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Vážené dámy, pánové. Milí příznivci a přátelé!

Vítám Vás na stránkách Výroční zprávy za rok 2018!!
Opět se ohlížíme za dalším rokem. Za dalším rokem naší společné práce.
Charitní dílo je vždy symbiózou pracovníků, klientů, církve a celé široké veřejnosti. Je třeba opatrně 
našlapovat a budovat tuto spolupráci. Jeden se neobejdeme bez druhého. Všem zúčastněným za tuto snahu, 
podporu a spolupráci velmi děkuji!
Když pro Vás připravujeme výroční zprávu za uplynulý rok, máme možnost se na chvilku zastavit, nadechnout 
a urovnat si myšlenky. …. Urovnat si v hlavě co vlastně se za ten předchozí rok událo. Já jsem vždy velmi 
zaskočená a toto bilancování je pro mě vždy překvapením. Stále máme moc práce a dynamika, se kterou 
řešíme jednotlivé úkoly je ohromná. Když přijde moment, kdy se vše spočítá, vyjmenuje, pojmenuje, zařadí 
a doplní do všech možných i nemožných statistik a dá se takzvaně na papír, nastane moment úžasu?!?! Není 
to snad ani možné, kolik se podařilo věcí a kolik se udělalo práce. Za to patří všem velký dík!
Rok 2018 byl úspěšný, rychlý, dynamický, veselý i smutný, pracovní…….Díky Bohu a Vám všem

V lednu se ani nestačíme rozkoukat a je tu tříkrálovka! Díky všem, kteří se účastní! Vždy se celou dobu 
modlím, aby se někdo nezranil a vše hladce proběhlo. Díky výtěžku jsme dokončili rekonstrukci Domu sv. 
Anežky v Hlinsku. Ještě ani nemáme výsledek tříkrálovky a  připravujeme vyúčtování za loňský rok a musím 
konstatovat, že nasoukat do „příslušných přihrádek „ všechny ty milióny, to chce odvahu a pořádný zápřah. 
Naše působnost není jenom na území PK, ale začali jsme poskytovat služby také v kraji Vysočina. Velké 
nasazení všech našich zaměstnanců vyžaduje další akce, která se koná hned v únoru - charitní ples. Zajištění 
hladké organizace a hlavně neodmyslitelné tomboly pro ples je velmi náročné. Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří darují věcné dary do tomboly, ale také těm, kteří dychtivě tuto tombolu nakupují a tím přispívají na 
konkrétní účel. Je to prostě neuvěřitelné, že zájem je tak velký a tombola je vyprodaná hned v úvodu našeho 
plesu. Všem moc děkujeme!!
Úžasnou a neodmyslitelnou součástí naší charity jsou trhy. Všichni v dílnách se podílejí na výrobě drobných 
upomínkových a spotřebních předmětů. No a musím konstatovat, že se jim to moc dobře daří! Výsledkem je 
rychlost, jakou se vždy vše prodá. Musíme zastavovat příjem objednávek, nejsme schopni uspokojit všechny 
požadavky, které máte. Moc se za to omlouváme a  zároveň děkujeme. 
Kontrolní dny na stavbě. To byla pro mne nová a velmi příjemná zkušenost. Plány na rekonstrukci domu 
v Hlinsku jsem v hlavě nosila již od roku 2012. Bylo velmi milé sledovat proměnu mých představ ve 
skutečnost. Dům je krásný, prostorný a podařilo se nám ho již uvést do života. Všem, kteří v domě sv. Anežky 
pracujete, přeji klidné a příjemné prostředí. Doufám, že získáte spoustu nových zážitků, setkání a radost ze 
své práce

Během celého roku připravujeme setkání pro zaměstnance, mnoho monitorovacích zpráv a tak dále a dále. 
Tohle tempo vydržet po celý rok je téměř nemožné. Přesto to každý rok zvládneme a vlastně už se těšíme na 
další. Je jasné, že jenom s pomocí Boží je reálné nezapomenout na to nejdůležitější. Středobodem naší péče 
je přece potřebný, konkrétní člověk.
Všechny naše sociální, zdravotní i doplňkové služby mají stále plnou kapacitu. Doufám, že to je známka 
kvality naší péče. Děkuji všem zaměstnancům, kteří ke klientům přicházejí pomáhat a spolu sdílet jejich 
poslání. Děkuji všem klientům a pacientům, prostě potřebným za trpělivost a odevzdanost. 
Děkuji Vám všem, kteří jste nám nakloněni……. 

Děkuji našemu Pánu, že nás vede a žehná.

Přeji Vám všem další požehnaný rok 
Blanka Vopařilová
ředitelka 

Mt 5:1-16
…Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, 
než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali...
Pátá kapitola Matoušova evangelia začíná těmito slovy. Budu nám všem vyprošovat, 
aby toto platilo o nás všech. Abychom tento dar nikdy neztratili.

Matka Tereza
To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.
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Poskytované registrované sociální služby 
Centrum osobní asistence    §  39

Charitní pečovatelská služba    §  40

Denní stacionář      §  46

Sociálně terapeutické dílny    §  67

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  §  65

Další poskytované služby
Rodinné a mateřské centrum Mikeš 

Domácí ošetřovatelská služba - zdravotní služba

Potravinová banka Pardubice, z.s.

Perchar s.r.o.

Poskytované služby
(dle zákona č.108/2006 Sb.)

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče (dále OCH) je nestátní neziskovou organizací. Byla založena 
roku 1993. Má statut právnické církevní osoby. Jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. 
Působí především v oblasti venkova se sídlem v Chotovicích a Hlinsku. Pokrývá tak poměrně velkou 
oblast.
Poskytujeme sociální, zdravotní a humanitární služby. Hlavním cílem našich služeb je ochrana člověka 
v jeho důstojnosti od početí až po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích 
ohrožení nebo nouze, jsou pracovníci charity zavázáni poskytovat mu účinnou pomoc a zároveň 
podněcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomoci. Doprovázíme a podporujeme setrvání lidí 
v jejich domácím prostředí, při zachování jejich sociálních vazeb, vlastního životního stylu i zvyklostí, 
pomáháme předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí, kteří z důvodu nemoci, věku či jiného 
handicapu přestávají být soběstační.

