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Vážení a milí čtenáři, 

 

již po deváté Vám předkládáme výroční zprávu Denního centra Barevný 

svět, o.p.s., ve které Vám přinášíme přehled toho nejdůležitějšího  

a nejzajímavějšího, co se v roce 2014 v našem centru událo. 

V lednu jsme zahájili poskytování nové registrované sociální služby – 

chráněného bydlení. Velmi komfortní zázemí tato služba nalezla v nově 

vystavěné obecní budově v Hrotovicích. V rámci této služby jsme mohli 

nabídnout ubytování šesti klientům – třem ženám a třem mužům – kteří tak 

dostali možnost postoupit zase o příčku výš na své cestě k větší 

soběstačnosti. 

V únoru úspěšně proběhla plánovaná inspekce poskytování sociálních 

služeb v denním stacionáři. 

Celým rokem nás provázely aktivity realizované v rámci projektu „I my 

rádi pracujeme!“. Účastníci projektu se průběžně vzdělávali v rámci 

několika vzdělávacích kurzů, absolvovali praktickou přípravu v zahradě, 

kavárně a textilní dílně. Část z nich pak mohla uplatnit své nabyté znalosti 

a dovednosti v rámci nově zřízených pracovních míst. 

Do života organizace se významně promítly i změny v personální oblasti. 

Ke konci srpna se pro odchod rozhodla ředitelka organizace paní Alena 

Hostašová, která v čele Barevného světa stála od roku 2008. Za dobu jejího 

působení zaznamenala organizace značný rozvoj – rozšířil se počet 

poskytovaných služeb, kdy k dennímu stacionáři přibyla sociální 

rehabilitace a chráněné bydlení. Barevný svět našel své zázemí kromě 

Třebíče i v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Hrotovicích.  Aleně patří za 

dobu, kdy žila pro „Barevný svět“ a jeho klienty, velké díky.  

Obrovské díky, ale patří i Vám všem – našim přátelům, podporovatelům, 

donátorům, dobrovolníkům, spolupracujícím subjektům a jejich zástupcům, 

zaměstnancům, klientům, jejich rodičům a opatrovníkům. Díky Vám a Vaší 

podpoře, práci a účasti dává to, co děláme, smysl. 

Přesvědčte se o tom na následujících stránkách. 

 

S úctou 

Petra Tučková, ředitelka 
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O nás  

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 

Okružní 962/13 

674 01  Třebíč 

IČ: 29277418 

Č.ú.: 2816167339/0800 

 

Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, 

vedeného u Krajského soudu V Brně, spisová značka O 446, dne 14. května 

2011. 

 

Zakladatelé: Mgr. Kateřina Svobodová, Bc. Alena Hostašová 

 

Správní rada:Vladimír Holý – předseda 

  Jaroslava Kubíčková – členka 

  Mgr. Jana Petrová – členka 

  Ing. František Vágner – člen od února 2015 

  Mgr. Kateřina Svobodová – členka od února 2015 

  Bc. Alena Hostašová – členka od února 2015 

 

Dozorčí rada: Ing. Jana Loiblová – předsedkyně 

  Ing. Dana Mejzlíková – členka 

  Jindřiška Palátová – členka 
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Účelem poskytovaných služeb obecně prospěšné společnosti je zajištění 

pomoci a podpory pro osoby se zdravotním postižením, zejména pak 

pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a pomoc  

a podporu jejich rodinám. 

Dle zřizovací listiny společnost poskytuje následující druhy služeb:  

a) denní stacionář  

b) osobní asistenci  

c) sociální rehabilitaci  

d) chráněné bydlení  

e) výchovné a aktivizační služby pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením a jejich rodiny i veřejnost, dále pak i pro osoby se zdravotním 

postižením  

f) kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či 

tělesným handicapem nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, 

rodiče či asistenty  

g) pomoc při zprostředkování zaměstnání osobám se zdravotním 

postižením, zejména pak pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením  

h) přímé zastupování osob s mentálním a kombinovaným postižením dle 

jejich osobních potřeb  

i) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

j) vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené občany, 

zejména pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením  

k) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální  

a zdravotnické  

 

1. Doplňkové činnosti společnosti jsou:  

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona.  

