
 

 

SLUNEČNICE z. s. 



ÚVODNÍ SLOVO  

PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU 

Rok 2020 téměř celý pohltila pandemie Covid-19. Pro nás, stejně jako pro všechny okolo, první 

jarní měsíce probíhaly ve velkém strachu, nikdo netušil, o jakou epidemii se jedná, jak smrtelná 

je, jak se šíří. Zprávy z Číny a Itálie, v nichž jsme v televizi sledovali lidi umírající bez pomoci na 

ulici a přeplněné nemocnice, ve kterých se lékaři ochromení nedostatkem ventilátorů rozhodují, 

komu je přidělí podle věku pacientů, děsily jak pracovníky, tak uživatele našich služeb. 

Část služeb jsme museli okamžitě uzavřít, ale skutečně provozovat jsme nějakou dobu nemohli ani 

služby, které byly povolené, ani práci v našich dalších sekcích (Sociální firma, Kavárna), protože jsme 

neměli potřebné ochranné pomůcky ani dezinfekce.  Nastavení akutního krizového plánu pro všechny 

sekce v situaci, kdy o pandemii nic nevíte, nebylo jednoduché, ale dalo nám konkrétní hranice a postupy. 

V návaznosti na něj jsme sháněli dezinfekce, rukavice, roušky, vedoucí Sociální firmy Slunečnice DC, 

s.r.o. Petra Málková po nocích a víkendech našila stovky roušek pro všechny své pracovníky, aby mohli 

vyrazit za zakázkami, dobrovolníci z řad obyvatel nám nosili roušky, které doma šili, zapojil se úplně 

každý. 

Stejně tak Dobrovolnické centrum během krátké doby připravilo kompletní metodiku práce 

s dobrovolníky v pomoci potřebným občanům a ve spolupráci s Městem Děčín zahájilo obrovskou 

kampaň pomáhající všude, kde jsme byli osloveni. Dobrovolníci se tak ochráněni nezbytnými 

pomůckami a instruováni přesnými pokyny pod 24hodinovou dennodenní několikaměsíční podporou 

a vedením Doubravky Dostálové rozeběhli zejména k seniorům a lidem s postižením, kterým 

nakupovali, zařizovali nezbytné úkony na úřadech, odváželi je k lékaři, vozili jim zvířata na veterinární 

ošetření, vyzvedávali léky v lékárně a spolupracovali s jejich praktickými lékaři kvůli předávání receptů, 

atd. V podzimní vlně pak všichni jako jeden muž nastoupili jako pomocní pracovníci do domovů pro 

seniory na Kamenické ulici a v Home Care Valerie, aby pomohli udržet péči o seniory na lůžkových 

odděleních v situaci, kdy jak obyvatelé domovů, tak pracovníci odpadávali jeden po druhém 

s onemocněním Covid-19. 

V CDS jsme museli operativně uzpůsobit provoz tak, aby se asistentky s uživateli služby nescházely ve 

skupinkách, ale aby měly možnost věnovat se klientům individuálně a maximálně využívaly terénní 

práce, ale i online činnosti, což bylo pro naše uživatele i pracovníky úplně nové. 

Všechny původní plány na transformaci stávající podoby služeb se díky tomu všemu pozdržely, ale 

mohli jsme si pro ně alespoň připravit zázemí a začít pracovat na nových metodikách. 

Všem pracovníkům i dobrovolníkům ze srdce děkuji za jejich neskutečné nasazení, za intenzivní práci 

a obrovskou loajalitu, s níž byli jeden druhému oporou a s níž také nastoupili do přímé péče o seniory 

ve 2.vlně. Jsem pyšná jak na naše pracovníky, tak na všechny dobrovolníky, kteří se po celý rok 

zapojovali, i když už museli být vyčerpaní a vedle své pomoci se museli věnovat také svým vlastním 

potřebám a rodinám.  

V době přípravy této výroční zprávy proběhlo oceňování nejlepších dobrovolníků Ústeckého kraje, kde 

mezi dalšími úžasnými lidmi získal za svou práci ocenění Křesadlo děčínský dobrovolník Petr Tobiáš. 

Šárka Zimová Dostálová, předsedkyně.  



DĚKUJEME TĚMTO DÁRCŮM 

 

SPONZORSKÉ DARY ZA ROK 2020 - SLUNEČNICE, z.s. 

 

Finanční dary 

Viamont servis a.s.  30 000,00 Kč  

Oční Optika - Bc. Pavel Krňák  33 000,00 Kč  

SKZ Real s.r.o.  5 000,00 Kč  

Sempra Praha a.s., strojírenský závod Děčín  4 000,00 Kč  

MUDr. Irena Moudrá Wünschová  3 600,00 Kč  

Dagmar Budinová  3 000,00 Kč  

Jana Šťástková  3 000,00 Kč  

Miroslav Kroupa  2 000,00 Kč  

Martina Šopíková  500,00 Kč  

Jan Rokůsek  300,00 Kč  

Celkem  84 400,00 Kč  

  

Hmotné dary 

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA - mobilní telefon v hodnotě 2 599 Kč 

Jaw.cz s.r.o. - poskytování internetových služeb 

  

Nadační příspěvky 

Nadační fond Severočeská voda  60 000,00 Kč  

Ústecká komunitní nadace   15 000,00 Kč  

Celkem  75 000,00 Kč  

  

SPONZORSKÉ DARY ZA ROK 2020 - CESTA DO SVĚTA 
pobočný spolek Slunečnice, z.s. 
 

Finanční dary 

Wali s.r.o.              20 000,00 Kč  

Římskokatolická farnost Srbská Kamenice              10 105,00 Kč  

MUDr. Alena Sellnerová              10 000,00 Kč  

Ondřej Mašlanka                5 000,00 Kč  

Celkem              45 105,00 Kč  

  

Sbírka CDS konaná na základě osvědčení KÚ Ústeckého kraje  
ze dne 3. 7. 2012, č.j. 1861/SČ a KŽU/2012, evidenční číslo JID 91433/212/KUUK 
 

Výtěžek sbírky prostřednictvím sbírkové kasičky   

za období 16. 3. 2020 - 15. 3. 2021              20 000,00 Kč  

  

Přispěvatelé na sbírkový účet č. 2201638499/2010 za rok 2020: 

Ludmila Harcubová 1 000,00 Kč 

Filip Horák 1 000,00 Kč 

Václav Trajer 1 500,00 Kč 

Tomáš Kačín 300,00 Kč 

Jan Rokůsek 200,00 Kč 

Celkem 4 000,00 Kč 



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 

Slunečnice, z.s. 