O nás
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Služba osobní asistence je poskytována na základě smlouvy o poskytování služeb osobní asistence. Náležitosti 
smlouvy a vzdělání pracovníků zajišťujících službu osobní asistence jsou v souladu se zákonem 108/2006 Sb. 
o sociálních službách v aktuálně účinném znění. Úhrada úkonů poskytovaných služeb se řídí podle platného 
ceníku, který je zpracován v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb. v aktuálně účinném znění.

V roce 2018 využilo službu osobní asistence celkem 63 uživatelů, kterým poskytovalo službu 15 osobních 
asistentek. Celkem bylo uživatelům poskytnuto 14.468 hodin služeb.

Pro rok 2019 si stanovujeme cíl neustále zlepšovat a zkvalitňovat poskytování služby osobní asistence všem 
uživatelům, s tímto cílem souvisí témata vzdělávání osobních asistentek v problematice související s okruhem 
osob služby osobní asistence. Spokojenost uživatelů se službou také chceme dosáhnout dobrou vzájemnou 
komunikací s uživateli (jejich zákonnými zástupci nebo členy rodiny) při naplňování individuálních potřeb 
uživatelů. 
 

 

Kontakt:  
Bc. JANA JÍLKOVÁ  
vedoucí služby Osobní asistence

email: socprac@charita.info, pečovatelky@charita.info, jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz 
tel: 733 161 623, 731 598 802 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná dospělým osobám a dětem, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Službu lze poskytovat 
celodenně v přirozeném prostředí uživatele (domácnost uživatele, předškolní a školní zařízení, místa 
volnočasových aktivit…).
Služba je poskytována uživateli při činnostech, které sám nezvládá a potřebuje při nich pomoc druhé 
osoby. Mezi tyto činnosti zahrnujeme například pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, při zajištění 
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále 
zajištění společnosti, která může být zaměřena na aktivizaci uživatele (luštění křížovek, hraní her, doprovod při 
vycházkách). Všechny činnosti jsou vykonávány v návaznosti na aktuální potřeby uživatele. Osobní asistence 
je poskytována podle potřeb uživatele po dobu několika hodin, kdy je poskytováno větší množství výše 
uvedených činností. Služba osobní asistence je poskytována uživatelům od 3 let věku v dosahu 30-ti km od 
Chotovic. 

Posláním služby osobní asistence je zajištění podpory a pomoci uživatelům patřícím do okruhu osob, aby mohli 
žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a podporovat je v nezávislém životě při zachování přirozených 
sociálních vazeb.

Cílem služby osobní asistence je uživatel:
• který může zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím nebo společenském prostředí
• který je schopen si zachovat v co nejvyšší možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti 
• který může udržovat a uplatňovat vztahy a kontakty se svým okolím
• Kterému je při zajištění potřebné podpory a dopomoci řešena jeho nepříznivá sociální situace

Spolupráce – uživatel je rovnocenným partnerem – aktivním působením je podporována jeho samostatnost, 
zaměřujeme se na posilování, udržování schopností a dovedností, v případě potřeby podpora a pomoc, sociální 
službu poskytujeme ve spolupráci s rodinou uživatele, jeho blízkými, dalšími institucemi a službami
Komunikace -  dobré nastavení služby, řešíme individuální potřeby uživatele, informujeme uživatele, jeho 
rodinu a okolí o službě, případně dalších službách, poskytujme základní sociální poradenství
Profesionální přístup – dodržujeme nastavená pravidla a postupy, zaujímáme nestranný postoj při práci, 
komunikaci a jednání s uživatelem, dodržujeme lidská práva a základní svobody, poskytujeme služby v náležité 
kvalitě
Důstojnost – pomáháme uživateli vést život v souladu s jeho přáními a potřebami
Důvěra – usilujeme o vytvoření pocitu důvěry ze strany uživatele 
Empatie – pracovníci mají schopnost vcítit se do pocitů a situace uživatele

Centrum osobní asistence
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práci, komunikaci a jednání s uživatelem, dodržujeme lidská práva a základní svobody, poskytujeme 
služby v náležité kvalitě
Důstojnost – pomáháme uživateli vést život v souladu s jeho přáními a potřebami
Důvěra – usilujeme o vytvoření pocitu důvěry ze strany uživatele 
Empatie – pracovníci mají schopnost vcítit se do pocitů a situace uživatele

Služba je poskytována na základě sepsané smlouvy o poskytování pečovatelské služby, ve které si 
každý zájemce určí rozsah úkonů, které bude chtít využívat. Náležitosti smlouvy a vzdělání pracovníků 
zajišťujících pečovatelskou službu jsou v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách 
v aktuálně účinném znění. Úhrada úkonů poskytovaných služeb se řídí podle platného ceníku, který je 
zpracován v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb. v aktuálně účinném znění.

V roce 2018 využilo pečovatelskou službu 316 uživatelů, službu poskytovalo 12 pečovatelek, bylo 
poskytnuto celkem 9.205 hodin péče.

V roce 2019 se i nadále zaměříme na individuální přístup k uživatelům a na zlepšování poskytování 
úkonů pečovatelské služby všem uživatelům, proto budeme i nadále zvyšovat odbornost pracovníků 
pečovatelské služby (vzdělávání a profesní rozvoj v rámci školení pracovníků). 