-– výroba a prodej upomínkových a reklamních předmětů, balení 
dárkových předmětů, úklidové práce na zámku v Jaroměřicích  

nad Rokytnou, pěstování bylin v zámecké zahradě.  

b) Hostinská činnost  

-  provoz Tréninkové kavárny Splněný sen. 
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Denní stacionář 

Vedoucí služby: Bc. Jakub Dvořák 

Kontakt: dvorak@barevny-svet.eu 

Telefon: 568 422 951  

Denní kapacita služby: 25 osob 

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., §46 

 

Poslání: 

V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným 

postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu  

v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností  

a nabídky pracovních činností napomáháme těmto lidem žít plnohodnotný 

život, spojený se všemi riziky a podmínkami, ve svém přirozeném prostředí. 

Cíle: 

 Udržovat a rozvíjet individuální schopnosti, dovednosti a vědomosti 

klienta a vést ho k novým. 

 Umožnit klientům péči, která bude zaměřena na aktivizaci  

(na rozvíjení jejich zájmů a dovedností, umožnit smysluplné využití 

volného času) 

 Podporovat klienta v odpovědnosti sám za sebe 

 Seznamovat klienta s jeho právy a podporovat ho v jejich 

uplatňování 

 Umožnit začlenění do společnosti, zprostředkování společenských 

kontaktů s vrstevníky i širokou veřejností 

 Udržování zájmu klienta o dění ve společnosti, stejně jako zájem 

společnosti o lidi s mentálním a kombinovaným postižením  

 Pomoci při zachování a rozvíjení soběstačnosti klientů v běžných 

denních činnostech  

 Podpora dobrého psychického stavu. Procvičování a udržování 

komunikačních dovedností  

 Poskytování základního sociálního poradenství klientům a jejich 

rodinám při řešení složitých osobních záležitostí 

 Pomoci rodinným příslušníkům našich klientů v péči o jejich blízké, 

umožnit rodinám dobu odpočinku, možnost chodit do zaměstnání  

a pocit, že je o jejich blízké odborně a kvalitně postaráno 
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Malé ohlédnutí za rokem 2014 ve stacionáři 

Loňský rok nám přinesl spoustu 

akcí – chodili jsme na výstavy, 

navštívili kino, v rámci třebíčského 

„Srdce na dlani“ jsme si prohlédli 

synagogu, zúčastnili jsme  

se třebíčského Veletrhu sociálních 

služeb a olympiády v Diakonii 

v Myslibořicích. Zasportovali jsme 

si na fotbalovém a kuželkovém 

turnaji stacionářů pořádaných 

SPMP, reprezentovali jsme Třebíč na turnaji Kuželka 

Cup v Jihlavě, navštívili jsme sportovní den 

v městském rehabilitačním stacionáři a na oplátku 

jsme naše kamarády „Medvědy“ pozvali na 9. ročník 

Květinového dne, který DCBS pořádá společně se  

ZŠ Horka-Domky.  

Také jsme absolvovali tradiční výlet do jihlavské 

ZOO a na tvořivý víkend FIMFÁRUM v Olomouci. 

Několik dobrodruhů vyrazilo k moři na Malý Lošinj 

v Chorvatsku. Ve stacionáři se také konala pro 

klienty, pracovníky i rodiče přednáška o sexualitě, navštívil nás cirkus 

Milana Ošmery, na začátku prázdnin proběhla velká grilovačka a ke konci 

roku jsme si užili den otevřených dveří s našimi milými sponzory. Výrobky, 

které vznikly v naší dřevodílně, svíčkařské a výtvarné dílně nebo cvičné 

kuchyni, jste si mohli zakoupit na vánočních trzích na faře ČCE v Třebíči  

a na třebíčské radnici, v Okříškách, v jaderné elektrárně Dukovany  

a v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

V loňském roce došlo ve stacionáři také k několika personálním změnám – 

odešli od nás vedoucí dřevodílny Martin Kessner a vedoucí výtvarné dílny 

Soňa Řepová – kteří se rozhodli vyzkoušet něco nového (oběma přejeme 

v životě mnoho štěstí a vždy se s nimi rádi uvidíme). A přivítali jsme nové 

kolegyně Bc. Světlanu Blažkovou jako vedoucí dřevodílny a Nikolu Jurovou 

jako vedoucí dílny výtvarné. 
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Statistika 

K 31. 12. 2014 jsme měli ve stacionáři uzavřeno 26 smluv. 

 stacionář navštěvovalo 9 žen a 17 mužů 

 celkem bylo uskutečněno 1844 kontaktů a služba byla poskytována 

celkem 224 dnů 

 do stacionáře docházely pravidelně dvě dobrovolnice – MgA. Jana 

Jedličková a Rimma Jumagulová 

 v průběhu roku jsme poskytly prostor pro 16 praktikantů – z toho  

4 studenty VŠ, 2 studenty SŠ a 10 účastníků rekvalifikačních  

a dalších kurzů. 