Slunečnice, z.s. poskytuje v Děčíně již řadu let akreditovanou dobrovolnickou službu napříč 

nejrůznějšími oblastmi působení místních neziskových organizací v sociálních službách, 

i příspěvkových organizací města Děčín. Dobrovolnické centrum Slunečnice dobrovolníky 

vybírá, prověřuje psychotesty, vzdělává, uzavírá s nimi smlouvy, a kontroluje a zkvalitňuje jejich 

práci. Dobrovolníci jsou pojištěni a v organizacích vedou pečlivé evidence své činnosti. 

Získáváme je informačními aktivitami v médiích, letáky, a besedami na školách. Naše 

dobrovolnické centrum také aktivně spolupracuje s německými organizacemi, s nimiž realizuje 

příhraniční aktivity, posilující soudržnost místní komunity a příhraničních vztahů. Během 

pandemie onemocnění Covid-19 se naše organizace aktivně podílela na zajištění a koordinaci 

dobrovolníků, kteří sehráli důležitou roli při poskytování pomoci seniorům a dalším potřebným 

občanům města Děčín.   

  



 

Dobrovolnictví je zahrnuto do cílů komunitního plánu města Děčín, i do Střednědobého 

strategického plánu sociálních služeb Ústeckého kraje, kde je díky našemu Dobrovolnickému centru 

Děčín uváděn Děčín jako jedno z center rozvoje dobrovolnické služby. 

Mezinárodní výměna dobrovolníků 

Slunečnice je už několik let zapojená do mezinárodního projektu Spolkové dobrovolnické služby v rámci 

německo-české dobrovolnické služby. Od září 2020 do konce srpna 2021 hostuje ve Slunečnici již 

v řadě pátá německá dobrovolnice Helena Tabery. Pracuje s lidmi s postižením v denních programech, 

učí se česky a pomáhá s dobrovolnickou činností. 

Začátkem roku probíhaly na školách besedy na téma dobrovolnictví, kterých se zúčastnilo 

celkem 165 žáku děčínských škol: 

•   3. 2. 2020 Křesťanská ZŠ Nativity – beseda a kreativní workshop / 20 žáků  

•   6. 2. 2020 Gymnázium Děčín – beseda / 25 žáků  

•   7. 2. 2020 Střední škola řemesel a služeb – beseda / 14 žáků 

•   7. 2. 2020 Gymnázium Děčín – beseda / 20 žáků 

• 14. 2. 2020 Střední zdravotnická škola Děčín – beseda / 36 žáků 

• 14. 2. 2020 Gymnázium Děčín – beseda / 24 žáků 

•   6. 3. 2020 Střední škola řemesel a služeb – beseda / 26 žáků 

Dobrovolníci procházeli během roku výcvikem ve formě individuálního proškolení a supervizí: 

Supervize • 10. 2. 2020   • 9. 4. 2020   • 23. 4. 2020   • 2. 11. 2020   • 5. 11. 2020   • 14. 11. 2020  

Školení  • 20. - 21. 6. 2020   • 21. - 23. 9. 2020  

Aktivity dobrovolníků v době nouzových stavů: 

Město Děčín oslovilo naše dobrovolnické centrum ihned na začátku pandemie, zda budeme schopni 

pro Děčín koordinovat dobrovolnickou pomoc seniorům a dalším potřebným občanům. Ihned jsme se 

do toho pustili, připravili ve velmi krátké době nové postupy a metodiky a systém pro přijímání žádostí 

o pomoc od občanů a naši koordinaci dobrovolníků. Vyhledávali jsme dobrovolníky přes známé, sociální 

sítě, spolupracující organizace a školy, koordinovali dobrovolníky, komunikovali se seniory 

a distribuovali pomoc intenzivně každý den v obou nouzových stavech: 

• roznos letáčků (informujících o možnosti dobrovolnické pomoci osamělým seniorům a lidem, kteří 

jsou nemocní, nebo s postižením) během 1. vlny pandemie  

• roznos roušek – dobrovolníci v domácnostech na jaře šili roušky, které další dobrovolníci roznášeli 

seniorům a lékařským ordinacím ve městě 

• pomoc s nákupy a donáškami nákupů, obědů a léků seniorům v pandemii a nouzovém stavu, pomoc 

s dalšími nezbytnými úkony (doprovod na úřad, zajištění veterinární pomoci pro zvířata atd.). 

• dobrovolnická pomoc v pobytových službách dvou děčínských domovů pro seniory na podzim 

• dobrovolnická pomoc v organizaci pro osoby bez přístřeší 

• Akce - #sirimVaclava – Ve spolupráci s DAMU a studenty Katedry výchovné dramatiky jsme vytvořili 

na Facebooku výzvu na popud klienta děčínského domova seniorů. Zúčastnilo se jí mnoho lidí 

z veřejnosti a celá akce vyvrcholila 18. prosince, kdy dobrovolníci a studenti DAMU zpívali pod okny 

seniorům a přinesli jim dárečky od dětí ze spolupracujících škol a školek. Zpěv se živě streamoval na 

stránce https://www.facebook.com/dejedamu, kde jsou i veškeré příspěvky veřejnosti a detailní popis 

výzvy. 

Statistické údaje: Během roku 2020 sdružovalo Dobrovolnické centrum Slunečnice střídavě 

75 dobrovolníků, z toho 51 dobrovolníků do 26 let.  Celkem odpracovali 3.332 hodin, z toho 2.825 

přímo v „covidové“ pomoci.  

Poděkování všem zapojeným dobrovolníkům a osobní medailonky těch nejaktivnějších najdete na 

webových stránkách: www.dobrovolnici-decin.webnode.cz.  

