žádost zamítá a nadále bude mít invaliditu II. stupně. V tomto 
okamžiku do spolupráce vstoupil právník pobočky a doporučil procesní obranu. Dcera Radka s tímto souhlasila, 
proto sepsal právník námitky proti rozhodnutí ČSSZ. Po několika měsících od podání žádosti o zvýšení invalidního 
důchodu se na rodinu konečně obrátilo štěstí, posudková komise se začala podrobně zabývat Radčiným zdravot-
ním stavem. Precizně sepsaným námitkám bylo vyhověno a Radka nyní pobírá invalidní důchod III. stupně, čímž 
se významně zvýšil rodinný rozpočet. Práce s rodinou však zdaleka nekončila. 

Rodina žila v pronajatém městském bytě a paní Petru trápil havarijní stav starých oken a kuchyňské linky, která byla 
do bytu namontována v šedesátých letech. Okna nešla zavřít, byla popraskaná a při dešti do bytu zatékala voda. 
Při otvírání hrozilo vypadnutí a poranění někoho z rodiny. Pracovnice PPO doporučila podat na úřad městského 
obvodu žádost o výměnu oken a kuchyňské linky. Rodině se však dostalo pouze strohé odpovědi, že na výměnu 
oken nemá úřad takové finanční prostředky a zařazuje žádost proto do pořadníku. Kuchyňskou linku nevymění, 
jelikož při průběžných kontrolách bytu bylo zjištěno, že je v bytě nepořádek a o linku není dostatečně vhodně po-
staráno. Věc byla konzultována s právníkem a ten doporučil a následně sepsal žádost o přehodnocení zamítnutí 
adresovanou přímo paní starostce. Žádost byla doplněna o fotografie havarijního stavu oken a popisu zdravotních 
potíží celé rodiny, zejména pak dcery, což je objektivní důvod. Na konci roku 2017 byla v bytě vyměněna všechna 
okna za nová plastová a následně i kuchyňská linka. To bylo to pravé zadostiučinění paní Petře, kterou toto velice 
psychicky posílilo. Zařídila i vymalování kuchyně a obývacího pokoje a díky zvýšenému příjmu si mohla rodina 
dovolit i zakoupení novějšího nábytku. V bytě je nyní mnohem útulněji, rodina se stále snaží psát si denní výdaje 
a hlídat si termíny splatností jednotlivých plateb. Zvýšení příspěvku na péči bylo zamítnuto, tím jsme se však ne-
nechali odradit a odvolali jsme se k MPSV. Nyní čekáme na vyřízení. Pokud bude odvolání důvodné, znamenalo 
by to pro paní Petru zejména to, že by z vyššího příspěvku na péči mohla uhradit alespoň nějaké náklady za pe-
čovatelskou službu, aby si alespoň občas mohla odpočinout. Rodina je i nadále podporována, není však již třeba 
poskytovat tak častou a intenzivní podporu. Psychický stav paní Petry se výrazně zlepšil a to díky spolupráci všech, 
rodiny, klíčové pracovnice a v neposlední řadě právníka. 

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho 

na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu 

potravu pro celý život.

Čínské přísloví

Stáže a praxe pro budoucí 

i současnou odbornou veřejnost.

V roce 2017 jsme 
spolupracovali s 29 praktikanty, 
kterým jsme poskytli 1820 hodin 
profesionálního vedení.

Workshopy pro školy

 

V roce 2017jsme se podíleli 
na vzdělávání 281 dětí 
a dospícajících.

Vzdělávací programy 

akreditované MPSV

V roce 2017 jsme přednášeli 
93 kolegům z oboru sociální práce 
a vydali jim tak certifiikáty v celko-
vém rozsahu 744 hodin.

O naši dobrou praxi se rádi dělíme
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zaměstnání

při kterých jsme řešili 
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Naše práce v číslech



Analytický úsek 
právních programů

a mezinárodní
spolupráce

Koordinátoři Právníci Další odborní pracovníci

Regionální ředitelé služeb Pobočky: Ústí n. Labem, 
Trmice, Děčín

Pobočky: Olomouc,
Šternberk, Vyškov

Pobočky: Beroun,
Slaný, Boleslav

Ústecký kraj

Olomoucký 
a Jihomoravský kraj

Středočeský kraj

OSP

Pobočka Ostrava

SPOLEK

Výkonný ředitel

Úsek fundraisingu

Úsek PR

Finanční ředitelka Finanční manažeři, 
účetní Administrativa, IT

Centrum
pedagogického

programu
Metodik sociální práce NZDM Krupka

Zástupkyně 
ředitele pro oblast 
sociálních služeb

Struktura organizace PPO

Podle zákona č. 108/2006 Sb. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH poskytujeme 4 sociální služby: 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a odborné sociální poradenství.



