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Úvodní slovo ředitelky
Rok 2020 lze shrnout jedním slovem: covid. 

Jak  se  můžete  dočíst  na  následujících  stránkách  této  výroční  zprávy, 
naše  činnost  se  v  některých  ohledech  od  základů  proměnila,  když  se 
musela přizpůsobit nastalé situaci.

V  první  řadě  bych  chtěla  poděkovat  všem  našim  zaměstnancům,  kteří 
onu nelehkou dobu zvládali.  I  přes náročnost  péče odváděli  svou práci 
na jedničku.

Děkujeme  i našim klientům, že se nás nebáli ani v oblecích a že spolu 
s  námi  strpěli  veškerá  omezení,  která  situace  přinesla.  Za  spolupráci 
samozřejmě děkujeme i rodinám.

Děkujeme  také  všem,  kdo  nás  během  doby  jakkoliv  podpořili,  ať  již 
finančně, materiálně či alespoň symbolicky. 

Chtěla  bych  popřát  všem  hlavně  hodně  zdraví  a  zklidnění  situace. 
Přejme si, aby se po zdravotní, organizační i finanční stránce společnost 
co nejdříve vrátila do normálních kolejí, a spolu s tím samozřejmě i naše 
terénní  sociální  služby,  které  jsou  již  od  roku  2004  založeny  na  třech 
pilířích:  dostupnost  i  v  těch  nejmenších  obcích,  provozní  doba 
i o večerech, víkendech a svátcích a péče i o lidi upoutané na lůžko, aby 
mohli zůstat doma a nemuseli se stěhovat do pobytových zařízení.

Bc. Kamila Sedláková
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O Spokojeném domově
Posláním Spokojeného domova, o. p. s., je poskytování zaregistrovaných 
sociálních služeb, ale i dalších služeb pro rodinu a domácnost.

Sociální služby Vám v domácím prostředí zajistí pomoc při péči o vlastní 
osobu  (např.  hygiena,  oblékání),  stravování  (příprava  a  podání  jídla 
a pití), péči o domácnost (úklid, praní prádla, nákupy apod.), kontaktu se 
společenským  prostředím  (doprovody  k  lékaři,  za  kulturou,  na  úřady 
a další místa).

Oblast poskytování služeb: 
• Služby poskytujeme v okruhu zhruba 15 km od našich kontaktních míst 
v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Turnově a Jičíně (v  obvodu 
obce s rozšířenou působností Jičín) a Horních Počaplech.
• Služby poskytujeme nejen ve městech, ale i v malých obcích těchto 
regionů.

Název a sídlo organizace: 
Spokojený  domov,  o.  p.  s.,  sídlo:  Na  Návsi  44,  Mnichovo  Hradiště  – 
Veselá

IČ: 29043913

Kontaktní místa (stav k 1. 6. 2021): 
Kontaktní místo VESELÁ U MNICHOVA HRADIŠTĚ  
(sídlo vedení společnosti)

Na Návsi 229 (podkroví Domu Ludmila), PSČ 295 01 

Kontaktní osoba: Bc. Helena Šolcová

Provozní  doba:  pondělí  9:00–16:00  a  dle  telefonické  domluvy  – 
tel.: 725 447 312 (pondělí až pátek 8:00–16:00)
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Kontaktní místo MLADÁ BOLESLAV  
Palackého 1327, PSČ 293 01

Kontaktní osoba: Bc. Helena Šolcová

Provozní  doba:  úterý  8:00–16:00  a  dle  telefonické  domluvy  – 
tel.: 725 447 312 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo TURNOV  
Hluboká 144, PSČ 511 01

Kontaktní osoba: Petra Skalická

Provozní  doba:  úterý  7:30–15:30,  čtvrtek  8:00–16:00  a  dle  telefonické 
domluvy – tel.: 773 503 087 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo JIČÍN  
Křižíkova 1099, 506 01  Jičín

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Mrázková

Provozní  doba:  úterý  7:30–15:30,  čtvrtek  8:00–16:00  a  dle  telefonické 
domluvy – tel.:  725 447 327 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo HORNÍ POČAPLY 
Horní Počaply 178, 277 03  Horní Počaply