Bc . JANA JÍLKOVÁ - vedoucí Pečovatelské služby 
email: socprac@charita.info, pečovatelky@charita.info, 
jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz, klara.pychova@chnh.hk.caritas.cz
tel: 733 161 623, 731 598 802, 733 694 966

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci a z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnosti uživatele, jedná se o pomoc při běžných denních 
činnostech, které uživatel sám nezvládá. Mezi tyto činnosti patří pomoc při zvládání úkonů péče 
o vlastní osobu (tam můžeme zahrnout pomoc při oblékání, při přesunech z lůžka, při pohybu 
po domácnosti), pomoc při osobní hygieně (zajištění hygieny na lůžku nebo koupele), pomoc při 
zajištění stravy (jedná se o pomoc při přípravě nebo samotná příprava jídla a pití, pomoc s podáním 
stravy), pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid domácnosti, pomoc při topení včetně 
donášky dříví a uhlí, zajištění nákupů) nebo také doprovázení klienta na různé instituce (lékař, 
úřady). Jednou z doplňkových činností pečovatelské služby je zajištění dopravy charitním autem 
například k lékaři nebo na úřad, také je možné dohlížet na dodržování léčebného režimu uživatele (to 
znamená připomenout uživateli, že si má vzít léky). Rozsah poskytování pečovatelské služby si určuje 
klient vždy v dostatečném předstihu dle svých požadavků a potřeb, je vždy v souladu s možnostmi 
organizace. Také je možné zajistit zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací postel, WC křeslo, 
různé typy chodítek, invalidní vozík..).
Pečovatelská služba je poskytována uživatelům od 19 let věku vždy ve sjednaný čas každý den od 
7 do 18 hodin (dle domluvy i mimo tento časový rámec) v dosahu 20-ti km od Chotovic a Hlinska 
v rámci Pardubického kraje. V kraji Vysočina poskytujeme pečovatelskou službu ve Svratce.

Posláním pečovatelské služby je zajištění podpory a pomoci uživatelům patřícím do okruhu osob, 
aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí a podporovat je v nezávislém životě 
při zachování přirozených sociálních vazeb.

Cílem pečovatelské služby je uživatel:
• který může důstojně zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí
• který je schopen si zachovat v co nejvyšší možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti 
• který může udržovat a uplatňovat vztahy a kontakty se svým okolím
• kterému je při zajištění potřebné podpory a pomoci řešena jeho nepříznivá sociální situace

Spolupráce – uživatel je rovnocenným partnerem – aktivním působením je podporována jeho 
samostatnost, zaměřujeme se na posilování, udržování schopností a dovedností, v případě potřeby 
podpora a pomoc, sociální službu poskytujeme ve spolupráci s rodinou uživatele, jeho blízkými, 
dalšími institucemi a službami
Komunikace -  dobré nastavení služby, řešíme individuální potřeby uživatele, informujeme uživatele, 
jeho rodinu a okolí o službě, případně dalších službách, poskytujme základní sociální poradenství
Profesionální přístup – dodržujeme nastavená pravidla a postupy, zaujímáme nestranný postoj při 

Charitní pečovatelská služba                    
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Bc. LENKA ŠVECOVÁ - vedoucí služby Denní stacionář 
email: lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz               
tel: 461 310 569, mobil: 731 598 809 

Poslání: 
Denní stacionář - Oblastní charita Nové Hrady - poskytuje ambulantní sociální služby osobám se 
zdravotním postižením a seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. 
Uživatelům poskytujeme podporu podle individuálních potřeb v dosahování co nejvyšší 
soběstačnosti při zvládání běžných životních situací. Ve spolupráci rozvíjíme a upevňujeme jejich 
schopnosti a dovednosti a snažíme se společně o jejich co největší začlenění do běžné společnosti.
Cílem poskytované služby, je zapojení lidí se zdravotním postižením a seniorů do společnosti, rozvoj 
a udržení jejich samostatnosti, schopností a dovedností s důrazem kladeným na specifika z hlediska 
věku a postižení.
Službu denního stacionáře využilo v roce 2018, 23 uživatelů, čtyřmi pracovníky jim bylo poskytnuto 
12 123 hodin podpory.

Služby denního stacionáře jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku. 

Základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kromě zákonných služeb nabízíme i doplňkové služby např. dopravu do denního stacionáře, do 30ti 
km od Chotovic. 

Jak to u nás chodí:
Uživatelé přijíždí nebo přichází do denního stacionáře v ranních hodinách.
V dopoledních hodinách se ve skupinkách věnují výtvarným pracím, 
pracím s keramickou hlínou, rukodělným aktivitám, tkají na stavech, procvičují vědomosti apod. 
V odpoledních hodinách se uživatelé účastní aktivit společně v relaxační místnosti, poslouchají 
hudbu, sledují televizi, hrají společenské hry na rozvíjení paměti, pracují na počítači apod.
Během dne je zajištěna svačina, oběd, pitný režim. 
Uživatelé za podpory pracovníků spolupracují na svých osobních cílech – učí se vařit, nakupovat, 
vyřizovat úřední doklady apod.
Společně s pracovníky se během roku účastní kulturních akcí, výletů apod.

Denní stacionář                                       
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dílna úklidových prací (běžný domácí úklid, zametání chodníku, odklízení sněhu, sběr odpadků, 
třídění odpadu),  
dílna kuchyňských prací (vaření, příprava společenského stolování, prostřít a uklidit stůl, úklid nádobí 
apod.), 
prádelna (chod prádelny, kdy a odkud se prádlo vozí, komu se prádlo pere, jaký je systém vykládání 
prádla z auta, kam se prádlo pokládá, jak počítá a skládá do košů, jak se prádlo žehlí, mandluje, 
rozděluje do praček, pere…)

Sociálně terapeutické dílny Hlinsko
Služba byla v roce 2018 poskytována v budově DPS v Hlinsku. Uživatelé využívali pro činnosti dvě 
místnosti. Uživatelé pracují s výtvarnými, textilními prostředky a keramickou hlínou. Prostory slouží 
k vzájemnému setkávání, odpoledním zájmovým aktivitám. Uživatelé mají dále k dispozici kuchyňku, 
sprchový kout a toalety. 
Začátkem roku 2019 bude dokončena rekonstrukce domu v Erbenově ulici v Hlinsku, kde vznikají 
nové prostory pro tuto službu.

