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ÚVODNÍ SLOVO

32

Milé dámy a pánové,

uplynulý rok byl výjimečný omezeními, které jsme všichni zažívali z důvodu protipandemických opatření k zastavení šíření 
nemoci Covid 19. Téměř třetinu roku jsme s našimi klienty komunikovali jen telefonicky nebo pomocí elektronických prostřed-
ků. V květnu se konečně situace zlepšila a my jsme mohli slavnostně otevřít naše nové sídlo Dům rodiny, které jsme postavili 
z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. 

Do nového domu se přestěhovala většina našich služeb a vzniklo tak sociální centrum, kam si obyvatelé Novoborska chodí 
pro pomoc v těžkých životních situacích.

Děkujeme za podporu individuálním dárcům a také lokálním firmám, díky nimž se nám daří podporovat 
místní komunitu a naplňovat naše poslání.

Červen  2022 
Mgr. Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru, z.ú.



NAše pOSLáNÍ

82 
dětí na  

doučování

153 
volnočasových 

akcí8 
odborných  

služeb

1655    
hodin doučování 

27 
případových konferencí 

a výchovných komisí

35 
mediací 

493  
hodin  

psychologických 
konzultací

73 
dětí na letních 

táborech

34 
asistovaných  

kontaktů  
nebo předání 

24 
zaměstnanců  

na HPP

3 
registrované  

sociální služby

115
vzdělávacích  

akcí 

2 
služby pověřené 

výkonem sociálně 
právní ochrany dětí

27 
zaměstnanců  

na HPP

29 
spolupracovníků 

na DPP
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Odbornými sociálními službami  
zlepšujeme život dětí na Novoborsku.

Jsme nestátní nezisková organizace, kterou v roce 2005  
založila skupina dobrovolníků jako Mateřské centrum 
Koblížek. Od té doby pomáháme dětem, rodičům, peču-
jícím osobám a široké veřejnosti s problémy, se kterými si 
neumí poradit. Neustále zkvalitňujeme a rozšiřujeme naše 
služby, v roce 2021 využilo naší pomoci 1168 různých 
osob z Nového Boru a okolních obcí.



LIDÉ V RODINĚ V CeNTRU
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RODINNá pORADNA

Téměř polovina roku byla ovlivněna pandemickou situací, 
klienti využívali převážně individuální psychologické po-

moci a odborných konzultací s vedoucí poradny. 
Skupinové aktivity jsme obnovili až v květnu.

Rodiny často řešily problémy vzniklé bě-
hem izolace v době nouzového stavu. Tehdy 
se ukazovalo, v jaké míře se rozbujelo domácí 
násilí, deprese a úzkosti. 

Po opožděném jaru se dostaly opět ke slovu mediace i pří-
padové konference. Rodičovské páry se musely domluvit 
na péči o děti a v případových konferencích se řešilo nasta-
vení záchranné sítě pomoci rodinám, kde hrozilo odebrání 
dětí nebo přechod do ústavní péče. 

V roce 2021 se ve větší míře také realizovaly asistova-
né kontakty. Umožňovaly kontakt dítěte s rodičem, který 
nemá dítě v péči a málo se s ním vídá. 

Na realizaci služby se podílelo 7 externích psychoterapeu-
tů, mediátorů a facilitátorů. 

Zlepšujeme situaci rodin, aby v nich nedocházelo  
k fyzickému, psychickému a sociálnímu strádaní dětí.
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RODINNá pORADNA

76  
rodin10 

mediací

5 
případových 
konferencí345 

psychologických 
konzultací

150  
klientů

Nejčastěji jsme řešili:
● vztahy v rodině, včetně problémů  

s návykovými látkami, domácím násilím  
a problémy v komunikaci

● rizikové chování dětí i dospělých

POČET KLIENTŮ

45
dětí

105 
dospělých

6 
asistovaných 

předání 
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RODINNá pORADNA

Josífek je osmnáctiměsíční neposeda milovaný oběma  
rodiči. Ti se však rozcházejí a rozvod je bolestný a kom-
plikovaný. Nedokážou spolu komunikovat, neshodnou se 

na pravidlech péče o syna a i jeho vzájemné 
předávání je pro všechny velmi stresující 

událostí. Vedoucí poradny s psycholo-
gem proto zajistili asistované kontak-
ty Josífka s tátou, než soud rozhodne 
o úpravě péče, protože je důležité, 
aby Josífek s tátou neztratili vzájem-
nou vazbu. Po vyhodnocení průběhu 

asistovaných kontaktů považovala pracovnice poradny za 
nezbytné doporučit rodičům psychologickou péči. Na zá-
kladě případové konference nastavili psycholog, pracovnice 
poradny a Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 
pravidla pro postupný přechod z asistovaných kontaktů na 
samostatnou dohodu rodičů o návštěvách Josífka. 

Podstatné je, že oba rodiče mají zájem situaci vyřešit.  
Pokud jim snaha vydrží, má Josífek oprávněnou naději na 
plnohodnotný vztah s oběma rodiči, což je pro jeho budoucí 
život velká výhra.