Kontaktní osoba: Bc. Helena Šolcová

Provozní doba: dle telefonické domluvy – tel.:  725 447 312 (pondělí až 
pátek 8:00–16:00)
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Přehled poskytovaných služeb
Osobní asistence 
Osobní  asistence  pomáhá  osobám  s  postižením  zvládat  každodenní 
běžné činnosti v jejich přirozeném prostředí. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání  běžných  úkonů  péče  o  vlastní  osobu,  pomoc  při  osobní 
hygieně,  pomoc  při  zajištění  či  podávání  stravy,  pomoc  při  zajištění 
chodu domácnosti apod. Cílovou skupinu tvoří osoby od 3 let věku až po 
starší seniory (nad 80 let). Službu poskytujeme dle potřeb uživatele 7 dní 
v týdnu 24 hodin denně.

Pečovatelská služba 
Pečovatelskou  službou  je  lidem  se  ztrátou  soběstačnosti  umožňován 
důstojný život ve vlastním domácím prostředí v průběhu celého dne a to 
po celý týden, dle přání uživatele. Cílovou skupinu uživatelů tvoří senioři, 
kteří  nemají  dostatek  soběstačnosti,  ale  rádi  by  co  nejdéle  setrvali 
v  domácím  prostředí,  na  které  jsou  zvyklí.  Dále  osoby  vracející  se 
z  oddělení  následné  péče  nebo  jiných  typů  pobytových  zařízení  do 
domácího  prostředí,  a  to  se  sníženou  soběstačností  a  adaptabilitou  na 
původní  domácí  prostředí  a  osoby  se  zdravotním  postižením.  Základní 
myšlenkou  organizace  je  poskytnout  služby  především  v  menších 
obcích,  kde  je  jinak  tento  typ  služeb  hůře  dostupný.  Pečovatelskou 
službu poskytujeme 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin.

Odlehčovací služby 
Odlehčovacími  službami  jsou  zastupovány  osoby  pečující  o  své  blízké 
se ztrátou soběstačnosti v přirozeném prostředí, dle jejich potřeb. Služby 
jsou  nabízeny  osobám  starším  19  let  se  sníženou  soběstačností 
z  důvodu  věku,  zdravotního  postižení  a  osobám,  které  samy  pečují 
o osobu blízkou. Služba je poskytována všem potřebným s maximálním 
ohledem  na  jejich  osobní  přání  a  individuální  potřeby.  Odlehčovací 
služby poskytujeme v časovém rozmezí dle domluvy.
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Odborné sociální poradenství 
Posláním  odborného  sociálního  poradenství  je  poskytnout  radu  nebo 
pomoc při řešení nepříznivé životní situace, aby se občan lépe orientoval 
ve své náročné životní situaci, a pomoci mu nalézt strategii směřující ke 
zlepšení kvality jeho života.

Cílovou skupinou odborného sociálního poradenství  jsou osoby s  jiným 
zdravotním postižením a senioři. Zájemcům o poradenství poskytujeme 
základní  informace  pro  akutní  řešení  jejich  nepříznivé  životní  situace. 
V  případě  dalších  potřeb  pomoci,  které  nemůže  naše  společnost 
poskytnout,  je  odkážeme  na  další  organizace,  které  jsou  kompetentní 
jejich  problém  uspokojivě  vyřešit  –  Úřad  práce,  obecní  úřady,  jiné 
neziskové organizace, které se na takovou cílovou skupinu zaměřují.

Zájemcům  o  službu  odborné  sociální  poradenství  z  oblasti  námi 
primárně  vymezených  skupin  nabízíme  pomoc  při  uplatňování  práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Je zde možná 
přímá návaznost na registrované služby Spokojeného domova, o. p. s.

Samozřejmostí je možnost kontaktovat odborného sociálního pracovníka 
telefonicky,  emailem  nebo  písemně.  V  případě  nutnosti 
počítáme s možností schůzky i mimo „návštěvní“ hodiny.

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.
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Spokojený domov v roce 2020
Statistika poskytnutých sociálních služeb 
V  roce  2020  jsme  pomohli  zůstat  v  domácím  prostředí  278  lidem 
v  94  obcích.  Poskytli  jsme  jim  37  360  hodin  péče.  Na  cestách  ke 
klientům jsme strávili 11 788 hodin a ujeli  409 623 km.