Bc. LENKA ŠVECOVÁ - vedoucí služby Sociálně terapeutické dílny                                                                     
email: lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz               
tel: 461 310 569, mobil: 731 598 809 

Poslání: 
Sociálně terapeutické dílny - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče – poskytují ambulantní sociální služby 
osobám, které mají ze zdravotního důvodu sníženou soběstačnost, osobám se zdravotním postižením, 
mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy (do 26let) 
a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy a nemohou se tak zapojit do 
pracovních dovedností na otevřeném trhu práce. Účelem sociálně terapeutických dílen, je pravidelná 
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Cílem poskytované služby je posílení samostatnosti, získání dovedností pro praktický život, především 
v oblastech péče o sebe, domácnost apod., smysluplné trávení volného času, navazování sociálních 
vztahů, udržování pravidelného kontaktu naplňováním individuálních potřeb. Smyslem je především 
podpora k vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Službu sociálně terapeutických dílen využilo v roce 2018, 31 uživatelů, sedmi pracovníky jim bylo 
poskytnuto 19 846 hodin podpory.

Služby sociálně terapeutických dílen jsou poskytovány bezplatně. 

Základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začleňování
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Kromě zákonných služeb nabízíme i doplňkové služby např. dopravu do sociálně terapeutických dílen, do 
30ti km od Chotovic. 

Uživatel je podporován ve zdokonalování pracovních návyků, veden k vlastní zodpovědnosti (schopnost 
rozlišit pracovní část dne, být v určený čas na určeném místě, dodržet harmonogram dílen apod.)

Sociálně terapeutické dílny Chotovice
dílna keramických prací (práce s keramickou hlínou, výroba dekoračních a užitkových předmětů 
z keramiky – hrnky, talíře, modelované výrobky apod.),
dílna šicích prací (ruční a strojové šití, práce na tkalcovském stavu)
zahradní dílna (setí a sázení květin a jiných rostlin do květináčů a na záhonky, pletí, zalévání, hrabání, 
úprava trávníku - sekání), 

Sociálně terapeutické dílny
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby
CZ.1.04./3.1.00/05.00083
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

LUDMILA ABRAHAMOVÁ – vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
email: ludmila.abrahamova@chnh.hk.caritas.cz
tel.: 731 598 805

Poslání:
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je předcházení sociálnímu vyloučení rodin 
s dětmi, snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální 
spolupráce pracovníka s rodinou. Pomoc s naplňováním základních potřeb dětí a podpora rodin v jejich 
fungování. V roce 2018 bylo spolupracováno se 46 rodinami, které se ocitly v těžké životní situaci. Jedná 
se především o rodiny, které potřebují stabilizovat v různých životních situacích. Převážně se potýkají 
s nedostatkem finančních prostředků na zajištění běžných životních potřeb. 

V roce 2018 se služba zapojila do komunitního plánování v péči o ohrožené dítě na území ORP Hlinsko, 
Vysoké Mýto a Chrudim. Dále se služba zapojila do projektu Pardubického kraje při realizaci projektu 
„Rozvoj SAS v Pardubickém kraji“.

V roce 2018 v rámci služby pracovníci poskytovali služby v okruhu 30ti kilometrů od Chotovic. K dispozici 
měli 4 automobily a pracovali se 46 rodinami a s celkem 184 členy domácností. Nejčastěji byla v roce 
2018 poskytována podpora a pomoc při hledání bydlení a s jeho následným udržením. V souladu s tím 
šlo ve většině případů o cíle finanční. Rodiny potřebovaly především zajistit finance související s běžným 
provozem domácnosti – úhrada nákladů na bydlení a pravidelné placení záloh za energie. Dále také naši 
pracovníci řešili celkový finanční rozpočet rodiny a následné hospodaření s penězi. V rámci tohoto cíle 
se v domácnostech řešily dluhy a jejich splácení.

Dalším největším počtem cílů rodin je spolupráce se školou a podpora rodičů při přípravě dětí do školy, 
což vede k rozvoji dětí (ať už se jedná o změnu školy, přípravu do školy či pomoc při řešení záškoláctví). 

Dále je jednotlivým členům rodin poskytována podpora formou doprovodu např. do Občanských poraden, na 
Úřad práce, na OSPOD, k lékaři atd. a také celková podpora při řešení jejich tíživé životní situace.  
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Další poskytované služby

Rodinné a mateřské centrum Mikeš  

MGR. ROMANA TITOVÁ – asistentka zodpovědná za programy
email.: rcmikes@email.cz
tel.: 731 598 803

Adresa: 
Římskokatolická farnost Proseč
Farská 1
Proseč 539 44

Poslání:
Rodinné a mateřské  centrum Mikeš nabízí rodinám v Proseči a okolí prostor a program k aktivnímu 
trávení času rodinám s dětmi předškolního věku. Našim uživatelům nabízíme pestrý pravidelný 
dopolední program, kde se střídá volná hra s prvky výtvarnými, hudebními a pohybovými. Pro 
veřejnost několikrát do roka pořádáme besedy, přednášky, výtvarné a tvořivé dílny. 