 

Očima klienta 

Byli jsme v zoologické zahradě, líbilo se mi tam. Byla 

tam žirafa. Také jsme dělali výrobky. Malovali jsme 

pohádky, pracovali na zahradě a chodili jsme plavat. 

Chodili jsme pracovat do kavárny a šít do dílny. Na 

vánoce jsme hráli bowlig a dostávali jsme dárky.                                                           

 

 

Jaroslava Počová, Budíkovice 
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Sociální rehabilitace 

Vedoucí služby: Mgr. Naďa Fialová 

Kontakt: fialova@barevny-svet.eu  

Telefon: 724 144 280 

Denní kapacita služby: 15 osob 

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., §70 

 

Klienty sociální rehabilitace vedeme k osvojení a rozvíjení pracovních  

a sociálních dovedností. Součástí nácviku práce je pravidelná docházka, 

schopnost soustředit se a vykonávat určitou činnost samostatně s ohledem na 

výsledek. Osvojení a trénování potřebných sociálních dovedností 

probíhá především v běžných životních situacích 

Poslání: 

Posláním služby je poskytnout osobám se  zdravotním postižením, zejména 

pak s mentálním a kombinovaným postižením podporu a pomoc směřující  

k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Poskytnout podporu a pomoc  

k získání a udržení si vhodného pracovního místa v běžném nebo chráněném 

prostředí, odpovídajícího jejich představám a schopnostem.  

Cíle:  

Cílem služby sociální rehabilitace je uspokojení potřeb a zájmů klienta s co 

nejmenší mírou podpory: 

- naučit klienta orientovat se na trhu práce  

- být v co nejvyšší míře samostatný v rozhodování  

- umět přiměřeně plánovat 

- zprostředkovat kontakt s komunitou (navázat a udržovat přátelské 

vztahy, aktivně se účastnit běžného kulturního dění apod.). 
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Malé ohlédnutí za rokem 2014 v sociální rehabilitaci  

V roce 2014 jsme usilovně pracovali v šicí 

dílně, tréninkové kavárně i zahradě a měli 

radost z nových věcí, které se povedly 

uskutečnit. Trénovali jsme pracovní i sociální 

dovednosti, překonávání malých i větších 

těžkostí, které život nese každému.  

Těšili nás spokojení zákazníci v obchodě  

a tréninkové kavárně, kteří se k nám vrací. 

Rozšířili jsme pro ně nabídku zboží v textilní 

a reklamní dílně s prodejnou v Jaroměřicích 

nad Rokytnou. V uplynulém roce vzrostla 

zakázková výroba (balení dárkových 

předmětů, šití i vyšívání na strojích, tkaní na 

tkalcovském stavu). Přibyly objednávky na 

tkané koberce v barvě a velikosti podle přání 

– novinkou bylo tkaní z vlastních materiálů 

přinesených zákazníkem. Nabídli jsme 

strojovou výšivku, textilní tašky všech 

velikostí, textilní hračky, dekorace do interiéru i exteriéru. Tréninková zahrada 

poskytla žádané byliny, pěstované  

a zpracované rukama našich klientů.  

Na závěr roku se dílnou nesla vůně kvalitní 

kávy balené do vánočních balíčků pro 

zákazníky. Klienti se s nadšením učili novým 

věcem a na výsledky mohli být právem pyšní. 

Rok při společné práci utekl doslova jako 

voda… 

 

Statistika 

V roce 2014 jsme měli uzavřeno 20 smluv. Kapacita služby byla zcela 

naplněna. V pořadníku byl zapsán 1 zájemce o službu.  

 Služba byla poskytována 9 mužům a 11 ženám.  

 Celkem bylo uskutečněno 606 kontaktů s uživateli služby.  

 Do textilní dílny docházela dobrovolnice paní Hana Škrabalová, která 

věnovala klientům celkem 112 hodin svého času.  
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Očima klienta 

Naučil jsem se na stroji vyšívat. Taky vycpávat hračky  

a tkát. Kolektiv je výborný. Moc se mi líbí práce 

ostatních lidí v jiných terapiích a práce v kavárně se mi 

moc daří. Naučil jsem se vařit kávu. Také mě baví 

obsluhovat zákazníky. Na zahradě se mi daří, naučil jsem 

se stříhat bylinky, jsem tam spokojený a rád tam chodím. 