Epidemie koronaviru 
Přesně 1. března 2020 se v ČR objevil první případ 
onemocnění covid19. Tato situace postupně zcela 
změnila  fungování  mnoha  institucí,  Spokojený 
domov  nevyjímaje.  Začátkem  března  je  u  nás 
ustanoven  krizový  štáb  a  jsou  projednávána 
doporučení  Asociace  poskytovatelů  sociálních 
služeb České republiky a krajských úřadů. Děláme 
vše možné pro to, abychom co nejvíce chránili naše 
klienty  i  zaměstnance.  Dostáváme  příděl 
ochranných  pomůcek  od  jednotlivých  krajů 
i z dalších zdrojů. Z počátku  je nedostatek  roušek,  tak si šijeme roušky 
vlastními silami. Nabízíme pomoc obcím pro občany – zejména seniory, 
kteří žijí sami a potřebují obstarat nákup či dovoz oběda. Služební auta 
postupně  prošla  dezinfekcí  –  v  Přepeřích  u  firmy  cisteautoturnov.cz. 
Koncem května se situace zlepšila a opatření se rozvolnila. „První vlna“ 
epidemie  skončila  a  nikdo  z  našich  klientů  ani  jejich  rodinných 
příslušníků  covid19  za  tu  dobu  neonemocněl.  Přesto  zůstáváme  ve 
střehu  a  i  když  se  opatření  v  běžném  životě  rozvolňují,  na  našich 
službách potkáte pečovatelky stále s  rouškami a v  rukavicích. Probíhají 
i  školení  správného  používání  ochranných  pomůcek.  Druhá  vlna 
pandemie  onemocnění  covid19  přišla  na  podzim  a  ta  už  se  bohužel 
Spokojenému  domovu  nevyhnula.  Karantény,  izolace,  náročná 
personální situace, omezení služeb pouze na nezbytné úkony – pomoc 
se  zajištěním  hygieny  a  stravy.  Zpřísňují  se  i  celorepubliková  opatření 
a pomalu si začínáme zvykat, že situace jen tak neskončí...
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Vzdělávání zaměstnanců 
V  lednu  proškolila  ředitelka  Spokojeného 
domova  Kamila  Sedláková  naše 
pracovníky  v  rámci  poboček  na  téma 
Paliativní  péče.  V  únoru  2020  jsme  ještě 
stihli  prezenční  školení  Specifika  péče 
o  klienty  s  Alzheimerovou  chorobou. 
V  červnu  a  v  září  pak  proběhlo  školení 
Psychohygiena  jako  prevence  syndromu 
vyhoření – dvě etapy tak, aby se jej mohlo 
zúčastnit  co  nejvíce  pracovníků.  Dále 
jsme během celého roku využívali hlavně 
online  formy  účasti  na  školeních 
a  kulatých  stolech  s  nejrůznějšími 
zaměřeními  (např.  Manipulace 
s uživatelem, Péče o umírající v domácích podmínkách, Ošetřovatelské 
minimum – specifika péče o osoby s vysokou mírou závislosti a další).

18.  a  19.  srpna  proběhlo  školení  na  téma  základní  hygienické  péče 
o  částečně  ležící  a  plně  imobilní  uživatele  sociálních  služeb. 
26.  a  27.  srpna  pak  školení Polohování  a  přesuny  imobilních  uživatelů 
sociálních  služeb.  Program  byl  zaměřen  na  problematické  situace 
z praxe. Například zvednout nemohoucího člověka s větší hmotností ze 
země pomocí zvedáku vůbec není  těžké, když víte,  jak na to. Ve všech 
termínech školení byla školitelkou ředitelka Kamila Sedláková.

Projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby 
se zdravotním postižením Libereckém kraji 
V roce 2020 pokračoval projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro 
osoby  se  zdravotním  postižením  v  Libereckém  kraji“,  reg.  č.: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862,  je  financovaný  z  Evropského 
sociálního  fondu,  státního  rozpočtu  ČR  a  rozpočtu  Libereckého  kraje 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část 
zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 
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15–65 let. Služby osobní asistence jsme v rámci projektu poskytovali na 
území  obcí  s  rozšířenou  působností  Turnov  a  Železný  Brod,  a  to 
zdravotně postiženým osobám od 15 do 65 let věku. Projekt byl ukončen 
k 30. listopadu 2020.