Rodinné centrum Mikeš nabídlo v roce 2018 celkem 42 programů. Tyto programy navštívilo celkem 
364 návštěvníků.
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Domácí ošetřovatelská služba
- zdravotní služba

LUDMILA HLADKÁ – vrchní sestra
email.: charita_hl@xaz.cz
tel.: 777 736 091 

Poslání: 
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní péči v domácím prostředí pacienta. Tato služba je 
ordinována praktickým či odborným lékařem, nebo přímo nemocnicí. Pacient tak zůstává v prostředí, 
kde má sociální vazby a přirozeně se zde orientuje. To má podle našich dlouholetých zkušeností 
velice příznivý vliv na jeho zdravotní a psychický stav. 
Zdravotní služba je poskytována na základě registrace dle zákona číslo 372/2011 sbírky.

V roce 2017 našich devět kvalifikovaných pracovníků ošetřilo celkem 801 pacientů. Bylo vykonáno 
35 000 návštěv u uživatelů Domácí ošetřovatelské služby. Všeobecné zdravotní sestry s platnou 
registrací vykonávají v domácím prostředí pacientů téměř všechny výkony jako v nemocnici. Jedná 
se především o převazy ran, nácvik a aplikace inzulinu, aplikace injekcí, cévkování žen, odběry krve, 
péče o centrální žilní katetry, picc a porty. Vykonáváme také domácí ošetřovatelskou rehabilitaci např. 
u pacientů po mozkové příhodě nebo úrazech. Pokud má rodina zájem, půjčujeme kompenzační 
pomůcky (chodítka, invalidní vozíky nebo polohovací postele). K uvolnění pohybového aparátu 
nám pomáhá i biolampa. K dispozici máme také infuzní pumpy, injekční dávkovače, odsávačky, 
oxygenátory, inhalátory. Všechny prováděné úkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 

Naše základna je v Hlinsku v Erbenově ulici. Snažíme se navštěvovat různé vzdělávací akce, 
aby poskytovaná péče byla na co nejvyšší profesionální úrovni. Vykonáváme i hospicovou péči 
u umírajících pacientů. Pro rodinu je toto období vždy náročné a vyčerpávající. Často se nás pak ptají: 
„Nevíme, jestli to zvládneme – máme strach.“ Ale my jim odpovídáme, že společně to zvládneme. 

Společně vytvoříme takové podmínky, aby člověk důstojně odcházel ze světa. Protože jen člověk, 
který má čisté svědomí, může být opravdu šťastný.
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Perchar s.r.o. je dceřiná společnost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, která byla založena 
1. února 2010. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody 
s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Chráněná dílna prádelny s mandlovnou 
V prádelně s mandlovnou se pere prádlo pro širokou veřejnost, hotely, penziony, zdravotnická 
zařízení apod. Pracoviště slouží zároveň i jako tréninkové pro uživatele služeb sociálně 
terapeutických dílen. Lidem se zdravotním znevýhodněním umožní práce v prádelně s mandlovnou 
naučit se základním pracovním návykům a připraví je na otevřený trh práce. Díky podpoře 
Pardubického kraje byl zakoupen nový výkonnější mandl pro tuto dílnu. Tento pomocník nám 
umožnil navýšit objem prádla a uzavřít nové smlouvy o dílo na praní a žehlení prádla.

Chráněná dílna keramiky
V keramické dílně se vylévá a modeluje z keramické hlíny. Výrobky, které v této dílně vzniknou, 
jsou prodávány na trzích, nebo si je mohou odkoupit uživatelé našich služeb a ostatní veřejnost. 
Pracoviště slouží zároveň i jako tréninkové pro uživatele služeb denního stacionáře a sociálně 
terapeutických dílen.

Chráněná šicí dílna
V chráněné šicí dílně se vyspravuje prádlo (výměna zipu, přišití knoflíku, záplaty apod.) pro širokou 
veřejnost, hotely, penziony, zdravotnická zařízení apod. Pracoviště slouží zároveň i jako tréninkové 
pro uživatele služeb denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. Lidem se zdravotním 
znevýhodněním umožní práce v šicí dílně naučit se základním pracovním návykům a připraví je na 
otevřený trh práce.

PERCHAR S.R.O.
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Tato organizace byla založena v roce 2015 zakládajícími členy 
- Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 
- Oblastní charita Pardubice 
- Diecézní charita Hradec Králové. 

Je to zakládající spolek, který přijala Česká federace potravinových bank, v čele stojí samostatně 
jednající předseda spolku Blanka Vopařilová.

Cíl a poslání:
Cílem potravinové banky je především získávání a shromažďování potravinářských a drogistických 
výrobků od výrobců, obchodníků a dalších donátorů. Získané výrobky jsou dále rozdělovány 
těm, kteří se ocitli v sociální nouzi. Tato služba je především poskytována rodinám s více dětmi 
a osobám v sociální nouzi. Banka přímo nepracuje s klientem, ale s poskytovateli sociálních služeb. 
Jedním ze základních cílů je také předcházení plýtvání potravin v ČR.

Národní potravinová sbírka
Již šestým rokem organizujeme v Pardubickém kraji Národní potravinovou sbírku.  Ve vybraných 
obchodech je možné zakoupit a darovat trvanlivé potraviny, které jsou dobrovolníky následně 
uloženy do potravinové banky. Odtud potraviny putují k jednotlivým charitativním organizacím, 
které je během roku rozdělují mezi potřebné. 
Naše banka v roce 2018 vybrala prostřednictvím NPS celkem 15,7 tun potravin a drogerie. 
Vybrané potraviny putují během celého roku k neziskovým organizacím v regionu. Tyto 
organizace garantují předávání potravin potřebným a další sociální práci, která s tím úzce 
souvisí.

Celkové množství potravin a drogerie pro Potravinovou banku Pardubice získaných za rok 2018 
činilo 225 tun.

V roce 2018 byla Potravinová banka Pardubice nadále zapojena do projektu FEAD /POTRAVINOVÁ 
A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM / jako partner MPSV. 