Je to i moje dítě
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pĚSTOUNSKá pÉČe

V roce 2021 jsme úspěšně pokračovali v realizaci povin-
ného vzdělávání pěstounů, které však probíhalo online 
formou. Naši pěstouni si i přes svůj často vyšší věk na nový 
způsob vzdělávání zvykli a hodnotili jej velice pozitivně.

Podařilo se zrealizovat více asistovaných kontaktů s bio-
logickými rodiči, se kterými se děti setkávaly většinou 
v  našich prostorách Domu rodiny. Kontakty s biologický-
mi rodiči nebo dalšími příbuznými jsou velkým tématem 
pro pěstounské rodiny a my každoročně zaznamenáváme  
zesilující zájem biologických rodičů své děti vídat. 

Přes covidové překážky se nám podařilo uskutečnit i po-
bytový tábor, kterého se zúčastnilo 30 dětí. Plánování  
tábora bylo napínavé, protože ještě v květnu nikdo nevě-
děl, zda bude možné tábory pořádat. 

Od přechodných pěstounů do následné péče jsme v prů-
běhu roku předali dvě děti. Toto číslo je nižší než v před-
chozím roce, důvodem byla vládní opatření, která náročný 
proces předávání značně komplikovala. Dvě děti ale mo-
hou vyrůstat v adoptivních rodinách a mají tak dostatek 
péče, lásky a přijetí, které tolik potřebují.

Pomáháme pěstounům vytvořit pro děti bezpečný domov. 
Pěstouny respektujeme a posilujeme kontakt dětí  

s biologickou rodinou. 9



pĚSTOUNSKá pÉČe

114 
hodin vzdělávání 

pro pěstouny

65 
rodin

30 
dětí na letním 

táboře

77 
hodin psychologických 

konzultací

28 
asistovaných 

kontaktů

Nejčastěji jsme řešili:  
● podpora kompetencí pěstounů

● kontakt s biologickou rodinou 

● zprostředkování odborné pomoci a doučování

POČET KLIENTŮ

90
dětí

84 
dospělých

97 
hodin doučování
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84 
dospělých

pĚSTOUNSKá pÉČe

Zuza žije osm let v pěstounské rodině. Ve čtrnácti cítila po-
třebu poznat svou biologickou matku a svěřila se naší klí-
čové pracovnici. Ta domluvila setkání v Domě rodiny, které 
proběhlo po pečlivé přípravě a nastavení pravidel. 

Zúčastnili se ho pěstouni, Zuza, klíčová pracovnice a bio-
logická matka. Počátek byl náročný pro všechny, ale pak 
matka vyzvala Zuzu, ať se ptá, na co chce. Zazněla i otázka, 
proč ji matka opustila. Matka pohnutě vysvětlila svou teh-
dejší situaci, měla za sebou opakované výkony trestu, svůj 

tehdejší život nezvládala. Poděkovala také pěstounům, že 
dali její dceři péči, kterou by jí sama poskytnout nemoh-
la. Shledání bylo velmi emotivní a náročné, ale nakonec se 
matka s dcerou objaly. 

Další setkání Zuza neplánuje, s matkou jí stačí občasný pí-
semný kontakt. Teď už ví, jak máma vypadá, a zná odpově-
di na své otázky. Pro dospívající dívku budující si osobnost 
a identitu je takové vědomí velmi důležité. 

Setkání s biologickou matkou
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NZDM VAFLe

Cílem covidového roku bylo udržet dostupnost bezpeč-
ného prostoru pro děti a mládež v prostorech klubu 
i přes aktuální hygienická opatření. V NZDM Vafle jsme in-
dividuální kontakt s klienty i doplňkové preventivní aktivity 
poskytovali téměř po celý rok a pomohli jsme tak překonat 
toto nelehké období velké části mladých lidí. Stěhování 
služby do plně vybavených nových prostor Domu rodiny 
bylo světlým bodem v komplikované době. Klienti zde mo-
hou využívat klub, hernu a zahradu, tréninkovou kuchyni 

a truhlářskou dílnu.

Prostřednictvím sociálních sítí jsme zůstali s klien-
ty v kontaktu a zachycovali jejich psychické propady. 
Dlouhodobá izolace a omezení velké části běžných ak-

tivit znamenaly pro řadu dětí a mladistvých narůstající 
frustraci a úzkosti, které vedly ke zvýšení počtu 

rizikových jevů jako je sebepoškozování, užívání návyko-
vých látek apod. Klienti tyto pocity mohli sdílet a společně 
jsme hledali způsoby, jak zmírnit jejich dopady. Nabízeli 
jsme možnost smysluplného a zajímavého trávení volného 
času, pořádali jsme výlety a dvě pobytové akce mimo Nový 
Bor. 