Projekt Pořízení dvou osobních 
automobilů pro zvýšení dostupnosti 
terénních sociálních služeb 
I  tento  projekt  je  spolufinancován  Evropskou  unií. 
Cílem  projektu  je  prostřednictvím  nákupu  dvou 
vozidel  zvýšit  dostupnost  a  flexibilitu  terénních 
sociálních  služeb  (osobní  asistence,  odlehčovacích  služeb 
a  pečovatelské  služby)  osobám  se  zdravotním  postižením  a  osobám 
ohroženým sociálním vyloučením v obcích v rámci IPRÚ Mladá Boleslav. 
Námi  poskytované  terénní  sociální  služby  se  tak  díky  pořízení 
služebních vozů mají šanci dostat  i do domácností uživatelů z řad osob 
se  zdravotním  postižením  a  osob  ohrožených  sociálním  vyloučením, 
kterým by služby bez plánovaných pořízených automobilů byly zajištěny 
obtížněji  (co  se  dopravy  pracovníků  týče),  v  ne  zcela  potřebném 
rozsahu,  popř.  vůbec. K  flexibilnímu  a  komplexnímu  zajištění  terénních 
sociálních  služeb  potřebuje  mít  naše  organizace  k  dispozici  dostatek 
služebních  automobilů,  jelikož  ne  každý  pracovník  má  možnost  využít 
vůz  vlastní.  S  nárůstem  poptávky  po  terénních  sociálních  službách  se 
dlouhodobě potýkáme s nedostatkem služebních automobilů. Projekt  je 
realizován  v  rámci  výzvy  č.  61  Sociální  infrastruktura  integrované 
projekty IPRÚ. Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012182 
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Projekt Pořízení automobilu pro zajištění terénních 
sociálních služeb na Jičínsku 
Cílem  projektu  je  prostřednictvím  pořízení  automobilu  se  zvedacím 
zařízením  zvýšit  dostupnost  a  flexibilitu  terénní  osobní  asistence 
v  regionu  MAS  Otevřené  zahrady  Jičínska  osobám  se  zdravotním 
postižením a osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Získaný  automobil  díky  realizaci  projektu  podpoří  flexibilitu  samotné 
služby osobní asistence poskytované na území MAS Otevřené zahrady 
Jičínska.  Zmíněná  terénní  sociální  služba  bude  dostupnější  jak 
stávajícím, tak i případným novým zájemcům o tuto službu z řad osob se 
zdravotním  postižením  a  osob  ohrožených  sociálním  vyloučením. 
Pracovníci  v  přímé  péči  se  tak  díky  získanému  vozidlu  dostanou  i  do 
menších  obcí  či  obcí  vzdálenějších.  Zároveň  budou  moci  díky 
v  automobilu  zabudovanému  zvedacímu  zařízení  snáze  přepravovat 
osoby na  vozíku,  které  se  budou potřebovat  dostat  např.  k  lékaři  nebo 
vyřídit si své záležitosti na úřadě.

K  flexibilnímu  a  komplexnímu  zajištění  terénních  sociálních  služeb 
potřebuje  mít  naše  organizace  k  dispozici  dostatek  služebních 
automobilů,  jelikož  ne  každý  pracovník má možnost  využít  vůz  vlastní. 
S  nárůstem  poptávky  po  terénních  sociálních  službách  se  dlouhodobě 
potýkáme s nedostatkem služebních automobilů. 

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011049

Projekt  je  realizován  v  rámci  výzvy  č.  62  Sociální  infrastruktura   
integrované projekty CLLD.
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Účast na Sousedské slavnosti 
Začátkem  podzimu,  ještě  před  vypuknutím 
druhé  vlny  pandemie,  se  Spokojený  domov 
zúčastnil  Sousedské  slavnosti  v  Mnichově 
Hradišti.  Tato  již  tradiční  akce  tentokrát 
připadla  na  sobotu  12.  září.  O  stánek  jsme 
se dělili nejen s naší sesterskou organizací Malyra, ale také s Kateřinou 
Maxovou a jejím spolkem DMO POBYTY. Počasí přálo, tak jsme si celý 
den užili. Věříme, že se opět sejdeme další rok!