Sázení na zahradě se mi taky daří. 

 

 

Jiří Maštera, Jaroměřice nad Rokytnou 
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Chráněné bydlení 

Vedoucí služby: Mgr. Jana Kocandová 

Kontakt: kocandova@barevny-svet.eu 

Telefon: 727 838 072  

Kapacita služby: 6  

Služba je poskytovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., §51 

 

Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout.“  

Ernest Hamingway 

 

Chráněné bydlení je placená pobytová sociální služba. Služba je zaměřená  

na získávání praktických životních dovedností.  

Poslání: 

Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s mentálním či kombinovaným 

postižením ve věku od 19 do 64 let získat vlastní zkušenost se samostatným 

bydlením, zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují  

v tomto směru určitou míru podpory a vytváření takových podmínek, které jim 

umožní žít v co nejvyšší možné míře běžným způsobem života jejich 

vrstevníků.  

Cíle: 

 integrace klientů do společnosti  

 zvýšit soběstačnost při vedení domácnosti a při běžných denních 

činnostech (stravování, oblékání, hygieny, hospodaření s penězi)  

 zvýšit samostatnost v rozhodování a sebevědomí klienta  

 podpořit klienta při využívání běžně dostupných míst a služeb  

 umožnit klientům najít si nové kamarády a setkávat se s ostatními 

lidmi 
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Malé ohlédnutí za rokem 2014 v chráněném bydlení  

Rok 2014 byl pro nás rokem 

narození. Začali jsme fungovat jako 

nová služba Denního centra Barevný 

svět, o.p.s.  První čtyři klienti  

se nastěhovali 20. ledna 2014, další 

klient přišel v únoru 2014 

a na posledního klienta jsme si 

počkali do 1. července 2014 a tím 

jsme byli plně obsazení. Celková kapacita chráněného bydlení v Hrotovicích 

je 6 klientů. Budova je rozdělena do dvou bytů, kde v jednom bytě žijí tři ženy 

a v druhém bytě tři muži. V tomto roce 

jsme spolu prožili vše nové. Poznali 

jsme nové přátele, krásné město 

Hrotovice, podnikali jsme společné 

výlety, také jsme vypěstovali zeleninu  

na záhonku u chráněného bydlení, 

prožili jsme naše první společné 

Velikonoce, Vánoce a plno dalšího.   

  

 

Statistika 

V roce 2014 jsme měli uzavřeno 6 smluv. Kapacita služby byla zcela 

naplněna. V pořadníku bylo zapsáno 5 zájemců o službu. 

 Služba byla poskytována  3 mužům a 3 ženám 

 Celkem bylo poskytnuto klientům 517 hodin dopomoci 

 V chráněném bydlení absolvovalo odbornou stáž 6 praktikantů  

 

Očima klientů: 

„Díky chráněnému bydlení jsem zjistila, že můžu bydlet sama. Jsem moc ráda, 

že tu můžu bydlet. Asistentky mi se vším pomáhají, když potřebuju.“ 

 Andrea Havlíčková, Hrotovice 

„Moc se mi tu líbí“ 

 Oldřich Grmela, Hrotovice 

„Jsem moc rád, že mám svůj vlastní pokoj“ 

 Jiří Medek, Hrotovice 
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Projekt „I my rádi pracujeme!“, registrační číslo projektu: 

CZ.1.04/3.3.05/96.00028 

 Denní centrum Barevný svět realizovalo projekt „I my rádi pracujeme!“  

od 15. března 2013 do 14. ledna 2015. Jeho hlavním cílem bylo 

prostřednictvím teoretické výuky a praktické přípravy pomoci zdravotně 

postiženým osobám s integrací na trh práce. 

Cílovou skupinou projektu byly osoby se zdravotním postižením - mentálním 

a kombinovaným, které byly schopny se, po poskytnutí komplexního 

vzdělávacího programu a praktické přípravy, v určité míře zapojit  

do pracovního procesu. Do projektu se zapojilo celkem 18 osob rozdělených 

do dvou skupin dle svých schopností a pracovního a studijního výkonu. 