Asistovali jsme během online výuky a pomáhali jsme dě-
tem a mladým lidem s přípravou do školy. Zapojili jsme 
se do projektu podpory mladých lidí při nástupu a setr-
váním na střední škole pomocí retrostipendií. Začali jsme 
spolupracovat se školami a toto propojení chceme i na-
dále prohlubovat. Dojížděli jsme do Kamenického Šenova  
a Cvikova a kontaktovali mladé lidi v centru města.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle pomáhá dětem a mladým 
lidem od 6 do 26 let s řešením každodenních problémů. Společně s klientem 

hledáme cestu k porozumění společnosti a přípravě do života. 12



NZDM VAFLe

345 
hodin pomoci se 
školní přípravou

85
besed  

a workshopů

2
vícedenní  

pobytové akce6
výletů

91
klientů

Nejčastěji jsme řešili:
● využívání bezpečného prostoru v rámci trávení 

volného času

● plnění školních povinností, zejména pomoc  
s distanční výukou

● orientace ve volbě profesní přípravy

● předcházení rizikovému chování a jeho důsledků 

 

POČET KLIENTŮ

88
dětí

3
klienti starší  

18 let

37 
volnočasových 

aktivit

45 
hodin terénní práce

13



NZDM VAFLe

Petrovi je 13 let a přišel do klubu na doporučení školy. 

Žije s matkou a mladší sestrou a svého otce nezná. Ma-
minka měla přítele, ale vztah nebyl zdravý, často se doma 
hádali, přítel byl agresivní opilec, a tak se od něho odstě-
hovali. 

Petr tráví většinu času na mobilu. Velmi ho zajímá basket-
bal, ale do žádného kroužku nechodí, protože matka má 
peníze jen na základní životní potřeby. Péťu také trápí, že 

se máma o něho nezajímá a neví, v čem je dobrý a co ho 
baví. Je dobrý žák, ale bez sebevědomí a bez kamará-

dů. Nechá se snadno vyprovokovat k agresi, neví, 
jak jinak spory řešit. 

To mu způsobuje problémy ve škole. 

Podařilo se nám s Petrem navázat vztah založený na dů-
věře. Začal mluvit o svých problémech i radostech, byli 
jsme jediní, kdo mu naslouchal. Naučil se navázat kontakt 
s  ostatními klienty a našel si na klubu kamaráda. Zapoju-
je se do skupinových aktivit a přichází s vlastními nápady, 
s naší pomocí připravuje sportovní turnaj pro ostatní děti. 
Učí řešit konfliktní situace s pomocí psychologických kon-
zultací, které jsme mu domluvili. Pomohli jsme mu zařídit 
finanční podporu od zdravotní pojišťovny, aby mohl chodit 
na basketbal. Do spolupráce jsme zapojili maminku, která 
se přišla podívat na synův trénink. Jejich vztah se výrazně 
zlepšil. 

Jde to i jinak?

14



Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Štafeta pomáhá rodinám s dětmi 
v těžké životní situaci. V prostředí jejich domácnosti rodičům předává praktické 

dovednosti, jak vytvořit vhodné podmínky pro výchovu svých dětí.

Jde to i jinak?

SAS šTAFeTA

V době nouzového stavu jsme se s klienty scházeli venku 
nebo jsme jejich obtížné situace řešili po telefonu. V přípa-
dě potřeby jsme doprovázeli klienty na úřady, k lékařům, 
do pojišťovny, k soudům. Pomáhali jsme s vyřizováním 
formalit a dokumentů, hledali jsme dostupná zařízení 
péče o děti, zvláště v případech, kdy se jednalo o rodiče 
samoživitele. V domácnosti potřebovali rodiče často po-
radit s exekucemi, hospodařením s penězi, doučová-
ním dětí a hledáním dostupnějšího bydlení. V průbě-
hu pandemie se v mnoha rodinách projevilo ve větší míře 
domácí násilí. To s sebou neslo řadu dalších problémů 

jako spory se sousedy, psychické a výchovné problémy  
dětí a sníženou schopnost rodiče vymanit se z područí 
násilnického druha. Na podzim zasáhla Českou republiku 
energetická krize a citelně poznamenala chudé rodiny,  
pro které se hospodaření a udržení stávajícího bydlení 
stalo zase o něco těžší. Poptávka po službě většinu roku 
převyšovala její kapacity, proto je naším cílem službu  
v budoucnosti rozšířit.

15



SAS šTAFeTA

41 
klientů

17 
rodin

97 
hodin doučování 

4 
doučované 

děti

Nejčastěji jsme řešili:  
● zadlužení domácností

● péče o zdraví, rozvoj a bezpečí dětí

● udržení bydlení

POČET KLIENTŮ

24
dětí

17 
dospělých
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Na doporučení Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nás 
vyhledala maminka dvou dětí, která je opětovně vystavová-
na agresivitě a stalkingu bývalého partnera. Jeho chování 
rovněž obtěžuje sousedy, se kterými pak má problémy i ona 
sama. Terénní pracovnice SAS Štafeta klientku doprovodila 
do Intervenčního centra a na policii podat trestní oznáme-
ní. S pomocí pracovnice sehnala klientka nový byt a vyjed-
nala příspěvek na bydlení. Rovněž se u ní projevila potřeba 
odborné psychiatrické péče, kterou jsme jí zprostředkovali. 
Díky pravidelným návštěvám pracovnice v místě bydliště 

rozvíjí maminka své rodičovské dovednosti a učí se smyslu-
plně trávit čas se svými dětmi. Problémový bývalý partner 
nastoupil výkon trestu a klientka má u Okresního soudu 
požádáno o nastavení asistovaných kontaktů s dětmi 
pro dobu, až se jejich otec vrátí z vězení. Rovněž s pod-
porou SAS Štafeta podala klientka k soudu exekuční 
návrh na vymáhání dlužného výživného. Klientka si 
z původního životního chaosu dokázala vytvořit klid-
ný, udržitelný systém a do budoucna i vědomí, že na 
problémy nemusí být sama.