Kulturní a společenské akce 
Vzhledem  ke  koronavirovým  opatřením  jsme  se 
doplňkovým  akcím  věnovali  jen  ve  velmi  omezeném 
rozsahu.  Zrušeny musely  být  naše  tradiční  akce:  jarní 
bál  a  podzimní  Bousovské  šachování.  Alespoň  malé 
kulturněspolečenské  zpestření  však  připravili  žáci  ZŠ 
Horní  Počaply  během  distanční  výuky.  Vyrobili  dárky 
pro naše klienty na Mělnicku, kteří v této nelehké době 
mnohdy ztratili kontakt s vnějším okolím. Klienti si mezi 
těmito  výrobky  vybrali  to,  co  se  jim  líbí.  Děkujeme 
žákům ZŠ Horní Počaply a paní učitelce Ivě Voglové za 
výborný nápad a spolupráci.

Časopis Spokojený domov 
Zpravodaj  je  již  11  let  neodmyslitelnou  součástí  Spokojeného  domova. 
V  průběhu  roku  2020  však  došlo  z  provozních  důvodů  ke  změně 
a  z  dosavadního  dvouměsíčníku  se  stal  čtvrtletník.  V  roce  2020  vyšlo 
5 čísel. Kromě informací o naší činnosti jsme tak jako každý rok přinesli 
v  časopise  i  řadu  praktických  informací,  články  na  témata  historie 
a  kultury  a  samozřejmě  nechybělo  ani  téma  koronavirus.  Rozhovory 
tentokrát  byly  jen  čtyři:  s  pamětnicí  Helenou  Čmelíkovou,  „zdravotním 
bratrem“  Janem  Šedivým,  prof.  Petrem  Moosem  a  výtvarníkem 
a architektem Zdeňkem Šindlarem.
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Zaměstnanci v roce 2020
K 31. prosinci 2020 pracovalo ve společnosti Spokojený domov, o. p. s., 
76 zaměstnanců.

Ve  chvíli,  kdy  se  koncem  roku  2019  poprvé  objevily  zmínky  o  novém 
onemocnění  covid19,  způsobeném  koronavirem  SARSCoV2,  jsme 
i  my  pochopili,  že  nás  v  příštích měsících  nečeká  jednoduché  období. 
Začátkem roku 2020 se zmíněný virus rozšířil do celého světa a způsobil 
doslova  revoluci  v mnoha oblastech  lidského života. V neposlední  řadě 
jsme se i my museli umět nepředvídatelné situaci přizpůsobit. Naučit se 
rychle  orientovat  nejen  v  inovacích  způsobu  náboru  našich  nových 
zaměstnanců, a to zejména v závislosti na stále se měnících opatřeních 
a vývoji koronavirové situace. Vyvinuli jsme maximum úsilí, abychom byli 
schopni  zabezpečit  jednak  bezpečnou  péči  o  naše  klienty  a  stejně  tak 
zabezpečit  neméně  bezpečnou  možnost  způsobu  výkonu  zaměstnání 
a ochranu pro naše zaměstnance.

Tímto  bychom  chtěli  poděkovat  všem  našim  zaměstnancům  na  všech 
našich  pobočkách  –  v  Mladé  Boleslavi,  Horních  Počaplech,  Jičíně 
a  Turnově  za  vysoké  pracovní  nasazení,  obětavost  a  sílu,  se  kterou 
nelehkým  pandemickým  rokem  2020  prošli  a  vzhledem 
k nepředvídatelnosti této pandemie stále statečně bojují.
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Zpráva o hospodaření
Spokojený domov, o. p. s., je samostatnou právnickou osobou založenou za 

účelem  poskytování  obecně  prospěšných  sociálních  služeb.  Společnost 

byla  založena  v  souladu  se  zákonem  č.  231/2010  Sb.,  kterým  se  mění 

zákon  č.  248/1995  Sb.,  o  obecně  prospěšných  společnostech.  Zákon 

č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  v  přechodných  ustanoveních  §  3050 

obecně  prodlužuje  fungování  stávajících  obecně  prospěšných  společností 

podle  původních  předpisů.  Společnost  je  zapsána  v  rejstříku  obecné 

prospěšných  společností  vedených  Městským  soudem  v  Praze  pod 

spisovou značkou O 717.