Potravinová banka Pardubice



30        VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 OBLASTNÍ CHARITY NOVÉ HRADY U SKUTČE     31            VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 OBLASTNÍ CHARITY NOVÉ HRADY U SKUTČE  

                            

Několikrát do roka pořádáme a také se účastníme mnoha aktivit. 

Tříkrálová sbírka 
Každoroční tříkrálová sbírka odstartuje dění v charitě. Tříkrálová sbírka je největší 
celorepublikovou dobrovolnickou akcí. V roce 2018 se sbírky v oblasti působení naší charity 
účastnila téměř tisícovka dobrovolníků, kteří do zapečetěných pokladniček vykoledovali krásných 
931 589,- Kč.

Maškarní diskotéka
Na konci ledna uspořádali zaměstnanci pro uživatele denního stacionáře a sociálně 
terapeutických dílen maškarní bál. Nechyběla tombola, výborné občerstvení a skvělá hudba.

XXVIII. Charitní ples
Začátek února se nesl v duchu hudebně-tanečním. Příznivci a přátelé charity se sešli v sokolovně 
v Makově na tradičním charitním plese, aby užili příjemné hudby, dobrého jídla a pití a bohaté 
tomboly.

Valentýnský ples ve Svitavách
Tradičně se každý rok účastní uživatelé denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen 
společně se zaměstnanci tohoto plesu. Nechybí skvělá hudba a bohatá tombola.

Jarní trhy
Od začátku roku se v sociálně terapeutických dílnách připravují jarně a velikonočně laděné 
výrobky z keramiky, pletené z pediku nebo ušité z pestrobarevných látek, které pak prezentujeme 
na trzích v Litomyšli, Hlinsku, Proseči a Nových Hradech.

Beseda o Adopci na dálku v Rodinném centru Mikeš
Zajímavou besedu o programu Adopce na dálku si pro posluchače připravil vedoucí tohoto 
projektu Mgr. Homolka. Návštěvníci besedy se dověděli spoustu zajímavého – o životě 
a vzdělávání mladých lidí v Indii i kde všude pomáhají peníze z Tříkrálové sbírky.

Čarodějný den
Průvod čarodějů a čarodějnic vyrazil na konci dubna na čarodějnou stezku plnou čarodějných 
úkolů. Na konci cesty čekal účastníky táborák, kde si každý opekl na ohni čarodějný buřt.

Veselokopecký jarmark
Účast na celodenní prezentačně-prodejní akci v půvabném místě na rozhraní Železných hor 
a Žďárských vrchů je pro nás vždy příjemným zážitkem. 

Letní výlety
Začátkem léta jsme vyrazili linkovým autobusem do nedaleké Litomyšle, kde jsme navštívili 
klášterní zahrady, zámek a pivovar a den zakončili obědem v místní restauraci. 

Kalendář akcí v roce 2018
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Využili jsme také teplých letních dní a vyrazili na koupaliště do Sebranic, kde jsme si kromě 
opalování a koupaní užili hraní stolních her, ping-pongu a výborné občerstvení v místním kiosku. 

Výlet Rodinného centra Mikeš do Fajn parku 
Plný autobus maminek, tatínků, dětí a babiček vyrazil brzy ráno z Proseče na celodenní výlet do 
zábavního parku v Chlumci nad Cidlinou.

Přívesnický tábor
O letních prázdninách proběhl týdenní příměstský tábor pro uživatele sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi. Pracovníci této služby si pro děti ve věku od pěti do třinácti let připravili pestrý 
program. Na každý den byl naplánován výlet, třemi auty se najezdilo zhruba 2000 kilometrů. Letos 
se podařilo zajistit pobyt na našem příměstském táboře dvaceti dětem. 

Letní večírek pro zaměstnance
Příjemná atmosféra, dobré jídlo a zážitky pracovní i soukromé – tak vypadalo další setkání 
zaměstnanců charity a navazujících služeb, které se konalo v prostorách zahrady u Domu sv. Josefa 
v Chotovicích. 

Den otevřených dveří a oslavy 25. výročí vzniku chotovické charity
Pozvání na tuto významnou akci přijali významní hosté z prostředí politického i charitního. 
Možnost prohlídky prostor charity využilo bezmála padesát návštěvníků, kteří měli také možnost 
shlédnout hudebně – taneční představení uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických 
dílen, zakoupit si výrobky v našich dílnách a pohovořit o činnosti charity přímo s vedoucími služeb.

Svatomartinský ples v Moravské Třebové
Jako každý rok i tentokrát jsme byli pozváni na Svatomartinské veselí do Třebové. Zatančili jsme si 
se studenty místní vojenské školy a zasoutěžili si o krásné ceny v tombole.

Potravinová sbírka
6. ročník sbírky přinesl do potravinových bank v republice celkem 321 tun potravin a drogistického 
zboží. Do celodenní akce se zapojilo obrovské množství dobrovolníků.

Adventní trhy
V druhé polovině roku vytváří zaměstnanci společně s uživateli sociálně terapeutických dílen 
a společnosti Perchar krásné zimně a vánočně laděné výrobky, které následně prezentují na 
prodejních akcích v Proseči, Nových Hradech, Pardubicích.

Mikulášské disko trysko
Když svatý Mikuláš společně s andělem a čertem rozdali všem dobrým lidem nadílku, rozezněla se 
chodbami charity libá hudba a všichni uživatelé denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen 
se dali do tance a celé disko dopoledne si náramně užili. 
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Mše na poděkování za charitní dílo
Lavice v kostele sv. Jakuba v Nových Hradech zaplnili ve středu13. prosince pracovníci charity, 
aby společně prožili mši slouženou na poděkování za charitní práci. Součástí bohoslužby bylo 
požehnání pro zaměstnance i pro charitní auta.