Projekt obsahoval soubor navazujících aktivit zaměřených na motivaci 

a podporu při hledání zaměstnání, kurzu sociálních dovedností a obsluhy 

komunikačních a informačních zdrojů v návaznosti na potřeby při výkonu 

práce. Dále navazoval kurz finanční gramotnosti a praktické přípravy - 

tréninková dílna, zahrada a kavárna. Díky komplexnímu souboru aktivit byla 

podpořena míra integrace zapojených osob s mentálním postižením na trh 

práce. Účastníci se již dokázali zapojit do pracovního procesu na nově 

vytvořených pracovních místech v rámci projektu nebo byli na toto zapojení 

připraveni. Všem 18-ti absolventům projektu tak mohla být po jeho ukončení 

nabídnuta pracovní smlouva a pracovní zařazení v rámci chráněného 

pracovního místa zřizovaného realizátorem projektu.  

Společenská integrace osob s mentálním postižením prostřednictvím jejich 

vstupu na trh práce se ukazuje jako velmi efektivní cesta ke snížení rizika 

sociálního vyloučení a zároveň napomáhá ke zlepšení psychického  

a celkového zdravotního stavu těchto osob. 

 

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. 
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Chráněná pracovní místa 

V roce 2014 jsme měli uzavřeno 19 pracovních smluv na chráněná 

pracovní místa. Pracovníci byli rozděleni na pracovní pozice úklidový 

pracovník, pomocný pracovník v kuchyni, a pomocný pracovník 

v terapeutické dílně.  

Klienti pracovali v Jaroměřicích nad Rokytnou v kavárně Splněný sen –

vařili různé druhy kávy, připravovali poháry, toasty, obsluhovali hosty  

a zajišťovali úklid kavárny. Na zámecké zahradě pěstovali bylinky a starali 

se o záhony. V textilní dílně šili polštářky, tkali, háčkovali a vyšívali. Část 

chráněných pracovních míst byla vyhrazena přímo ve stacionáři v Třebíči, 

tito pracovníci pomáhali s úklidem, přípravou a vydáváním obědů.  

Průměrný přepočet zaměstnanců OZP na chráněných pracovních místech  

za loňský rok činil 79% - firmám, které od nás odebrali zboží, jsme mohli 

vystavit potvrzení o náhradním plnění. 
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Významné události roku 2014 

 

Dne 23.1.2014 proběhlo slavnostní otevření chráněného bydlení 

v Hrotovicích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6.2014 předala Bc. Alena Hostašová ředitelské 

žezlo Mgr. Petře Tučkové 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž výstavy Poklady přírody 

proběhla v rámci festivalu Petra 

Dvorského v Jaroměřicích nad 

Rokytnou 1.8. 2015 
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Ve středu 24. září v rámci projektu 

Mezinárodní zkušenosti navštívili Denní 

centrum Barevný svět, o. p. s. paní Soňa 

Baueršímová z KOUS, pan Patrik Priesol 

z organizace Horizont a pan Claes 

Erickson ze Švédska, který byl jedním  

ze zahraničních účastníků konference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční slavnostní setkání se sponzory a setkání 

s rodiči klientů proběhlo 4.12.2014 

http://www.kous.cz/
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Finanční zpráva 

 

Výnosy členění podle zdrojů 

Výnosy v roce 2014 

Číslo účtu Název účtu Kč 

602 Tržba z prodeje služeb 1 032 307,00 

622 Aktivace vnitropodn. služeb 14 074,00 

644 Úroky 428,42 

649 Jiné ostatní výnosy 
 682 Přijaté dary, příspěvky 133 984,00 

691 Provozní dotace 5 972 488,86 

v tom MPSV 1 866 000,00 

  Město Třebíč 500 000,00 

  Kraj Vysočina 766 000,00 

  Úřad práce 517 176,00 

  Projekt OPLZZ 2 248 694,00 

  Projekt  - VRÁTKA 74 619,00 

Výnosy hlavní činnost celkem 7 153 282,28 

  
 

  

Číslo účtu Název účtu Kč 

601 Tržba za vlastní výrobky 131 741,00 

602 Tržba z prodeje služeb 148 170,00 

604 Tržby za prodané zboží 610 357,00 

Výnosy z hospodářské činnosti 890 268,00 

Výnosy celkem v roce 2014 8 043 550,28 

 
Výsledek hospodaření po zdanění: 

  Hlavní činnost:    207 965,81 Kč 
 Hospodářská činnost:        234 332,65 Kč 

Celkem:       442 298,46 Kč 
 

   Vývoj a stav fondů společnosti k rozvahovému dni 
 společnost netvoří fondy 
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Stav majetku a závazků společnosti k rozvahovému dni a 
jeho struktura 