Předmětem obecně prospěšných služeb společnosti jsou:

• osvětová činnost v sociální a zdravotní oblasti

• spolupráce s krajskou a místní samosprávou v oblasti podpory lidí 

v sociálně nepříznivé situaci a realizace projektů vedoucích k jejímu řešení

• pořádání benefičních akcí a veřejných sbírek

• zřizování a provoz chráněných dílen vedoucích k sociálnímu začleňování 

zaměstnávaných osob

• rozvíjení zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci 

projektů sociální ekonomiky

• sociální služby registrované dle zákona 108/2006 Sb.

Vedle  uvedených  základních  činností,  za  jejichž  účelem  byla 

společnost založena, jsou dále předmětem doplňkové činnosti:

• pořádání kulturních a vzdělávacích akcí zaměřených zejména na rozvoj 

osobnosti účastníků

• maloobchod a velkoobchod s regionálními produkty, produkty zdravé 

výživy a zdravotními pomůckami

• provozování občerstvení se zaměřením na regionální produkty a produkty 

zdravé výživy

Doplňkovou  činnost  společnost  vykonává  za  účelem  dosažení  účelnějšího 

využití  majetku  a  zároveň  jejich  výkonem  nesmí  být  ohrožena  kvalita, 

rozsah  a  dostupnost  obecně  prospěšných  služeb.  Případný  zisk  z  výkonu 
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doplňkových  činností  smí  být  použit  pouze  pro  zkvalitnění  a  rozšíření 

činností obecně prospěšné společnosti.

Spokojený  domov,  o.  p.  s.,  je  neziskovou  organizací,  jejíž  hospodářský 

výsledek  je  vždy  použit  na  poskytování  obecně  prospěšných  služeb,  pro 

které  byla  založena.  Základním  předpokladem  pro  financování  činnosti 

společnosti se stala zásada vícezdrojového čerpání finančních prostředků. 

Účetnictví obecně prospěšné společnosti Spokojený domov 
Spokojený domov, o. p. s., je účetní jednotkou, vede účetnictví podle zákona 

o účetnictví v aktuálně platném znění. Účtový rozvrh je sestaven s využitím 

směrné  účtové  osnovy  s  ponecháním  analytického  členění 

z  transformovaného  občanského  sdružení.  Společnost  účtuje  dle  vyhlášky 

č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Spokojený domov, o. p. s., je příjemcem účelových dotací k zajištění služeb 

obecného  hospodářského  zájmu  na  poskytování  sociálních  služeb, 

tj. souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění  pozdějších  předpisů,  zajišťujících  pomoc  a  podporu  osobám  za 

účelem  sociálního  začlenění  nebo  prevence  sociálního  vyloučení  ve 

spádovém  území  Středočeského,  Libereckého  a  Královehradeckého  kraje 

v rozsahu základních činností služby a v souladu se „Střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb“ příslušného kraje. 

Účelová  dotace  je  poskytnuta  na  základě  veřejnoprávní  smlouvy 

a Spokojený domov, o. p. s., vede přidělené dotace v účetnictví odděleně za 

každou sociální službu zvlášť. Současně jako příjemce dotace čerpá dotaci 

pouze na úhradu uznatelných nákladů vymezených pro kalendářní rok 2020. 

Ve  stanoveném  termínu  určeném  poskytovatelem  účelové  dotace  je 

zpracováno finanční vypořádání s položkovým čerpáním neinvestiční dotace 

na  sociální  službu  a  přehledem  nákladů  a  výnosů  služby.  Z  titulu 

veřejnoprávní  smlouvy  na  poskytnutí  účelové  dotace  je  Spokojený  domov, 

o.  p.  s.,  povinen  nechat  ověřit  čerpání  dotace  auditorem,  a  to  v  případě 

přidělené dotace ve výši 3 mil. Kč a více. Výroční zpráva je vydána ve lhůtě 

do šesti měsíců po skončení účetního období.
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Účetnictví  je  vedeno  jako  jednookruhové,  to  znamená,  že  členění  nákladů 

a  výnosů  podle  jednotlivých  činností  je  uskutečněno  ve  vnitropodnikovém 

účetnictví.  Vnitropodnikové  účetnictví  je  organizováno  formou  analytických 

účtů  k  jednotlivým  syntetickým  účtům  nákladů  a  výnosů  finančního 

účetnictví. Účetní období je shodné s kalendářním rokem.