Stalking

SAS šTAFeTA

17



INKLUZe Ve VZDĚLáVáNÍ

Projekt S rodinou k inkluzi působí již čtvrtým rokem na 
základních a mateřských školách v Novém Boru. Odborná 
garantka a čtyři poradkyně pro rodiče pomáhají rozvíjet 
a zkvalitňovat spolupráci mezi rodinou a školou. 

Informujeme rodiče o jejich právech a povinnostech,  
pomáháme nastavit vzdělávání podle potřeb dítěte,  

radíme v řešení výchovných i vzdělávacích problémů, 
doprovázíme do dalších odborných služeb. Během 
pandemie se ještě více prohloubila spolupráce  
jednotlivých poradkyň se školami i rodiči.

Poskytovali jsme oporu dětem a jejich rodičům při pře-
stupu z MŠ do ZŠ. Rostl počet dětí, které využily naše 
bezplatné doučování. Na našich prázdninových výle-
tech děti získaly vědomosti potřebné v praktickém životě.  
Osmnáct pedagogů z Novoborska absolvovalo školení 
o  Feuersteinově metodě, která pomáhá překonávat školní, 
myšlenkové, sociální i kulturní bariéry.  

Poskytujeme dětem a žákům všestrannou podporu  
při řešení školního neúspěchu a jeho předcházení.

18



INKLUZe Ve VZDĚLáVáNÍ

1105  
hodin  

doučování35 
odborných  

skupinových akcí

15 
prázdninových 

výletů

3 
besedy pro  
veřejnost

298   
klientů podpořeno 
poradkyněmi pro 

rodiče

Nejčastěji jsme řešili:
● vzdělávací problémy

● rodičovské kompetence

POČET KLIENTŮ

117
dětí

181 
dospělých

50 
doučovaných 

dětí

19

6 
dětí podpořeno  

kariérovou  
poradkyní

57 
žáků podpořeno 
koordinátorem 

inkluze



INKLUZe Ve VZDĚLáVáNÍ

20

Třídní učitelka se obrátila na poradkyni pro rodiče s pros-
bou o pomoc. René chodí na druhý stupeň ZŠ, ve škole čas-
to chybí, matka se školou nekomunikuje. Poradkyni se po 
velkém úsilí podařilo domluvit schůzku s matkou, během 
které zjistila, že Renému se nedostává potřebného zázemí, 
které by mu umožňovalo připravovat se do školy, mít v po-
řádku pomůcky nebo být na výuku vyspalý. Matka se svě-
řila, že se často stěhují, a právě jim hrozí další vystěhování.  
Poradkyně nabídla možnosti pomoci. Společně sepsaly žá-

dost o přidělení ubytová-
ní v azylovém domě, 

doprovodila ji do Občanské poradny, která jim může po-
moci vyřešit dluhy z minulosti. René však do školy docházel 
jen týden, poté chyběl nebo chodil bez pomůcek a  špinavý. 
Jednou přišel i s modřinami v obličeji. Dozvěděli jsme se, 
že matka azylový dům opustila. Se školou i s poradkyní pro 
rodiče přestala komunikovat. Bylo nutné kontaktovat orgán 
sociálně-právní ochrany dětí, aby zjistil, jak se Renému daří. 
Po prošetření situace byl René umístěn do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc. Ulevilo se mu, je v bezpečí 
a má možnost soustředit se sám na sebe a  na to, jak chce 
v životě žít. 

René
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OBČANSKá  pORADNA

Klienti Občanské poradny nejčastěji přicházeli pro dlu-
hové poradenství. Přinesli doklady týkající se dluhů a po 
zmapování jejich situace jsme je připravili buď k vyřízení 
insolvence nebo oslovení exekutora či soudu. 

Dále jsme podávali odvolání k soudu a návrhy na změ-
nu výživného, radili jsme v oblasti zajištění péče o seniora 
nebo komunikace s lékaři.

Služba byla provozována z důvodu finanční situace pouze 
externími pracovníky.