Země původu našich klientů Počet klientů celkem 

Česká republika

Ukrajina

Ruská federace

Slovenská republika

Polská republika

Bulharská republika

Arménská republika

Běloruská republika

Syrská arabská republika

Republika Srbsko

Islámská republika Írán

Alžírská demokratická a lidová republika

Spojené státy mexické

Chilská republika

Stát Izrael

Spojené státy americké

Demokratická rep. Kongo

Gruzie

Kanada

Republika Kazachstán

Uzbecká republika

Kyrgyzská republika

Bosna a Hercegovina

Mnohonár. stát Bolívie

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Indická republika

Lotyšská republika

Ekvádorská republika

Kolumbijská republika

Panamská republika

Řecká republika

Republika Slovinsko

Nigerijská fed. republika

Peruánská republika

Pobřeží slonoviny

2565 

2436

23

23

21

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Pobočka Ústí /Labem 
Zolova 502/2, Ústí nad Labem 400 02 

724 701 600 
 
 

Pobočka Trmice 
Fűgnerova 59, Trmice 400 04 

724 701 600 
 
 

Pobočka Děčín 
Radniční 1/23, Děčín 405 01 

724 701 600 
 
 

Pobočka Krupka 
Masarykova 461, Krupka 417 42 

724 701 619 
 
 

Pobočka Ostrava 
Prokešovo nám. 3/618, Ostrava 702 00 

724 701 613 
 
 

Pobočka Mladá Boleslav 
Václava Klementa 1228, Mladá Boleslav 293 01 

601 310 215

Pobočka Slaný 
Wilsonova 599, Slaný 274 01 

774 058 568 
 
 

Pobočka Beroun 
Pražské bráně 71, Beroun 266 01 

601 310 219 
 
 

Pobočka Olomouc 
Wellnerova 1215/1, Olomouc 779 00 

773 338 762 
 
 

Pobočka Šternberk 
Vodní 10, Šternberk 785 01 

773 338 762 
 
 

Pobočka Vyškov 
nám. Čsl. Armády 1/2a 

724 701 612

Adresy poboček

Ječná 7, 120 00 Praha 2 
270 003 280

Hlavní kancelářKde nás najdete



Na aktivitách PORADNY se v roce 2017 podíleli: 

Barranová Michaela, Boleloucká Petra, Bolfíková Jana, Brožová Michaela, Břízová Tereza, Carbochová Ivana, 

Čonková Barbora, Čonková Lenka, Dehner Jan, Dodičová Marie, Dvořák Miroslav, Dvořáková Miroslava, Dzya-

devych Iryna, Filipčíková Michaela, Fumferová Kateřina, Galysová Marie, Gniadková Petra, Havlíčková Nikola, Ho-

leček František, Holečková Cecílie, Holečková Eva, Homolková Nicol, Hubálek Michal, Janás Marek, Jandová 

Jana, Jarošová Petra, Junková Romana, Jurčíková Lenka,  Jurníková Jitka, Kaletová Markéta, Korpová Simona, 

Kosík Daniel, Kročilová Adéla Nela, Kroutilová Lenka, Křístek Adam, Landa Martin, Majovský Rudolf, Matějová Bára, 

Milcová Martina, Nemcová Michaela, Oborníková Emílie, Pacalajová Ivana, Pašková Karolína, Průchová Miroslava, 

Ptáčníková Iva, Rameš Jiří, Skoupilová Zuzana, Slezáková Blanka,  Stajčevová Lenka, Steinerová Stanislava, Szücso-
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Piiloha k i ietni zdrirce zaniettri obdobi l. l.-31.12.2017

Ztldadnind!je

Pondnapro obdannvi/ObdaDsk a lidskipdva, z.s.

ICO:70100691

RNDr. cl MgL Ladislav Zdnboj

Julrr Palla Boudkov6. PhD.