Celá činnost společnosti  je  rozčleněna do středisek, která  jsou volena  jako 

nejmenší  samostatně  hospodařící  útvary  tak,  že  středisko  provozuje 

jednotlivé  výkony  hlavní  činnosti.  Doplňkové  činnosti  jsou  sledovány  ve 

výkonech  odděleně  a  samostatně.  V  účetním  období  kalendářního  roku 

2020 nebyla doplňková činnost realizována.

Vyhodnocení finančního hospodaření organizace 
V  roce  2020  Spokojený  domov,  o.  p.  s.,  hospodařil  s  finančními  prostředky  získanými 
z  více  zdrojů,  tj.  byl  naplněn  základní  předpoklad  vícezdrojového  financování  jeho 
činnosti. Finanční hospodaření společnosti bylo významně ovlivněno vládními opatřeními 
a  celkovou  situací  při  řešení  epidemie  covid.  Finanční  výdaje  společnosti  související 
s  pokrytím  výplaty  odměn  a  úhrady  nákladů  na  covid  byly  ze  strany  MPSV  dotačně 
dofinancovány  v  celkovém  objemu  1  785  712  Kč.  Společnost  se  v  roce  2020  ucházela 
o veřejné dotace, granty, příspěvky obcí, nadační příspěvky a finanční dary, jejíž výčet je 
uveden v následujícím přehledu zdrojů financování:

Zdroje financování v roce 2020: v Kč
Účelové  dotace  prostřednictvím  Středočeského,  Libereckého 
a Královehradeckého kraje z prostředků MPSV

18 488 840,00

Účelové  dotace  z  rozpočtu  Středočeského,  Libereckého 
a Královehradeckého kraje z vlastních prostředků kraje

1 191 000,00

Příspěvky, dotace od obcí 700 900,00
Nadace, nadační fondy 191 121,00
Dary od fyzických a právnických osob 231 279,00

Finanční prostředky ze zdrojů Evropského sociálního fondu 1 541 779,95

Vlastní tržby za sociální služby 4 952 953,00
Ostatní tržby 376 152,62
Celkem zdroje financování v roce 2020 29 397 737,57

Účelová dotace prostřednictvím MPSV – program Covid 1 723 712,00
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Výnosy celkem 29 398 tis. Kč

Náklady celkem (bez daně z příjmu) 29 572 tis. Kč

Hospodářský výsledek 174 tis. Kč

Daň z příjmu 0 tis. Kč

Čerpání  finančních  prostředků  bylo  realizováno  v  souladu  se 
stanoveným  rozpočtem,  dosažený  hospodářský  výsledek  ve  výši  ztráty 
167  tis.  Kč    bude  pokryt  ze  zisku  minulého  období  ze  zajištění 
poskytovaných obecně prospěšných sociálních služeb.

V  rámci  finančního  hospodaření  společnosti  v  roce  2020  byly 
realizovány  nezbytné  finanční  náklady  na  zajištění  poskytovaných 
sociálních  služeb  ve  Středočeském,  Libereckém  a  Královéhradeckém 
kraji. Náklady na doplňkovou činnost nebyly v roce 2020 vynaloženy.

Účetní  závěrka  společnosti  Spokojený  domov,  o.  p.  s.,  byla  sestavena 
v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to 
v  rozsahu  výkazů  Rozvaha,  Výkaz  zisku  a  ztráty  pro  neziskové 
organizace a Přílohy k účetní závěrce. 

Čerpání  finančních  prostředků  Spokojeného  domova,  o.  p.  s.,  bylo 
realizováno  na  základě  schváleného  rozpočtu  a  jednotlivých 
schválených  rozpočtových změn. V  roce 2020 bylo zajištěno vyrovnané 
hospodaření,  veškeré  poskytnuté  dotace  a  příspěvky  byly  řádně 
vyúčtovány.