Řešíme vztahové, výchovné, vzdělávací, zdravotní  
nebo finanční problémy, pomáháme s bydlením  

a uplatněním na trhu práce.21

René

11 
klientů 

Nejčastěji jsme řešili:
● finanční a majetková oblast - dluhy

● informace a poradenství

5 
besed 



Obrátila se na nás samoživitelka se dvěma dětmi, které 
zůstaly dluhy po splatnosti ze společného jmění manželů. 
Dluhy pocházely z nezaplacených účtů za telefon a rych-
lých půjček na nákupy spotřebičů. Částka činila 260 000 

korun, z toho významnou část tvořila odměna exeku-
torovi, klientce již byl stanoven splátkový kalendář.  
Veškeré příjmy samoživitelky činily 17 000 Kč. Náklady 

na bydlení polykaly 9 900 korun. Výše stanovené 
měsíční splátky byla stanovena na 12 600 Kč.  

Poslali jsme vyjádření na Okresní soud, ve kterém jsme po-
psali klientčinu situaci společně s ujištěním, že klientka chce 
svůj dluh splatit, ale s měsíční splátkou 1 500 Kč měsíčně 
se dostane na samotnou existenční hranici. Odpověď od 
soudního exekutora byla velice vstřícná: žádá zaplatit jen 
základ dluhu, 42 000 Kč, bez úroků a se sníženou odměnou 
pro exekutora na minimum. Dluh tedy klientka splatí za 
28 měsíců. Snad se to může jevit jako dlouhá doba, ale tato 
paní má vyřešení problému na dosah ve srovnání se situací, 
ve které naši poradnu vyhledala.

Když se nebojíte vyhledat pomoc 

OBČANSKá pORADNA

22



MATeŘSKÉ CeNTRUM KOBLÍŽeK

Nabízíme vzdělávání, hlídaní dětí a volnočasové aktivity 
pro rodiče a děti, aby mohli smysluplně naplňovat  

společné chvíle.

Prostory centra byly na základě vládního nařízení uzavřeny 
od ledna do poloviny května. Po otevření probíhalo šest 
pravidelných aktivit pro rodiče s dětmi každý týden:  
Pohybové hrátky, Zpívánky a říkánky, Výtvarka s Kačkou, 
Mimihrátky, Powerjóga a Otevřená herna. 

Zorganizovali jsme 13 vzdělávacích akcí pro veřejnost. 
Do programu jsme zapojili i volnočasové kurzy pro rodiče 
s dětmi jako je Aromaterapie, Access Bars, Výroba přírod-
ního parfému, Výroba mýdel, Dýňování, Výroba dárkových 
krabiček, Pískové mandaly, Tisk na látku. V létě proběhly 
dva týdenní turnusy příměstského tábora pro děti před-
školního a mladšího školního věku. Z důvodů covidových 
omezení jsme mohli zorganizovat pro veřejnost pouze jed-
nu společenskou akci, kterou byla Mikulášská nadílka.

23

Témata vzdělávacích akcí: 
Nebojte se úřadu 

Hravá logopedie

Znakování s miminky

Virové nákazy

Nejčastější chyby ve výchově

Kurz logopedie

Kurz Sebevědomé dítě

Pohodový rodič

Kurz první pomoci I. a II.

Jak vést děti k opravdovým hodnotám

První příkrmy

Kurz emoční inteligence



MATeŘSKÉ CeNTRUM KOBLÍŽeK

13 
vzdělávacích  

akcí 

43 
dětí na  

příměstských 
táborech 

6 
pravidelných  

týdenních aktivit 
pro rodiče a děti 

151
dětí

159 
dospělých

310  
klientů 

61 
dospělých klientů 
na vzdělávacích 

akcích

POČET KLIENTŮ

96 
volnočasových 

aktivit

24



DĚTSKá SKUpINA KOBLÍŽeK

V dětské skupině pečujeme o děti ve věku od jednoho 
do pěti let, a to v maximální kapacitě 10 dětí v jeden čas. 
Z důvodu trvající pandemické situace a nařízení vlády jsme 
dva měsíce nemohli službu poskytovat. Po celé období zá-
jem o dětskou skupinu z řad veřejnosti převyšoval kapacit-
ní možnosti služby.

Péči o děti zajišťovaly dvě odborné pečovatelky a dvě 
provozní zaměstnankyně. Děti měly zajištěný pravidelný 
program a stravu. Kladli jsme důraz na častý pobyt venku 
téměř bez ohledu na počasí. Naši malí svěřenci měli mož-
nost rozvíjet různé dovednosti: výtvarné, hudební, prak-
tické a pohybové. V náročném roce jsme stihli uskutečnit 
i dvě akce pro rodiny: Rozloučení s Koblížkem a Vánoční 
besídku.

Díky malému kolektivu můžeme přijmout děti se speciál-
ními potřebami. 

Pomáháme rodičům s návratem do práce. 

26 
rodin

27 
dětí

25



511 202 Kč
peněžní  
firemní 

a nadační

pODĚKOVáNÍ DáRCůM A pARTNeRůM

Zvláštní poděkování patří manželům Tomášovi 
a Blance Tichým, kteří Rodinu v centru dlouhodo-
bě podporují a pomáhají směřovat její činnost. Blanka 
Tichá je předsedkyní správní rady, zároveň intenzivně dou-
čuje děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Roman Mach 
a Petr Slavíček byli našimi ambasadory při Běhu Slavíček, postavili 
se za naši práci a oslovili svoje přátele s žádostí o finanční dar.