Bc. Taťána Tlustošová, vedoucí Dobrovolnického centra 

• t.tlustosova@seznam.cz  

• 739 355 705 

• www.slundecin.org/DCS  

https://www.facebook.com/dejedamu
http://www.dobrovolnici-decin.webnode.cz/
mailto:t.tlustosova@seznam.cz
http://www.slundecin.org/DCS


  



 

Projekt Dobrovolnického centra: 

Zavádění standardů kvality pro dobrovolnickou práci v sociálních službách 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015239 

Slunečnice Děčín spolu s 6 partnery – poskytovateli sociálních služeb v regionu, realizuje projekt, jehož 

cílem je nastavit jednotný systém pro přijímání a zapojení dobrovolníků do sociálních služeb tak, aby 

byl plně koherentní s požadavky kvality a standardy sociálních služeb, a pomohl zlepšovat a zkvalitňovat 

sociální služby a jejich přínos pro uživatele. 

Projekt se od 1.5.2020 do 30.4.2022 bude snažit proškolit sociální pracovníky (případně jiné pracovníky, 

kteří v soc. službách dobrovolníky přijímají a starají se o ně) v postupech práce s dobrovolníky, právních 

normách, rozsahu toho, co je možné zahrnout do dobrovolnické práce a co nikoliv atd. a zajistit jim 

výměnu zkušeností v ČR i v zahraničí.  

Projekt je plně podpořen Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Partneři projektu (zapojené organizace):  

• Cesta do světa, p.s. Slunečnice – SR; STD  

• Indigo Děčín, z.s. - Nízkoprah. zař. pro děti a mládež; Terénní program  

• Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. - SAS_1; SAS_2;  
Nízkoprah. zař. pro děti a mládež  

• Charitní sdružení Děčín, z.s. - SAS; Odborné soc. poradenství  

• Křesťanské společenství Jonáš, z.s. - Nízkoprah. den. centrum  

• Valérie – Homecare, s.r.o. - Domov pro seniory  

Aktivity projektu 
V roce 2020 jsme od května realizovali motivační workshopy v partnerských organizacích pro 
pracovníky služeb, domluvili evaluační agenturu, která pro každou ze zapojených organizací zpracovala 
vstupní analýzu, podle které připravujeme nové metodiky, proběhl akreditovaný kurz Koordinátorů 
dobrovolnictví v sociálních službách pro ty pracovníky, kteří v partnerské organizaci budou mít na 
starost kontakt s dobrovolníky a pak nám do projektu zasáhla 2. vlna covidové pandemie. Všechna další 
vzdělávání i již domluvená a připravená stáž v Diakonii Pirna v SRN musely být zrušeny a přesouvají 
se na rok 2021. 

Manažer projektu Doubravka Dostálová       Administrátor projektu Šárka Zimová Dostálová  
  dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz         zimova.dostalova@seznam.cz 
  739 355 705             604 626 222 

  

mailto:dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz
mailto:zimova.dostalova@seznam.cz


Náklady a výnosy Slunečnice, z.s. 

za období 1 – 12 / 2020 

 

Náklady 

Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP     796 843,00 Kč  

Spotřeba materiálu       15 977,00 Kč  

Cestovné         3 437,00 Kč  

Spotřeba energií a ostatní služby k nájmu     216 091,00 Kč  

Nájemné     398 519,00 Kč  

Poštovné         1 645,00 Kč  

Účetní služby       32 220,00 Kč  

Školení a kurzy       89 561,00 Kč  

Ostatní služby     213 740,00 Kč  

Supervize a diagnostika dobrovolníků       13 800,00 Kč  

Propagace         6 797,00 Kč  

Jiné ostatní náklad (bankovní poplatky, pojištění)       27 342,00 Kč  

Odpisy dlouhodobého majetku         6 162,00 Kč  

Náklady celkem:  1 822 134,00 Kč  

 

Výnosy 

Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje       70 000,00 Kč  

Dotace Statutárního města Děčín       50 000,00 Kč  

Dotace Ministerstva vnitra ČR       70 000,00 Kč  

Dotace Ministerstva školství ČR     138 465,00 Kč  

Nadační příspěvek Ústecké komunitní nadace       15 000,00 Kč  

Dotace od Úřadu práce     342 319,00 Kč  

Dotace MPSV na projekt ESF     276 120,00 Kč  

Sponzoring – finanční a hmotné dary, reklama     116 999,00 Kč  

Tržby za podnájmy prostor     724 736,00 Kč  

Tržby za služby – ostatní         7 080,00 Kč  

Jiné ostatní výnosy         8 946,00 Kč  

Výnosy celkem:  1 819 665,00 Kč  

 

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2020 je ztráta:   - 2 469,00 Kč. 
 

  



CESTA DO SVĚTA 

pobočný spolek Slunečnice, z.s. 

Cesta do světa poskytuje dvě registrované sociální služby „sociální rehabilitaci“ a „sociálně 

terapeutické dílny“ podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách osobám s mentálním, 

tělesným a kombinovaným postižením od 16 - 64 let.  

V roce 2020 využilo našich služeb 51 uživatelů. Z toho 32 sociální rehabilitaci a 19 sociálně 

terapeutické dílny. 

Sociálně terapeutické dílny: 

V rámci nácviku v „sociálně terapeutických dílnách“ dochází k podpoře pracovních návyků a dovedností. 

K tomu slouží pro naše uživatele tyto tři tréninkové programy: 

• Dílna na výrobu ručně motaných svíček ze včelích plástů a litých svíček – probíhá v dílně v prostorech 

Slunečnice v Hudečkově ulici.  

• Kavárna – palačinkárna „Na cestě“ na Zámku Děčín – trénink úklidu, práce v kuchyni, obsluhy hostů 

• Tréninkový program úklidových a domácích prací. Uživatelé trénují v prostorech Slunečnice 

a spolupracují s kavárnou „Na cestě“, zajišťují odnos, třídění a praní prádla, žehlení. 

Sociální rehabilitace: 

Programy „sociální rehabilitace“ napomáhají osobám v naší cílové skupině posílit jejich sociální integraci 

a zapojení se do běžného života, pomáhají jim řešit jejich problémy, aktivizovat je a zprostředkovávat 

jim důležité sociální kontakty a vazby. V nabídce máme individuální i skupinové aktivity, svépomocné 

skupiny pro rodiče, v nichž mají možnost vyměňovat si informace a zkušenosti, ale i svépomocné 

skupiny pro samotné uživatele. Během roku proběhlo celkem 9 turisticko-poznávacích výletů, 3 výlety 

do Prahy a uskutečnily se 2 tuzemské pobytové akce s uživateli.  