Vánoční besídka
Závěrem roku uspořádali zaměstnanci společně s uživateli denního stacionáře a sociálně 
terapeutických dílen pro rodinné příslušníky a přátele uživatelů i veřejnost besídku s hudebně 
laděným programem. Během dopoledne byly promítány fotografie, při kterých jsme si připomněli 
významné a hezké chvilky, které nás potkaly během roku 2018.

Prodej výrobků
Během roku se účastníme několika prezentačních akcí a trhů - Velikonoční a adventní trhy v Proseči 
a Nových Hradech, prezentační trhy v Pardubicích a v Litomyšli, trhy na Veselém Kopci, v Hlinsku, 
Poličce, Proseči a Skutči, prodejní výstava a dílna v ZŠ Morašice… 
Výrobky je možno zakoupit také po předchozí domluvě ve všední den přímo v našich dílnách 
v Chotovicích a to od 7,00h do 15,30h. 
Těší nás, že je o naše výrobky čím dál větší zájem. 
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1. Náklady za rok 2018                 

Spotřeba materiálu a energie………….................................….....
Náklady na služby……………………….............................................
Mzdové náklady………………………….............................................
Sociální a zdravotní pojištění…………..........................................
Dary …….…………………….…….......................................................
Odpisy………………………………………...........................................… 
Ostatní náklady……………………………....................…..................... 
Náklady celkem……..……………………...........................................

2. Výnosy za rok 2018

Tržby za vlastní výkony a služby………................…...................…
Tržby od zdravotních pojišťoven................................................
Dotace MPSV prostřednictvím krajů................................................ 
Dotace Pardubický kraj, Kraj Vysočina...................................…. 
Dotace a dary od obcí ……………………......................…...................
Ostatní dotace……………………………............................................ 
Ostatní výnosy………………………………..........................................
Dary tuzemské……………………………............................................
Sbírky církevní………………..…………..……......................................
Výnosy celkem……….………………….......................................…
Zisk.……………………...........……………………...............................

Investice stavební………………………….......................................…
Investice auto……………………………….........................................
Investice celkem………………………...............................................
Automobily – úvěrové splátky ......................................................

Dotace na investice - kraj………………………..................................
Dotace na investice – MMR…………............................................        
Dotace na investice – SFŽP.........................................................
Ostatní zdroje investic…………………………....................................
Celkem investiční zdroje……………………...................................... 
Investice: zdroje - výdaje………………………...................................
Fyzický počet zaměstnanců:……………………............................
Přepočtený počet zaměstnanců………………….........................

Úplné finanční údaje jsou k dispozici na našich webových stránkách 
www.novehrady.charita.cz

Bilancování financí v Kč za rok 2018

Rekonstrukce domu v Hlinsku
Koncem roku 2017 se začalo s rekonstrukcí domu v Hlinsku v Erbenově ulici, který je majetkem Oblastní 
charity Nové Hrady u Skutče. Záměrem rekonstrukce bylo vybudování nových vyhovujících prostor pro 
ambulantní a terénní služby, které v Hlinsku organizace poskytuje – sociálně terapeutické dílny, charitní 
pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
V rámci projektu byla zakoupena čtyři nová vozidla pro tyto služby.

Ubytovací prostory v Chotovicích

Ubytovací prostory v Domě svatého Josefa (dva pokoje se sociálním zařízením) využívali tři muži a tři ženy 
k trvalému bydlení. Ubytovaní jsou zároveň také uživateli sociálně terapeutických dílen a dalších služeb naší 
organizace. 

Kč
 

    3.653.992,50
 2.408.898,16

 17.256.078,00
 5.739.016,00

   21.599,90
  969.325,26
  992.598,65

 31.041.508,47

 3.756.842,20
 5.789.348,49

 10.793.000,00
 7.512.415,37
 1.343.090,60

  573.518,89
 1.155.458,66

  142.538,63
  103.578,70

 31.169.791,54
  128.283,07

 6.872.756,04
 1.082.766,00
 7.955.522,04

  318.549,75

     0,00
 4.860.871,05

     0,00
 3.094.650,99
 7.955.522,04

     0,00
      75
      60
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Hmotný majetek – stavby
Stav k 1.1.2018 – 14.909.774,55 Kč
Přírůstky – 0,00 Kč
Úbytky – 0,00 Kč
Stav k 1.12.2018 – 14.909.774,55 Kč

Hmotný majetek – dopravní prostředky a ostatní
Stav k 1.1.2018 – 5.078.818,27 Kč
Přírůstky – 1-140.200,04 Kč
Úbytky – 0,00 Kč
Stav k 31.12.2018 – 6.219.018,31 Kč

Nehmotný majetek – software
Stav k 1.1.2018 – 26.094,00 Kč
Přírůstky – 0,00 Kč
Úbytky – 0,00 Kč
Stav k 31.12.2018 – 26.094,00 Kč

Členění nákladů na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) 
a na náklady pro plnění doplňkových služeb (hospodářská činnost) v tis. Kč

                                        Hlavní činnost                Hosp. činnost
Materiál, energie 2.741  913 
Náklady na služby 1.887  520
Osobní náklady 19.389  4.187
Ost.prov.náklady 922  482
Celkem  24.939  6.102

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ ORGANIZACE
Fond věcných darů k 1.1.2018 – 171.570,27 Kč
Přírůstky – 0,00 Kč
Úbytky – 0,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2018 – 171.570,27 Kč

Fond darů Hlinsko k 1.1.2018 – 402.673,55 Kč
Přírustky – 0,00 Kč
Úbytky – 0,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2018 – 402.673,55 Kč

Fond Tříkrálové sbírky k 1.1.2018 – 1.978.518,28 Kč
Přírustky – 606.077,00 Kč
Úbytky – 1.991.156,79 Kč
Konečný stav k 31.12.2018 – 593.438,49 Kč