Děkujeme pravidelným dárcům, kteří prostřednictvím trvalého ban-
kovního příkazu přispívají měsíčně. Tato forma nám velmi pomáhá. 
Veronika Pecinová, Petra Prokopcová, Lenka Šepsová, Magda Laksarová, Lenka 
Lischková, Lukáš Michvot, Břetislav Chlup, Giorgio Cadorini a Tomáš Tichý.

Naši činnost podpořili tito individuální dárci, kterým srdečně děkujeme. 
Dominika Babáková, Kristina Bajerová, Katarina Balcová, Petra Dicková, Kateřina Filingerová, 
Martina Gregorová, Vladimír Grosmut, Hana Hegrová, Julie Horáčková, Erich Hovorka, Silvia Jokuty,  
Eva Jordánová, Ludmila Junková, Ladislav Kašpar, Eva Kodrlová, Dana Kohoutová, Kolčová Ivana,  
Nikola Kochaníčková, Jonáš Kolařík, Petra Korbelová, Anežka Košíková, Jiřina Kubáňová, Kateřina Kuděl-
ková, Magdalena Kudláčková, Iva Kultová, Michaela Listová, Josef Loos, Roman Mach, Klára Machová, Martin 
Martinkovič, Markéta Marvanová, Jana Matyášová, Zdenka Mitášová, Kateřina Moučková, Kateřina Murswieková,  
Ivana Musilová, Lenka Nosalová, Zuzana Olmová, Čestmír Peltan, Martina Pokorná, Simona Prchalová, Renata  
Procházková, Kateřina Ramešová, Petr Slavíček, Markéta Správková, Petra Stiblíková, Petra Stránská, Kristýna Strnadová, 
Tomáš Strnad, Alice Svobodová, Gabriela Svobodová, Slávek Šach, Filip Šimek, Jan Tichý, Stanislav Tichý, Veronika Tomsová, 
Ivana Vencovská, Jakub Vykoukal, Michaela Walterová, Rudolf Živec.
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123 844 Kč
peněžní  

individuální

793 488 Kč
dary

158 442 Kč
materiální

511 202 Kč
peněžní  
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a nadační
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pODĚKOVáNÍ DáRCůM A pARTNeRůM

Děkujeme všem firemním dárcům, veřejným donátorům a nadacím za finanční i materiální podporu. 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Soukromí dárci mohou přispívat pravidelně i jednorázově.  
Podpořte uskutečnění našeho poslání i vy! 

Číslo účtu pro dárce: 224358220/0300

Online přes Darujme.cz: www.rodinavcentru.cz/chci-pomoci 

DARY
2021
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158 442 Kč
materiální

511 202 Kč
peněžní  
firemní 

a nadační

Potravinová banka
Libereckého kraje, z.s.
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Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

Rodina v centru, z.ú.

29. června 2022

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

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

ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Rodina v centru, z.ú.
Adresa: Křižíkova 980, 473 01, Nový Bor
IČ: 270 04 295
Předmět činnosti: 
 Předmětem  činnosti  je  poskytování  sociálních,  vzdělávacích,  poradenských,  hlídacích,
kulturních  a  rekreačních  služeb.  Sociálními  službami  jsou  vybrané  služby  registrované  dle
příslušných zákonů. Hlídacími službami jsou činnosti vykonávané dle Zákona o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině.

Příjemce zprávy

správní rada a ředitelka

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu

15.3.2022 – 29.6.2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

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

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

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

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena správní radě a ředitelce organizace Rodina v centru, z.ú.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli  jsme  audit  přiložené  účetní  závěrky  organizace  Rodina  v  centru,  z.ú. (dále  také
„Organizace“)  sestavené  na  základě  českých  účetních  předpisů,  která  se  skládá  z  rozvahy
k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje  popis  použitých  podstatných  účetních  metod  a  další  vysvětlující  informace.  Údaje  o
Organizaci jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle  našeho  názoru  účetní  závěrka podává  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  organizace
Rodina v centru, z.ú. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Jiné skutečnosti

Účetní závěrka k 31. prosinci 2020 byla ověřena jiným auditorem, který ve své zprávě ze dne 7. září
2021 vydal k této účetní závěrce výrok bez výhrad.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

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

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

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

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli
při provádění  auditu,  ostatní  informace  neobsahují  významné  (materiální)  věcné  nesprávnosti.
V rámci  uvedených  postupů  jsme  v  obdržených  ostatních  informacích  žádné  významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitelky Organizace za účetní závěrku

Ředitelka  Organizace  odpovídá  za  sestavení  účetní  závěrky  podávající  věrný  a  poctivý  obraz
v souladu  s českými  účetními  předpisy,  a  za  takový  vnitřní  kontrolní  systém,  který  považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

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

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

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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 Posoudit  vhodnost  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky
ředitelkou  a  to,  zda  s  ohledem  na  shromážděné  důkazní  informace  existuje  významná
(materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou  významně
zpochybnit  schopnost  Organizace  nepřetržitě  trvat.  Jestliže  dojdeme  k  závěru,  že  taková
významná  (materiální)  nejistota  existuje,  je  naší  povinností  upozornit  v  naší  zprávě
na informace uvedené v této souvislosti  v příloze účetní  závěrky,  a pokud tyto informace
nejsou  dostatečné,  vyjádřit  modifikovaný  výrok.  Naše  závěry  týkající  se  schopnosti
Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí
schopnost nepřetržitě trvat.