Dopad pandemie na sociální služby: 

Stejně jako ostatní činnosti bylo i poskytování služeb STD a SR v roce 2020 zásadně ovlivněno 

pandemií Covid-19. Vzhledem ke krizovým opatřením přijatých vládou ČR jsme byli po značnou část 

roku opakovaně nuceni přerušit poskytování služeb STD. Z téhož důvodu nemohly být realizovány dva 

pobyty s klienty plánované v rámci SR a neproběhla tradiční „Soutěž v první pomoci“. To v důsledku 

znamenalo mírný pokles počtu klientů zapojených do obou služeb oproti počtům z minulých let. 

Rekonstrukce dílen 

V důsledku uzavření služeb pandemií Covid-19 jsme se rozhodli, že této doby naplno využijeme, 

a pustili jsme se do kompletní rekonstrukce dílen. Proběhla rekonstrukce dílny sociálních návyků, 

nazývaná pracovně Rodinka, kde klienti získávají dovednosti v oblasti praní, žehlení, nakupování, 

vaření a dalších domácích prací. Máme nově opravený rozvod vody, elektroinstalaci a světla, rozšířenou 

a novou kuchyňskou linku, novou podlahu a nově uzpůsobený prostor celé dílny, dobrovolníci 

i pracovníci společně vymalovali většinu prostor CDS.  Nová světla jsme také instalovali v malé tvořivé 

dílničce, a to vše díky podpoře veřejné sbírky a dotace Nadačního fondu Severočeská voda. V r. 2021 

chceme pokračovat v dalších dílnách. Za prostředky ze sbírky, dotace i dobrovolnickou pomoc vám 

obrovsky děkujeme. 

Bc. Markéta Předotová, vedoucí CDS 

• cds@slundecin.org 

• 724 140 440 

• www.slundecin.org/CDS 

  

mailto:cds@slundecin.org


Projekt CDS 

Integrační program arte a dramaterapie pro mentálně postižené v Děčíně  

Cílem projektu bylo umožnit mentálně postiženým lidem emoční a tvořivé prožitky, které prostřednictvím 

uvedených terapeutických směrů posilují rozvoj jejich osobnosti, sebe náhled, uvolnění a schopnost 

svobodného vyjadřování. Snažili jsme se také veřejně propagovat prospěšnost této tvořivé činnosti mezi 

širokou veřejností s cílem upozornit na problematiku života osob s postižením, umožnit a zlepšit proces 

jejich integrace a umožnit veřejnosti zapojit se do tvořivého procesu s nimi a dovolit si spolu s nimi 

prožívat uvolnění a svobodné sebevyjádření. 

Arteterapeutické dílny 

Otevřeli jsme pravidelné tvoření ve výtvarném ateliéru, jehož programu se účastnili klienti CDS a děti 

z mateřských a základních škol pod vedením pedagožky Mgr. Ĺudmily Hodboďové.  

Ateliér s účastníky tvořil podle předem nastavených témat, jeho smyslem nebylo úsilí o nejvyšší kvalitu 

výtvarné tvorby, ale o podporu osobnostního rozvoje a schopnosti sebevyjádření. Probíhaly práce přímo 

v ateliéru i veřejné venkovní dílny, které ale narušily obě vlny pandemie, jak na jaře, tak na podzim 

a v zimě. Ateliér proto proběhl v omezeném režimu oproti původně plánované představě – práce 

v plenéru pouze v 07 - 09/20, a vymyslel alternativní formy podpory a zapojení veřejnosti (11 a 12/20) - 

volná témata v domácí tvorbě. Do této práce byli zapojeni všichni sociální pracovníci, protože součástí 

domácí tvorby bylo i online povídání s klienty, které probíhalo individuálně, podpora pro tvorbu 

i psychická péče. Vznikly krásné barevné práce. 

V prosinci jsme vybrali ze zhotovených výtvorů několik desítek nejsilnějších obrázků a nechali je 

v tiskárně vytisknout na velkoformátový pevný papír. Po domluvě s městským Domovem pro seniory na 

Kamenické ul. a Odlehčovací pobytovou službou Home Care Valerie jsme pak tyto „obrazy“ předali jako 

vánoční dárek pro obyvatele těchto domovů, aby zdobily jejich pokoje či chodby. 

Artefiletická setkání - "Pojďme objevovat" 

Uskutečnila se dvě artefiletická setkání s názvem "Pojďme objevovat" setkání s artefiletičkou 

Mgr. Ivanou Páralovou.  

„Šířím Václava“ – akce, do níž se v rámci projektu zapojilo spolu s klienty naše Dobrovolnické centrum 

se studenty DAMU. Dobrovolníci (studenti), kteří docházeli v coronavirové krizi pomáhat do městského 

Domova pro seniory, chtěli splnit sen jednoho zde žijícího seniora, který má velmi rád koledu „Svatý 

Václav“ a protože není příliš známá, chtěl, aby ji dobrovolníci šířili mezi mladými lidmi. 18. 12. 2020 se 

tak po domluvě s vedením Domova pro seniory uskutečnila akce, kdy tito studenti, kteří jako 

dobrovolníci nacvičovali celý listopad tuto i jiné koledy, přijeli na dvůr Domova a pod okny seniorů na 

mikrofony zazpívali pásmo koled včetně koledy „Svatý Václav“. Spolu s předáním obrázků našich klientů 

tak dostali senioři v DPS ještě tento krásný dárek. 

Ač nám realizaci projektu, jako každému v naší republice, komplikovala coronavirová pandemie, snažili 

jsme se v době mimo nouzové stavy maximálně využít prostor k akcím a v době nouzových stavů najít 

náhradní řešení, což se nám podařilo. je nám líto, že nemohl probíhat dramaterapeutický kroužek 

a nemohl pokračovat artefiletický, ale obě aktivity byly příliš rizikové, protože vyžadují intenzivní práci 

ve skupině a blízký kontakt. Naplno jsme alespoň využili arteterapeutické aktivity a propojili je alespoň 

v závěru roku s širokou veřejností (senioři, studenti). 

Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře Ministerstva kultury ČR.  