Základní ekonomické ukazatele za účetní období 01/2020 – 12/2020

Hospodaření  společnosti  Spokojený  domov,  o.  p.  s.,  za  účetní  období 
kalendářního  roku 2020,  se stavem k 31. 12. 2020,  skončilo se ztrátou 
ve  výši  167  tis.  Kč  při  dosažených  výnosech  ve  výši  29  398  tis.  Kč 
a nákladech 29 565 tis. Kč. Vykázaná ztráta společnosti k 31. 12. 2020 
byla  pokryta  ze  zisku  minulého  období.  Nejvýznamnější  položkou 
výnosů  jsou  přijaté  účelové  neinvestiční  dotace  od  krajů  na  zajištění 
základního  souboru  sociálních  služeb.  Dominantním  poskytovatelem 
účelové dotace byl Středočeský, Liberecký a Královehradecký kraj.
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Struktura tržeb a výnosů v roce 2020 v Kč

Struktura nákladů v roce 2020 v Kč

Tržby za vlastní výrobky 1 878,00
Tržby z prodeje služeb 6 494 732,95 

Úroky 3 740,99
Jiné ostatní výnosy 356 285,63
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 11 650,00

Přijaté příspěvky 422 400,00
Provozní dotace 22 104 452,00
Výnosy celkem 29 397 737,57

Ostatní sociální náklady 88 367,50
Ostatní daně a poplatky 22 190,00

Jiné ostatní náklady 280 097,03
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 195 811,00
Zůst. cena prodaného dl. neh. a hm. majetku 1 166,00

Náklady celkem 29 571 973,65

Opravy a udržování 361 306,47
Cestovné 738 088,00
Náklady na reprezentaci 23 795,00
Ostatní služby 2 247 462,66
Mzdové náklady 17 439 852,00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 5 656 636,00
Zákonné sociální náklady 689 270,84

Spotřeba materiálu 1 668 763,00
Spotřeba energie 110 375,94

Poskytnuté příspěvky 10 590,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

hlavní činnost

hlavní činnost

Tržby z prodeje zboží 588,00  0,00

Náklady na prodání zboží 588,00

Úroky 28 395,21
Dary 300,00

činnost
hospodářská

Tržby z prodeje materiálu 2 010,00 0,00

Prodaný materiál 2 010,00

Odpis nedobytné pohledávky 6 909,00
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Poděkování dárcům a spolupracovníkům 

Miloslav  Čeleda,  Michael  Reuman,  prof.  Petr  Moos,  Ing.  Stanislav 
Kozák, Jiří Stejskal, Stavebniny Kvapil s. r. o., JUDr. Helena Cimbálová

Kraje: 
Středočeský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj

Města a obce: 
Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Dobrovice, Dolní Bousov, Jičín, 
Karlovice,  Koberovy,  Kosmonosy,  Mladá  Boleslav,  Mladějov,  Mnichovo 
Hradiště,  Ohrazenice,  Příšovice,  Rovensko  pod  Troskami,  Svijanský 
Újezd, Svijany, Turnov, Železný Brod

Za spolupráci v roce 2020 děkujeme: 
Herci  Václavu  Knopovi,  Heleně  Šádkové,  Kateřině  Maxové,  Daniele 

Sedlákové,  Janu  Harcubovi,  Ladislavu  Jarešovi,  Asociaci  poskytovatelů 

sociálních  služeb  ČR,  Asociaci  veřejně  prospěšných  organizací  ČR, 

sesterské  organizaci Malyra,  s.  r.  o.,  spolku DMO Pobyty,    naší  slovenské 

partnerské organizaci Seniorka, n. o., a dalším. Děkujeme  i všem obecním 

úřadům, které se s námi podílely na řešení různorodých problémů a situací 

souvisejících s životy našich klientů.

Firmy, nadace, nadační fondy a fyzické osoby:



Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Na Návsi 44,
295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá, IČ: 29043913

Kontaktní místa:
Mnichovo Hradiště – Veselá, Na Návsi 229

Mladá Boleslav, Palackého 1327
Turnov, Hluboká 144
Jičín, Křižíkova 1099

Horní Počaply 178, 277 03  Horní Počaply
sekretariat@spokojenydomov.cz, www.spokojenydomov.cz

tel.: 774 423 414