DatuD vzniknr ngtuface:
Ministc6tvo vnirm I L l l.l999

Na z6klada z&ona l.8t/2012 Sb,. Obadskibo zikonikuje spolek 4N6n od l.t.2l]l4
u Mes$keho souduv P@e. spisovdznaaka L 10418.

ve svich progrmech s spolck abiv6 obecnd prospalntni Cimonni k podpoi€ ecietni
soudzno$r spolcdno$i a ndelem pracovni a socielni inre$dc€ zncujhodnenicb osrb do
spoleinosti, poskiovrnim odbomdho poddenstvi a pnlvniho aroupenl
spolek se oln€z vanujc akivndD zaDeienin na lesistalivni prdi, spodivajici vc zpracovani
zpli!, analiz a sdovisek, piiponinkolini nAvrhn z&onil a piedtldddni $dovisek

v Ianci progimu rovneho zacb&cni, ochEn), pred diskriminaci s€ spotet lenuje tald
lzdauvdni odboni veicjno$i a lo zejmim pracolnj(n sdhi sptrvy.

Pohdm pD obdansvi/Obeanskaa lidske tdva,2.s. poskl,tuje v socinhi obtasriattii
Egisrrcvmi socielni sluZby dle zikona c. 1081006 O socirlnich sluzbnch.
Ir' ' . L)b) I oL oosl )rJ\ry nd dvd d I' oobJitd.t,. \ pel (Ftr.n (e,tc mpuo.rt) tr ro
v \n i i  J i \ . ,  nurc \+em. Olo rodcrdm. VohL"<o. tez. i<m.  r  rcc .ed,  sr iedo-c-kcru



l)Socitln! akriviziini sluiby pro rodinys dit'ri-N{vrlt dftir. do rcdiny

Poslanin tao nuZby je podpor, lodin s dcrni zc socidhe ryloudcnich tokah, jejicl
adlc.ani do spolednosti a to poskfnutim ponoci pii ieieni zdtu?..osti, ud.zeni sr{vajiciho
bydleni, piipadnC ziskAnin now:lo bydleni a dile a pomoci vyryiieni po,lnirek pD
pEl idelnou dochi*u ddli do Skolnich zaiizcni. vdehe piipravy dOi na vradovani.

2) Tcranni prog.ahry-Nnvrar do spotetnosti

V nlnci teto nLtbyie kliendm posktlov,na poDoc pii ziskrvani zmastntri a bydleni,
ieieni zadluzenosri..ieji prelence a zliieni finanani slmotusli.
Posliinim lecho proglmn je posilolat smoskrnou odpovadnosl a vlstni sociitni siluaci.
n , in  i  d l ' ^ v r r JopdJJ  o l t no  t r  / ' i l ' ! r < \o /p0sob . r r t ro rds  rodooro rd  r c i ; t n r  i n . cLJsc l

3) Odbornd $cinlni poradenstv!Podpora irrcgn.c ztredhodhlntch skupin do

'l ato soci6lni slurb.je zniiem n! pomoc liden, kteri tesi problenatjku v pracovne-
pdlnich vzlazich, dile piiponoci pii ziskdvtni socidlnich davek a pii pomoci poblemariky

v dmci ronoto pograoujecizircim poskybvana pomoc pii uplatnovani ci2ineckiho piala.

4) NizkoDrahova zatizetri pro dltianlddct- lytiek

Jednt se o sociabi sluzbo pD deli a nlddcz !e veku 7-l8lc!jejin, citemje poskyrolini
dihoskolnich ahivit a ljchovn€-v2delavacicb proerm0
spolck v oce 2017 Drcvozoul jedno aiirni robob rypu a to v Kn'pce,

viechny socidlni sluzby jsou poskytoleny bezplahd, v souladu s ndvnimi nommi aR a EU
a v souladu scucktn kodex€m socialnich pRcovnikn.

V rccc 20 1 7 Poradn r pro obdansNi/Obed ski a lidski prava, z.s. poskttouh od bonrik n
zoblasli sociAhi pftjce akcdirolan€ vzd€l6rdni MPSV pod ldzlcm,,Od stoz€nly k exekuci,
scb c xekuce neni pro dluznity I t vora konedn A...



lnrordacc o iaeinlch neroddch a obecnic[ nlehi.h zisadAch

Port'dna pb obdmstli/Obeeska a lidskd p va.z.s.lcdendebiclvidlczikonaa.j6j/l991
Sb., o nadniclli a dh prolndeci Vyhl6iky d 50!t2002 Sb.
Uietnictlijevedeno s \1uzitin (rfelniho soft$,m Mon€y 53.
Uaemi dokladxjsou dchivovrny v sidle spolku na adrese JcdndT, pmna 2, n.jnajako ndehi
zaaary, ktere jsou dcbivovdny ! eleklrcnicki podob€ na sencru a so udasnC na exlenim

Znvazky a pohledrvky jsou occdovrny pii vaiku jmcnovnou noonoor.
Spo. \  ne '  rbr r l  pohLeod- . \  purorpe d i  oa J  n \ .n  ) rb  ekrr .
Spolek nepieval zivuky za j i ni subjekry.
K3l 12.201? spolek nceviduje tidni zivazly d pohledevky po thtue spknrosli.