Náklady a výnosy Cesty do světa, pobočného spolku Slunečnice, z.s.  

za období 1 – 12 / 2020 

 

Náklady 

Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP  3 217 903,00 Kč  

Zákonné sociální náklady  10 800,00 Kč  

Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, potraviny,  
materiál pro práci s klienty, ostatní režijní materiál, DDHM) 

 158 796,00 Kč  

Cestovné  1 110,00 Kč  

Spotřeba energií  105 004,00 Kč  

Podnájem  366 000,00 Kč  

Provozní náklady tréninkového pracoviště – kavárna  156 000,00 Kč  

Služby spojené s podnájmem  
(svoz odpadu, ostraha budovy, administrativní poplatky) 

 28 800,00 Kč  

Telefony, internet, poštovné  22 314,00 Kč  

Účetní a ekonomické služby (externí vedení účetnictví, 
administrace a zpracování projektových žádostí) 

 242 550,00 Kč  

Školení a kurzy  47 262,00 Kč  

Supervize  34 400,00 Kč  

Opravy a údržba  79 179,90 Kč  

Ostatní náklady  28 361,00 Kč  

Ostatní služby  17 961,00 Kč  

Náklady celkem:   4 516 440,90 Kč 

 

Výnosy 

Dotace Ústeckého kraje  3 993 180,00 Kč  

Dotace Statutárního města Děčín  150 000,00 Kč  

Dotace Ministerstva kultury  48 800,00 Kč  

Tržby z prodeje služeb  142 800,00 Kč  

Příjmy za doplňkové služby  1 950,00 Kč  

Příjmy od členů Klubu Slunečnice  26 413,00 Kč  

Sponzoring – finanční a hmotné dary  112 673,00 Kč  

Úroky  170,00 Kč  

Výnosy celkem: 4 475 986,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2020 je ztráta:   - 40 454,90 Kč. 
 

  



 KAVÁRNA – PALAČINKÁRNA NA CESTĚ 

pobočný spolek Slunečnice z.s. 

Kavárna byla otevřena jen po dobu několika málo měsíců, něž jsme ji z důvodu vládních nařízení museli 

uzavřít. Využili jsme alespoň této doby k opravě nefunkčního nebo poškozeného vybavení, dobrovolníci 

z HC Děčín nám pomohli vymalovat kuchyň, obrousit a natřít stoly, provedli jsme rekonstrukci kuchyňské 

linky a výměnu obložení kolem ní.  Všem ze srdce děkujeme. 

Před podzimním lockdownem jsme v létě měli otevřenou alespoň zahrádku a v prosincovém rozvolnění, 

kdy kavárna mohla otevřít naplno, jsme rozjeli akci „Vystydne Ti kafe!“ Jejím smyslem bylo rozšířit mezi 

podporovateli kavárny a našimi přáteli pomoc kavárně v té formě, že zakoupí pro své kamarády či kolegy 

kávu a pozvou je na ni, aby si ji kdykoliv v kavárně vyzvedli. Akce měla úžasný ohlas, návštěvníci pro 

své známé zakoupili 147 káv, ale díky novému uzavření provozoven před Vánoci si své kávy vyzvedlo 

pouze 15 obdarovaných. Na ostatních 132 tu kávy stále čekají. 

Miroslava Špátová, provozní vedoucí 

• info@cafenaceste.org 

• 739 671 416 

• www.cafenaceste.org  
 

 

 

  

mailto:info@cafenaceste.org
http://www.cafenaceste.org/


Náklady a výnosy Cesty do světa, pobočného spolku Slunečnice, z.s.  

za období 1 – 12 / 2020 

 

Náklady 

Mzdové náklady včetně zákonného SP a ZP  1 523 048,00 Kč  

Spotřeba materiálu – potraviny, režie  379 160,00 Kč  

Prodané zboží   71 470,00 Kč  

Ostatní služby   91 132,00 Kč  

Jiné ostatní náklady   15 442,00 Kč  

Náklady celkem: 2 080 252,00 Kč 

 

Výnosy 

Tržby z prodeje  1 214 223,00 Kč  

Dotace Úřadu práce na zaměstnávání OZP     623 889,00 Kč  

Dotace Úřadu v programu "Antivirus"     283 148,00 Kč  

Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu v programu 
"COVID-Gastro-uzavřené provozovny" 

    127 280,00 Kč  

Jiné ostatní výnosy         8 306,00 Kč  

Výnosy celkem: 2 256 846,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2020 je zisk:   176 594,00 Kč. 
 

  



 SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEČNICE DC, s.r.o. 

Zaměření firmy se nadále orientuje ve dvou oblastech – úklidových prací a lesních, zahradních prací. 

První skupina zajišťuje úklidové práce, v roce 2020 jsme uklízeli společné prostory v 99 panelových 

a činžovních domů v Děčíně a Jílovém u Děčína. Realizovali jsme drobné individuální zakázky na 

vyklízení, stěhování objektů (bytů, půd a sklepů), úklidy pro starší občany. 

Pro druhou skupinu zajišťující lesní a zahradní práce je rozhodující spolupráce s Národním parkem 

České Švýcarsko – sázení stromků, postřiky, ožínání, úklid klestu. Od roku 2017 se tato činnost ještě 

rozšířila o opravy oplůtků a oplocenek, čištění lesních cest, sběr semen, instalace sítí, svoz sítí, výběr 

semen. 

Na konci roku 2019 se nám podařilo vyhrát výběrové řízení na ruční úklid klestu a těžebních zbytků ze 

silnice v okolí NPČŠ. Tato práce byla garantována od 6.1.2020 do 31.3.2020, tím jsme zajistili práci pro 

6 osob přes zimní měsíce, kdy práce v lese obvykle není.  

Během roku v měsíci března nás všechny zasáhla pandemie Covid-19 a v začátcích to bylo pro nás 

všechny moc těžké, dotklo se to i naší firmy. Díky tomu, že jsme od dubna pokračovali prací v lese, a to 

sázením buků a dubů a mohli jsme být v přírodě na čerstvém vzduchu, jsme prvotní nelehkou situaci 

ustáli. 

Další činnosti jsou spíš sporadické – u zahradních prací, hlavně sekání zahrad, máme několik stálých 

zákazníků, kteří se nám rok od roku navyšují a stávají se pro nás stálými, pro které sekání zajišťujeme 

pravidelně v závislosti na rychlosti růstu trávy, a k tomu se příležitostně přidávají další jednorázové 

zakázky. V tomto roce jsme zahradnické práce prováděli i pro větší firmy Kovošrot Group CZ s.r.o., 

Bohemia Cargo, Jezdecký park Ludvíkovice, Biotop Nový svět. 