Fond Ford Tranzit k 1.1.2018 – 106.250,00 Kč
Přírustky – 0,00 Kč
Úbytky – 47.225,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2018 – 59.025,00 Kč

Přehled majetku k 31. 12. 2017

Fond Automobil SAS k 1.1.2018 – 49.818,00 Kč
Přírustky – 0,00 Kč
Úbytky – 10.307,22 Kč
Konečný stav k 31.12.2018 – 39.510,78 Kč

Fond Rekonstrukce Hlinsko k 1.1.2018 – 59.469,15 Kč
Přírustky – 1.803.135,77 Kč
Úbytky – 0,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2018 – 1.862.604,92 Kč

Fond Automobily TKS (MMR) k 1.1.2018 – 0,00 Kč
Přírůstky – 54.138,32 Kč
Úbytky – 2.712,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2018 – 51.426,32 Kč

KONEČNÝ STAV FONDŮ ORGANIZACE K 31.12.2018 – 3.180.249,33 Kč

Přehled o peněžních příjmech a výdajích v Kč

Příjmy:
Dotace MPSV prostřednictvím krajů...............................................
Dotace Pardubický kraj.................................................................
Dotace Kraj Vysočina..................................................................... 
Příjmy IP STD.............................................................................
Příjmy IP SAS.............................................................................
Dotace od obcí.........................................................................
Dotace IROP – rekonstrukce Hlinsko.........................................
Vlastní příjmy za poskytnuté služby..........................................
Přijaté dary ostatní...................................................................
Tříkrálová sbírka 2018..............................................................
Ostatní příjmy..........................................................................
Krátkodobá půjčka Diecézní katolická charita HK.....................  

Příjmy celkem.........................................................................

Výdaje:
Materiál.....................................................................................
Energie........................................................................................ 
Neskladovatelné dodávky..............................................................
Služby...........................................................................................
Osobní náklady..............................................................................
Ostatní výdaje vč. investic............................................................
                        
Výdaje celkem........................................................................ 

Kč
10.793.000,00

  896.000,00
  20.000,00

 3.927.665,37
 2.668.750,00
 1.061.490,60
 2.689.268,43
 9.546.190,69

  142.538,63
  606.077,00
  622.584,25

 3.000.000,00

35.973.564,97

 
2.104.145,00
  288.660,77

 1.260.929,03
 1.863.447,92

23.576.055,00
 7.106.602,00

36.199.839,72
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

OBLASTNÍ CHARITA NOVÉ HRADY U SKUTČE
IČ: 60102411

Obsah:
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky   
- Výkaz zisku a ztráty
- Rozvaha
- Příloha

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva je určena zakladatelům církevní a náboženské společnosti Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče, Chotovice 31, PSČ 570 01.

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky církevní a náboženské společnosti Oblastní charita Nové 
Hrady u Skutče, (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se 
skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o Společnosti jsou uvedeny na první straně přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv církevní a náboženské 
společnosti Oblastní charita Nové hrady u Skutče k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné 
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. 
Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora 
za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 
auditorů České republiky jsem na Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti 
vyplývající z uvedených předpisů. 
Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 
výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární 
orgán Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých 
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, 
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými 
znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace 
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Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. 

Dále je mojí povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 

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

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

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti 
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 
Mé závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které 
jsem získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

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

Mou povinností je informovat statutární orgány mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 
auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

ŠTOLFOVÁ AUDIT, s.r.o.
číslo oprávnění auditorské společnosti 584

Školní 6911, 765 02 Otrokovice

Gita Štolfová, auditor č. oprávnění 1782

Chotovice, dne 11. června 2019

nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech 
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto 
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální 
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán, dozorčí rada a správní rada Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky 
podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán, dozorčí rada a správní rada Společnosti povinna 
posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze 
účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého 
trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán, dozorčí rada a správní 
rada plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost 
než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

OBCE A MĚSTA

Hlinsko, Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Česká Třebová, Budislav, Trhová Kamenice, Dolní Újezd, Krouna, 

Makov, Miřetice, Vysočina, Osík, Skuteč, Hluboká, Jarošov u Litomyšle, Suchá Lhota, Tisová, Vojtěchov, 

Poříčí u Litomyšle, Džbánov, Javorník, Nové Hrady, Týnišťko, Vrbatův Kostelec, Leština, Jenišovice, Proseč, 

Dědová, Hrušová, Zderaz, Pokřikov, Zádolí – Střihanov, Řepníky, Holetín, Raná, Bor u Skutče, Chotěnov, 

Jeníkov, Perálec, Předhradí, Mrákotín, Studnice, Střemošice, Bučina, Svratouch, Vítanov, Včelákov, Leštinka, 

Smrček, Prosetín, Jeníkov, Chotovice, Svratka, Pustina, České Heřmanice, Vidlatá Seč, Vysoké Mýto, Chrudim

Zlatnictví Lara Litomyšl, Nová lékárna Polička, Santé Proseč, Římskokatolická farnost Krouna, 

Římskokatolická farnost Raná, Římskokatolická farnost – děkanství Skuteč, pan Zavřel, paní Peterková, paní 

Vopařilová St., pan Příhoda, pan Janáček, Grafické studio Dialog - Oldřich Jiskra, Dušan Barcuch, Ing. Marie 

Havlíčková, Ergotep CSR Institut o.p.s., Granita s.r.o., Anežka Nováková, pan Krpčiar, Poličská stavební 

s.r.o., H.R.G. spol.s.r.o. a ostatní dárci.

Děkujeme.

Grafické zpracování a příprava pro tisk: studio DIALOG, Oldřich Jiskra

Poděkování  
V ROCE 2018 NAŠI ČINNOST PODPOŘILI
                            

PARDUBICKÝ KRAJ                               MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

KRAJ VYSOČINA