Zpdsoby odpisu najeiku

Dlouhodobj hnornt r nchDorni nrjetek

Dlouhodobi nhorni a nehmorni maFrkjc oaFle( s dobou pouilelmsti detsi nezjeden rak
a od lilenohznv&i ceny:

. Dlouhodobihnotninajdek 40.000,-Kd

. Dlouhodobi nehnorni majerek 60 000,-Kd

U d louhod obeho hmohdho ! nehtuo rntho m aje&u j e odpisoli p trn UC er. ich odtisi srmoven
r inlenim piedpisu at, Ze za z,Ilad.le pouzi0 metodo pouZivani pii lyrhtolAni danoyich

Udcrn i a ddno!€ odpi sy d lo uhodobebo hm ohdho a nehnorndho nrEj e&u sc rolnaj i.
U d louhod obdho nmob€ ho maj etku j sou Fnuzivany zrychlcnc odp isy.
v ullynulim naelnin obdobi ncbyllot2en Zidni hnorni di nehmotni dlouhodob\j

DrobnY m,jctck-systdn odpLn

Drcbn! hn'obi hajctck do 40.000,-Kajc u.rovrn do ndlladr piizaizeni do pouzivini na
nier 501{potreba na1erinlu. Pro remo ryp najelkujc uiden sdo$alni mly&ki nad.

Drcbninehnorntnajerekdo60.000,-KijeniLoldndoldkladiinander5l8osrahislurby.
PIo knro typ Dajerkujc den smoslahi daty{icki nael.



Picpoiei cizlch 0!n m CZK

Spolek pouziva pro prepocel cizich mdn na tcski kouy
Ku4oy€ rczdily zjistahc k daru ssraveni iaehi zilarky
26 jsou uvedeny dle povaly ve vtk zu ziskrl a zrnit a rol
kurzova zhila v polozce A.v.19. kLmyi zisk ! poloice
V roce 201 7 nebylo talovrno y cizich mendch.

Z! Porednu pro ObdesrvvobaDska a lidsk: prdva, z.s.
RNDi. et Mgr. Ladislav Zoboj

desiani ku ryhldovani tNa.
m u&€h ndloltch stupin 2l,22 a

B.tv.8

Tylo naehi piipadyjsou natovnny v $ adu se ?ikonem, vijihku Nofi pravidelnd sc
opakujici .dllady a dde nrtlady, kdy se jedhri o neejzndne ais&y.

Spolet v uplynuldm na.hln obdobi netvoiil zidno opravne polozky

O piijarich doEcich a ddech ndbje spolek na nilcl provo2nich vjlDsn a to dle jedrcltiyicb
pojekt,:. na kterdjsou prijhy urieny. v souladu s podhinlami poskyovalete.
K ro2vanovio! dnijsor ner*crpei dorlce a darr spolku ptevedeny do daliiLo obdobi
posdediictvim ndtu 91 1 , kte{ j e dalrlicky dlonen dlc jednodivich prcjeklll.

.Spol€knclykon5vat6dnou hospoddlskou dituosr
+ Spolck cliduje k 11.12.201? 6l mtshancn.
' Spolek neposkyll k I L 12.201? Ze&i pnjdky. nvory di 2lnly tietim osob:im,
. sporek .eeviduje k 3 L 12.201? zndni dlouhodobt nebmotni majerek
' spolet,(n, Zldn, l Jrekl ma/enj lonno' fi u an ho pronajmu
* Zdkonne o ostatd ezeryy nebyly vylv{ieny.
* Danovt ispora a rok 201 I vc visi 7600 Kd byla k 3 t. 12.2014 qaerprna v plni visi a byla
pouzita k pokryli nekhdn spolku souvisej icich s anDosrni, z nichz ziskai piijmy iejsou
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