Prováděli jsme úklidové práce pro firmy Stavební společnost JK spol, s.r.o., Delfi spol. s.r.o. 

SFS děkuje za dlouhodobou spolupráci bytovým družstvům – Bytron, SBD Děčín Zelená, OSBD 

Jeronýmova, DUNA, a.s. Děčín, Národnímu parku České Švýcarsko, Magistrátu města Děčín, 

autoopravně Hanák, Agentuře Osmý den, Úřadu práce – paní Haně Přivřelové a nově také paní 

Michaele Dudové Jandové, která nám zajišťuje pravidelné zakázky. 

Petra Málková, vedoucí Sociální firmy Slunečnice DC, s.r.o. 

• malkova@socialnifirma.cz 

• tel.: 733 572 434 

• www.socialnifirma.cz  

 

mailto:malkova@socialnifirma.cz
http://www.socialnifirma.cz/


Náklady a výnosy Sociální firmy Slunečnice DC, s.r.o. 

za období 1 - 12 / 2020 

 

Náklady 

Spotřeba materiálu 
(potřeby na úklid, kancelářské potřeby, čistící prostředky, DHM) 

 217 646,44 Kč  

Prodané zboží – nákup + prodej  807 777,70 Kč  

Ostatní služby (nájemné, telefony)  395 027,32 Kč  

Mzdové náklady  4 062 831,04 Kč  

Silniční daň  5 580,00 Kč  

Jiné provozní náklady  75 272,34 Kč  

Odpisy dlouhodobého NM a HM  18 552,00 Kč  

Náklady celkem: 5 582 686,84 Kč 

 

Výnosy 

Tržby z prodeje služeb  3 604 104,39 Kč  

Jiné provozní výnosy  1 867 309,31 Kč  

Provozní dotace  111 757,00 Kč  

Výnosy celkem: 5 583 170,70 Kč 

 

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2020 je zisk:   483,86 Kč. 
 

 



 

 



Slunečnice, z.s.

Hudečkova 664/1

40502 DĚČÍN
2020 1 2 6 8 4 5 5 4 2 9

ROZVAHA
v plném rozsahu

..................................................................................................
31.12.2020

Příloha k přiznání k dani

z příjmů právnických osob

Rok Měsíc IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Název účetní jednotky

ke dni
(V celých tisících Kč)

AKTIVA
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dniČíslo

řádku
Označení

účetního období účetního období

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

A. 001 916 910Dlouhodobý majetek celkem (ř.2+10+21+29)

A.I. 002 199 199Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř.3 až 9)

2. 004 155 155Software

5. 007 44 44Ostatní dlouhodobý nehmotný  majetek

A.II. 010 1 646 1 581Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až 20)

5. 015 637 572Pěstitelské celky trvalých porostů

7. 017 162 162Drobný dlouhodobý hmotný  majetek

9. 019 557 557Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10. 020 290 290Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek

A.IV. 029 -929 -870Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř.30 až 40)

2. 031 -155 -155Oprávky k softwaru

5. 034 -44 -44Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

7. 036 -568 -509Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 

10. 039 -162 -162Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

B. 041 179 2 196Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)

B.II. 052 50 1 719Pohledávky celkem (ř.53 až 71)

1. 053 10 7Odběratelé

4. 056 0 289Poskytnuté provozní zálohy

9. 061 40 40Ostatní přímé daně

17. 069 0 1 383Jiné pohledávky

B.III. 072 7 369Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80)

1. 073 5 4Peněžní prostředky v pokladně

2. 074 2 365Ceniny

B.IV. 081 122 108Jiná aktiva celkem (ř.82+83)

1. 082 2 9Náklady příštích období

2. 083 120 99Příjmy příštích období

085 1 095 3 106AKTIVA CELKEM (ř.1+41)

1



Označení PASIVA

řádku

Číslo Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni

účetního období

A. 086 111 109Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)

A.I. 087 213 213Jmění celkem (ř.88 až 90)

1. 088 213 213Vlastní jmění

A.II. 091 -102 -104Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)

1. 092 137 -2Účet výsledku hospodaření

3. 094 -239 -102Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. 095 984 2 997Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)

B.III. 106 984 2 997Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)

1. 107 458 326Dodavatelé

4. 110 526 542Ostatní závazky

12. 118 0 2 129Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

134 1 095 3 106PASIVA  CELKEM (ř.86+95)

31.05.2021

pobočný spolek Činnosti ostatních organizací j. n.

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Poznámka

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

2



Slunečnice, z.s.

Hudečkova 664/1

40502 DĚČÍN
2020 1 2 6 8 4 5 5 4 2 9

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

..................................................................................................
31.12.2020

Název položky
Činnost

v plném rozsahu

Příloha k přiznání k dani

z příjmů právnických osob

Název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

ke dni

Označení
Číslo

řádku hlavní hospodářská

Rok Měsíc IČ

(V celých tisících Kč)

Činnost
Celkem

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

A. 001 1 097 725 1 822NÁKLADY (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

A.I. 002 516 476 992Spotřebované nákupy a nakupované služby (ř.3 až 8)

1. 003 16 0 16Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

4. 006 3 0 3Náklady na cestovné

6. 008 497 476 973Ostatní služby

A.III. 013 548 249 797Osobní náklady (ř.14 až 18)

10. 014 416 186 602Mzdové náklady

11. 015 132 63 195Zákonné sociální pojištení

A.V. 021 27 0 27Ostatní náklady (ř.22 až 28)

22. 028 27 0 27Jiné ostatní náklady

A.VI. 029 6 0 6Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 

23. 030 6 0 6Odpisy dlouhodobého majetku

039 1 097 725 1 822Náklady celkem (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

B. 040 1 095 725 1 820VÝNOSY (ř.41+43+47+48+55)

B.I. 041 995 0 995Provozní dotace (ř.42)

1. 042 995 0 995Provozní dotace

B.II 043 84 0 84Přijaté příspěvky (ř.44 až 46)

3. 045 84 0 84Přijaté příspěvky (dary)

B.III. 047 7 725 732Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.IV. 048 9 0 9Ostatní výnosy (ř.49 až 54)

10. 054 9 0 9Jiné ostatní výnosy

061 1 095 725 1 820Výnosy celkem (ř.41+43+47+48+55)

C. 062 -2 0 -2Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.61 - ř.39 + ř.37)

D. 063 -2 0 -2Výsledek hospodaření po zdanění (ř.61 - ř.39)

1



Název položky
Činnost

Označení
Číslo

řádku hlavní hospodářská

Činnost
Celkem

      

31.05.2021

pobočný spolek Činnosti ostatních organizací j. n.