Číslo účtu Název účtu Kč 

Dlouhodobý majetek 

022 Samostatné movité věci a soubory 816 153,00 

082 Oprávky k samostatným movitým věcem 578 209,00 

Krátkodobý majetek 

112 Materiál na skladě 0,00 

132 Zboží na skladě 13 728,65 

311 Odběratelé 7 000,00 

314 Poskytnuté zálohy 37 000,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 34 601,00 

346 Pohledávka z dotace -1611,53 

378 Jiné pohledávky 8 290,00 

388 Dohadné účty aktivní 100 902,00 

211 Pokladna 38 801,00 

213 Ceniny 480,00 

221 Účty v bankách 950 286,88 

381 Náklady příštích období 19 127,30 

Vlastní zdroje 

901 Vlastní jmění 443 730,00 

932 Nerozdělený zisk minulých let -446 990,39 

Cizí zdroje 

321 Dodavatelé 79 497,43 

325 Ostatní závazky 161,88 

331 Zaměstnanci 306 630,00 

336 Závazky k institucím soc. zabezpečení 143 175,00 

342 Ostatní přímé daně 24 884,00 

345  Ostatní daně a poplatky 1 056,00 

379 Jiné závazky 402 586,92 

389 Dohadné účty pasivní 27 000,00 

384 Výnosy příštích období 22 520,00 
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Celkový objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb na hlavní a hospodářskou činnost 
Náklady v roce 2014 
 
Náklady - hlavní činnost 

 Číslo účtu Název účtu Kč 

501 Spotřeba materiálu 616 720,20 

502 Spotřeba energie 177 515,21 

511 Opravy a udržování 76 722,00 

512 Cestovné 41 251,00 

518 Ostatní služby  622 824,76 

521 Mzdové náklady 4 020 804,00 

524 Zákonné pojištění 1 196 731,00 

527 Zákonné sociální náklady 2 020,00 

531 Daň silniční 3 216,00 

538 Ostatní daně a poplatky 2 000,00 

542 Ostatní pokuty a penále 346,00 

549 Jiné ostatní náklady 61 962,30 

551 Odpisy dlouhodobého hm. majetku  122 444,00 

  Náklady celkem 6 944 556,47 

   Náklady  - hospodářská činnost 
 Číslo účtu Název účtu Kč 

501 Spotřeba materiálu 152 944,00 

502 Spotřeba energie 0,00 

504 Prodané zboží 323 800,35 

518 Ostatní služby 9 390,00 

521 Mzdové náklady 161 339,00 

549 Ostatní náklady 8 462,00 

  Náklady celkem 655 935,35 

Náklady celkem v roce 2014 7 600 491,82 
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Náklady na mzdu ředitele na základě příkazní smlouvy: 
24.450,00 Kč 

 

   Náklady na odměny správní rady a dozorčí rady: 
 (členové správních orgánů společnosti vykonávají práci 

bezplatně) 
 

   Změny zakládací listiny a změny ve složení správní rady a dozorčí rady a o 
změny osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. 

V průběhu roku nedošlo ke změně ve složení správní a dozorčí radě.  
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Poděkování 

Rádi bychom vyjádřili vřelé poděkování všem, kteří nás v uplynulém roce 

podpořili finančními a věcnými dary či nám věnovali svou práci a čas.  

 

Jmenovitě děkujeme:  

 

MPSV, Kraj Vysočina, Město Třebíč, Evropský sociální fond, Envinet a.s.,  

Kapucín Repro – s.r.o., Pekařství Weber, Obec Nová Ves, Úřad práce Třebíč, 

pan Vladimír Holý, Mann + Hummel Service s.r.o., ALFA IN a.s., Lékárna 

Medicamen s.r.o.,  Huhtamaki Česká republika a. s., Povodí Moravy, s. p. 

Městys Stařeč, Městys Okříšky, Obec Radonín, Město Náměšť nad Oslavou, 

Mgr. Petra Pevná, Ing. Vlasta Slámová, Skupina ČEZ, Interm s. r. o., Németh, 

s.r.o., Ovo-Imont spol.s.r.o., Hospodářská komora Třebíč Unicode systems. 

s.r.o., rodina Kubíčkova, rodina Gregorova, rodina Palátova, rodina Slabých, 

MgA. Jana Jedličková, Rimma Jumagulová, Hana Škrabalová 

  

Poděkování patří také členům správní a dozorčí rady, kteří vykonávali svou 

funkci bez nároku na odměnu. Děkujeme dárcům, kteří si nepřáli být 

jmenováni a všem ostatním za morální podporu. Zároveň děkujeme firmám, 

obcím i jednotlivcům, kteří nás podpořili zakoupením našich výrobků.  

 

 