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

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

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

 29. června 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021

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

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

Ing. Jan Černý
C=CZ, OU=6, 
O=22HLAV s.r.o., 
CN=Ing. Jan Černý,
I am the author of 
this document
2022-06-29 12:06:28
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I. Základní údaje 
 
 
Účetní období:  1.1.2021 – 31.12.2021 
 
Název:  Rodina v centru, z.ú. 
Sídlo organizace:  Křižíkova 980, Nový Bor 473 01 
Právní forma:  ústav 
Statutární orgán: Mgr. Petra Vlčková, ředitelka 
 
Datum vzniku:  22. 7. 2005, organizace je vedena v rejstříku ústavů u Krajského 

soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou U 97. 
 
 
Účel:    Účelem organizace je: 
 

- podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situa-
cích, kdy to potřebují.  

- chránit práva dětí s důrazem na jejich právo vyrůstat v rodině. 
- začleňovat rodiny, děti a mládež ohrožené sociálním vylouče-

ním do společnosti. 
- podporovat rovné příležitosti žen a mužů a slaďování práce a 

rodiny. 

 
Hlavní činnost: Poskytování sociálních, vzdělávacích, poradenských, hlídacích, 

kulturních a rekreačních služeb. Sociálními službami jsou vybrané 
služby registrované dle příslušných zákonů. Hlídacími službami 
jsou činnosti vykonávané dle Zákona o poskytování služby péče o 
dítě v dětské skupině. 

 
Vedlejší činnost:  Zajišťování vzdělávacích a dalších činností pro jiné organizace a 

jejich klienty a další vedlejší činnosti, jejichž předmět byl schválen 
správní radou. 

 
 
Kategorie účetní jednotky: malá  
 
 
Zakladatel:   Mgr. Petra Vlčková 
 
 
Vklad:   1000 Kč 
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II. Obecné účetní zásady 
 
 
II.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické 
zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.  
 
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 80.000 Kč, účtuje o něm na 
účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.  
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 80.000 Kč účtuje organizace do nákladů. 
Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 20.000 Kč, ale nižší než 80.000 Kč s dobou 
použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.   
 
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 80.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 80 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. 
Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 20.000 Kč, ale nižší než 80.000 Kč s 
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.  
 
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
 
Stavby organizace odepisuje 50 let. 
Automobily organizace odepisuje 10 let. 
Ostatní samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let. 
 
 
II.2. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
v souladu s vyhláškou netvoří opravné položky mimo opravných položek dle zákona o 
rezervách. O případné tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel organizace.  
 
Organizace účtuje o dohadných položkách aktivních v případě písemně přislíbených 
dotací na již proběhlé činnosti (promítnuté v nákladech), které však budou finančně 
přijaty až v dalším období.  
 
 
II.3. Cizoměnové transakce 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném 
ke dni jejich vzniku. 
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II.4. Časové rozlišení 

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období 
časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Organizace 
nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou 
nevýznamné, tj. do výše 2.000 Kč.  
 
 
II.5. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích 
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních 
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet 
skupiny 649 – Jiné ostatní výnosy současně s účtováním odpisů. 
 
 
II.6. Přijaté dary 

Přijaté individuální dary účtuje organizace ke dni přijetí buď přímo ve prospěch výnosů 
na účet 682 – Přijaté dary (velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití v daném 
účetním období) nebo ve prospěch fondu 911 – Fond darů na hlavní činnost a na vrub 
účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději k 
rozvahovému dni, organizace účtuje o použití darů z fondu podvojným zápisem na vrub 
fondu a ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu v tomto 
případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení 
skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty (použití individuálních darů z fondu má charakter 
přijatých příspěvků - darů). Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši 
doposud neutracených darů.  
 
 
II.7. Přijaté dotace 

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů 
cizích států apod.  
 
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, 
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá 
částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu 
skupiny 34 – Závazky vůči státnímu rozpočtu. V případě, že je utraceno v rámci 
dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace 
dohadné položce na vrub účtu 388 – Dohadné položky ve prospěch účtu 691 – Dotace, 
tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.  
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II.8. Vlastní jmění 

Ve vlastním jmění má organizace ve výši 13 457 062,73 a sestává ze základního 
vkladu a 
 nemovitosti včetně vybavení na adrese Křižíkova 980, Nový Bor, osobní automobil a 
server Dell. 
 
 
II.9. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.  
 
 
III. Doplňující údaje k výkazům 
 
III.1. Dlouhodobý majetek 

Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 1. 
 