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Poznámka

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotkySestaveno dne:

2



Slunečnice, z.s., Hudečkova 1, 405 01  DĚČÍN 1  IČ:68455429  
je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeného Kr. soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 2972 

 

Účetní závěrka k 31. 12. 2019 
 
 

 

Příloha k účetní závěrce 
Slunečnice, z.s., Hudečkova 1, Děčín 1  IČ:68455429 

k 31. 12. 2020 
 

 
Předkládaná účetní závěrka občanského sdružení byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

 
 

Obecné údaje 

1. Popis účetní jednotky  
 

Název: Slunečnice, z.s.               
 

Sídlo:  Hudečkova 1, 405 01   DĚČÍN 1       
 
Právní forma: Spolek IČ: 684 55 429   

 
 

Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka 
Účel:  
- Integrace osob s postižením do společnosti, jejich zapojení do běžného života, plnohodnotné 

naplnění volného času, osobního a společenského uplatnění a zajištění důstojných a kvalitních 
podmínek k životu. 

- Osvěta veřejnosti v problematice života osob s postižením a aktivní propojování společnosti. 
- Způsob naplňování cílů spolku: celoroční nabídka aktivit pro osoby s postižením, podpora rozvoje 

jejich sociálních a pracovních dovedností a uplatnění, podpora rodin osob s postižením, 
dobrovolnická činnost, práce s dětmi a mládeží apod. 

 
 

 
Datum vzniku společnosti:   12. 6. 1998 
 
Název nejvyššího orgánu: Valná hromada 
 
Členové rady: 
 

Statutární orgán Funkce 
Šárka Zimová Dostálová Předseda Rady 
Bc. Taťána Tlustošová Místopředseda Rady 
Zuzana Kudrnáčová Člen Rady 

 
 

Slunečnice,  z.s. řídí 2 pobočné spolky: 
 
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. 
Kavárna-palačinkárna Na cestě, pobočný spolek Slunečnice, z.s. 
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2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 
 

Majetková spoluúčast: 
- není 

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

                                                                                                          v celých Kč 
 Zaměstnanci celkem 

 Sledované účetní období Předchozí účetní období 
Mzdové náklady 601.683 600.453 
Náklady na sociální zabezpečení 195.160 177.945 
Sociální náklady 0 0 
Osobní náklady celkem 796.843 778.398 

 

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
- nebyla realizována 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a způsoby oceňování  
 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.  

1. Způsob ocenění majetku  
 

Účtování a ocenění zásob: 
-  účtování je prováděno způsobem B.  
-  oceňuje se ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a náklady související. 

       

2. Odpisování  
 Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních   
směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným 
podmínkám jeho používání 
 
3. Majetek pořízený z poskytnuté dotace 
    Netýká se 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 
nejsou 

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
 
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
 

- netýká se 

 

2. Významné události po datu účetní závěrky 
 
- nejsou  
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3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 

 
- Odepisuje se rovnoměrně. 

4. Pohledávky a závazky  
 

 4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti  
                                                                                                                              v tis. Kč 

Počet dnů Sledované období Předchozí období 
 Z obchodního 

styku 
Ostatní Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Do 30 0 0 0 0 
30 – 90 0 0    0 0 

90 – 180 0 0 0 0 
180 a více 0 0 0 0 

 
 

4.2. Závazky po lhůtě splatnosti                                                                            
                                                                                                     v tis. Kč 

Počet dnů Sledované období Minulé období 
 Z obchodního 

styku 
Ostatní Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Do 30 0 0 0 0 
30 – 90 0 0 0 0 

90 – 180 0 0 0 0 
180 a více 335 0 436 0 

5. Výnosy z běžné činnosti  
v tis. Kč 

 Sledované období Minulé období 
 Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Tržby z prodeje služeb  732 732 0 1.073 1.073 0 
Tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 0 
Tržby z prodeje DNHM 0 0 0 0 0 0 
Tržby z prodeje vl.  výr. 0 0 0 0 0 0 
Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 0 
Přijaté příspěvky 93 93 0 429 429 0 
Provozní dotace 995 995  523 523 0 
Celkem 1.820 1.820  2.025 2.025 0 

 
 
 
 

Sestaveno dne:  
31. 5. 2021 
 
 
 

Sestavil:  
Yorika Kiliánová 
 
 

Podpis statutárního zástupce: 
 
 
 
 

 



Cesta do světa, pobočný spolek

Slunečnice, z.s.

Hudečkova 664/1

40502 DĚČÍN
2020 1 2 7 2 0 6 8 3 9 6

ROZVAHA
v plném rozsahu

..................................................................................................
31.12.2020

Příloha k přiznání k dani

z příjmů právnických osob

Rok Měsíc IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Název účetní jednotky

ke dni
(V celých tisících Kč)

AKTIVA
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dniČíslo

řádku
Označení

účetního období účetního období

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

B. 041 927 635Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)

B.II. 052 533 362Pohledávky celkem (ř.53 až 71)

9. 061 35 0Ostatní přímé daně

17. 069 498 362Jiné pohledávky

B.III. 072 392 267Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80)

1. 073 21 30Peněžní prostředky v pokladně

3. 075 371 237Peněžní prostředky na účtech

B.IV. 081 2 6Jiná aktiva celkem (ř.82+83)

1. 082 2 6Náklady příštích období

085 927 635AKTIVA CELKEM (ř.1+41)

1



Označení PASIVA

řádku

Číslo Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni

účetního období

A. 086 578 538Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)

A.II. 091 578 538Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)

1. 092 -327 -40Účet výsledku hospodaření

3. 094 905 578Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. 095 349 97Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)

B.III. 106 349 97Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)

1. 107 21 18Dodavatelé

4. 110 60 74Ostatní závazky

5. 111 165 3Zaměstnanci

7. 113 89 0Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění

9. 115 14 1Ostatní přímé daně

12. 118 0 1Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

134 927 635PASIVA  CELKEM (ř.86+95)

31.05.2021

pobočný spolek Sociální rehabilitace

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Poznámka

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

2



Cesta do světa, pobočný spolek

Slunečnice, z.s.

Hudečkova 664/1

40502 DĚČÍN
2020 1 2 7 2 0 6 8 3 9 6

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

..................................................................................................
31.12.2020

Název položky
Činnost

v plném rozsahu

Příloha k přiznání k dani

z příjmů právnických osob

Název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

ke dni

Označení
Číslo

řádku hlavní hospodářská

Rok Měsíc IČ

(V celých tisících Kč)

Činnost
Celkem

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

A. 001 4 516 0 4 516NÁKLADY (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

A.I. 002 1 260 0 1 260Spotřebované nákupy a nakupované služby (ř.3 až 8)

1. 003 160 0 160Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3. 005 61 0 61Opravy a udržování

4. 006 1 0 1Náklady na cestovné

6. 008 1 038 0 1 038Ostatní služby

A.III. 013 3 228 0 3 228Osobní náklady (ř.14 až 18)

10. 014 2 406 0 2 406Mzdové náklady

11. 015 811 0 811Zákonné sociální pojištení

12. 016 11 0 11Ostatní sociální pojištení

A.V. 021 28 0 28Ostatní náklady (ř.22 až 28)

22. 028 28 0 28Jiné ostatní náklady

039 4 516 0 4 516Náklady celkem (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

B. 040 4 476 0 4 476VÝNOSY (ř.41+43+47+48+55)

B.I. 041 4 192 0 4 192Provozní dotace (ř.42)

1. 042 4 192 0 4 192Provozní dotace

B.II 043 113 0 113Přijaté příspěvky (ř.44 až 46)

3. 045 113 0 113Přijaté příspěvky (dary)

B.III. 047 171 0 171Tržby za vlastní výkony a za zboží

061 4 476 0 4 476Výnosy celkem (ř.41+43+47+48+55)

C. 062 -40 0 -40Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.61 - ř.39 + ř.37)

D. 063 -40 0 -40Výsledek hospodaření po zdanění (ř.61 - ř.39)

1



Název položky
Činnost

Označení
Číslo

řádku hlavní hospodářská

Činnost
Celkem

      

31.05.2021

pobočný spolek Sociální rehabilitace

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Poznámka

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotkySestaveno dne:

2
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Příloha k účetní závěrce 
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s., Hudečkova 1, 405 

01 Děčín 1 IČ:72068396 
k 31. 12. 2020 

 
 
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a 
ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou 
vykázány v celých tisících Kč, není-li uvedeno jinak. 

 
 
 

Obecné údaje 

1. Popis účetní jednotky  
 

Název: Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.           
 

Sídlo:  Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1  
 
Právní forma: Pobočný spolek IČ: 72 068 396 

 
 
 

Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka 
Rozhodující předmět činnosti:  
- Poskytování sociálních a rehabilitačních služeb 

 
Datum vzniku společnosti:   1. 1. 2011 
 
 
Organizační strukturu každé samostatné hospodářské jednotky stanovuje závazný vnitřní předpis, který 
dle povahy prováděné činnosti navrhuje Rada a schvaluje Valná hromada sdružení. Každá hospodářská 
jednotka spravuje vlastní majetek, který je však v úhrnu majetkem sdružení Slunečnice. Hospodaření 
s tímto majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 
Organizační struktura účetní jednotky. 

 
Řídícím orgánem je Slunečnice, z.s. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, činnost samostatné jednotky 
řídí Rada sdružení. Za spolek samostatně vystupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady. 
 
Členové rady:  
 

Statutární orgán  Funkce 
Šárka Zimová Dostálová Předseda Rady 
Bc. Taťána Tlustošová Místopředseda Rady 
Zuzana Kudrnáčová Člen Rady 
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2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 
 

Majetková spoluúčast: 
- není 

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

                                                                                                          v tis. Kč 
 Zaměstnanci celkem 

 Sledované účetní 
období 

Předchozí účetní 
období 

Mzdové náklady 2 406 2.426 
Náklady na sociální zabezpečení 812 808 
Sociální náklady 11 12 
Osobní náklady celkem 3 229 3.246 

 

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
- nebyla realizována 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a způsoby oceňování  
 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.  

1. Způsob ocenění majetku  
 

Účtování a ocenění zásob: 
-  účtování je prováděno způsobem B.  
-  oceňuje se ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a náklady související. 

       

2. Odpisování  
- netýká se 
 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát  

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
 
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
 

- netýká se 
 

1.2. Krátkodobé finanční výpomoci 
- nebyly realizovány. 

2. Významné události po datu účetní závěrky 
  - nejsou 
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3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 
 

3.1.  Dl. hmotného majetku  
 - firma nemá žádný majetek  

 
3.2.   Dl. nehmotný  majetek  

   -netýká se 

 

4. Pohledávky a závazky  
 

 4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti  
                                                                                                                              v tis. Kč 

Počet dnů Sledované období Předchozí období 
 Z obchodního 

styku 
Ostatní Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Do 30 0 0 0 0 
30 – 90 0 0 0 0 

90 – 180 0 0 0 0 
180 a více 0 0 0 0 

 
 

4.2. Závazky po lhůtě splatnosti   
                                                                                                   v tis. Kč    

Počet dnů Sledované období Minulé období 
 Z obchodního 

styku 
Ostatní Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Do 30 19 0 19 0 
30 – 90 0 0 0 0 

90 – 180 0 0 0 0 
180 a více 19 0 19 0 

 

5. Rezervy  
- netýká se 
 

6. Výnosy z běžné činnosti  
v tis. Kč 

 Sledované období Minulé období 
 Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Tržby z prodeje služeb  171 171 0   263 263 0 
Tržby za vlastní výrobky  0 0 0      0    0 0 
Finanční výnosy 0 0 0      0    0 0 
Ostatní výnosy 113 113 0    361  361 0 
Provozní dotace 4 192 4 192 0     4.556    4.556 0 
Celkem 4 476 4 476      5.180    5.180 0 

 
 

Sestaveno dne:  
31.05.2021 
 
 

Sestavil: 
Klára Brousilová 
 
 

Podpis statutárního zástupce: 
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