V majetku je evidován ještě pozemek v pořizovací ceně ve výši 678 500,- Kč. Tento 
pozemek byl nakoupen na splátky již v roce 2020. V roce 2021 bylo opraveno účtování 
tohoto pozemku tak, aby na účtu 061 byla vidět celá hodnota pozemku a na účtu 
jiných závazků zbývající splátky za koupi pozemku.  
 
III.2. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.  
 
 
III.3. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne.  
 
 
III.4. Majetek neuvedený v rozvaze 

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek 
neuvedený v rozvaze. 
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III.5. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  
 
 
III.6. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  
Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců v roce 2021 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
v roce 2020 

23,04 24,56 
 
 
Osobní náklady na zaměstnance 
 2021 2020 
 Osobní náklady na 

zaměstnance 
Osobní náklady na 
zaměstnance 

Mzdové náklady 8 652 tis.  8 655 tis.  
Zákonné sociální pojištění 2 608 tis.  2 771 tis.  
Zákonné sociální náklady 32 tis. 98 tis. 

 
Členům správní rady nebyly v roce 2021 poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
 
Členové správní rady nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2021 
uzavřela smluvní vztahy. 
 
 
III.7. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Organizace podléhá povinnosti auditu účetní závěrky. Cena za provedení auditu činila 
30 000 Kč bez DPH. 

 

III.8. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

V roce 2021 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly 
mimořádné svým původem nebo objemem. 
 
 
III.9. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
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III.10. Využité dotace nebo příspěvky  

 

Poskytovatel Částka 

Úřad práce ČR – výkon pěstounské péče 3 386 293  

Úřad práce ČR - aktivní politika zaměstnanosti 271 397 

MPSV - sociální služby 3 669 015 

Liberecký kraj  422 277 

Svazek obcí Novoborsko 492 118 

OP zaměstnanost - dětská skupina 1 095 000 

OP Zaměstnanost 316 404 

OP VVV  4 334 694 

IROP  1752658  

Celkem 15 750 701  
 
Všechny výše uvedené dotace a příspěvky byly plně vyčerpány. 
 
 
III.11. Přijaté dary 

V roce 2021 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary v 
částce nad 5 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně): 
 
Finanční dary 
 
Poskytovatel Částka 
Individuální dary prostřednictvím Darujme 85 372 
Lasvit s.r.o. 25 000 
Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. 65 000 
Město Nový Bor 15 000 
BOHEMORUM s.r.o. 20 000 
Compet Consult s.r.o. 10 000 
Gynekologie Břetislav Ulrich 10 000 
Dary fyzických osob 38 472 
Nadační dary 366 202 
Celkem  635 046 
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Nepeněžité dary 
 
Poskytovatel Částka 
Ježek software s.r.o. 11 571 
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. 91 193 
Nadační fond Albert 9 608 
Člověk v tísní  7 470 
Charita ČR 38 600 
Celkem 158 442 

 
 
III.12. Poskytnuté dary 

Organizace neposkytla v účetní období dary fyzickým ani právnickým osobám. 
 
 
III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2020 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 
 
Za rok 2021 organizace vykazuje zisk ve výši 238 031,35 Kč.  
Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně 
v souladu s §20 odst. 7 ZDP. 
 
 
III.14. Ostatní skutečnosti 

V průběhu roku 2021 si organizace vzala úvěr ve výši 1 800 tis. Kč pro účely 
financování investice. Do konce roku byl tento úvěr splacen po načerpání dotace. 
 
Organizace na konci roku důkladně inventarizovala zůstatky v účetnictví v důsledku 
čehož vzniklo velké množství inventarizačních rozdílů. Inventarizační manka byla 
odúčtována na nákladový účet 549 a inventarizační přebytky byly odúčtovány na účet 
649. 
 
Dále organizace zjistila, že v roce 2019 a 2020 zapomněla odúčtovat z účtu 384 dotaci 
do výnosů ve výši 744 731,- Kč. Tato chyba byla napravena pomocí účtu 932.  
 
 
V Novém Boru dne 29. června 2022 
 
Sestavila: Mgr. Petra Vlčková, ředitelka  
 
Statutární orgán: Mgr. Petra Vlčková 
 
 
Příloha č. 1 – Rozpis dlouhodobého majetku 



ZáKLADNÍ INFORMACe
Název: Rodina v centru, z.ú.

Adresa a sídlo organizace: 
Křižíkova 980, 473 01 Nový Bor
Telefon: 724 326 889

Adresa Dětské skupiny a mateřského centra Koblížek  
a Střediska pěstounské péče:
Kalinova 572, 473 01 Nový Bor
Telefon: 776 783 33

Email: info@rodinavcentru.cz

Internetová adresa: 
www.rodinavcentru.cz
www.facebook.cz/rodinavcentru
www.instagram.cz/rodinavcentru

Datová schránka:
2jkcaea

Číslo účtu: 224358220/0300
IČO: 27004295
Registrace: U Krajského soudu  
v Ústí nad Labem pod  
spisovou značkou U 97

Text a fotografie:   

Rodina v centru, z.ú.

Grafické zpracování:  

Bc. Radka Ulrichová, DiS.

Náklad: 100 ks 


