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  Úvodní slovo 
    

Úvodní slovo 

Vážení přátelé,  

 

předkládám Vám výroční zprávu Spolku Prohandicap Jirkov, ve které Vás seznámím s 

činností a hospodařením v roce 2021. 

I rok 2021 byl rokem, který se nesl ve znamení šíření infekčního onemocnění COVID-19. 

Ve stínu pandemie, která ochromila celý svět a významně zasáhla do životů nás všech. 

Většinu roku jsme se nacházeli v zajetí nouzového stavu, kdy byl omezen i provoz a činnost 

spolku.  

Naším hlavním cílem zůstává zajistit trvalou udržitelnost celoročního provozu v souladu 

s omezeními, které souvisí s Nařízením vlády ČR.   

Posláním spolku je naplňování společného zájmu, kterým je všestranná prevence a 

pomoc dětem, osobám se zdravotním postižením, seniorům a rozvoj dobrovolnictví. 

Velice si vážím toho, že je spolek pevnou součástí života nejen našich členů, ale i občanů 

města Jirkova. To nám pomáhá poskytovat služby, které jsou nejen žádané, ale i velmi 

potřebné.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Šulcová 
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Základní údaje o společnosti 
 

Název organizace: Spolek Prohandicap Jirkov 

Právní forma: Spolek 

Sídlo: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov 

Identifikační číslo: 26532832 

Daňové identifikační číslo: CZ26532832 

Číslo účtu: 1071713510267/0100 

Statutární zástupce: Mgr. Eva Šulcová 

Telefon: 474 684 432 

E-mail: info@prohandicap.cz 

Webové stránky: www.prohandicap.cz 

 

Členové výboru:   Předsedkyně:  Mgr. Eva Šulcová 

 Místopředseda:  Michal Šáda 

 Hospodářka:  Edita Bernášková 
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Charakteristika spolku 
 

Spolek Prohandicap Jirkov byl založen již v roce 2001 a je neziskovou organizací 

zabývající se pomoci handicapovaným dětem a jejich rodičům z Jirkova, Chomutova a 

přilehlých obcí.  

Zajišťuje především jejich dopravu do škol, kontakt s úřady a veřejnými institucemi a 

současně umožňuje dětem účast na mimoškolních aktivitách (různé výlety a společenské 

akce) a tím minimalizuje jejich sociální vyloučení. 

Svoz dětí je zajištěn vozidlem značky Opel Vivaro, které spolek získal 15.8.2013 

prostřednictvím veřejné sbírky, vlastních prostředků a města Jirkova. Vzhledem ke stáří 

a opotřebení vozidla bude nutné toto vozidla nahradit jiným.  

Provoz je zajištěn prostřednictvím zaměstnanců Městského ústavu sociálních služeb 

Jirkov na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 31.8.2021 a Smlouvy o dílo ze dne 

31.8.2021.  

Rodiče dětí se částečně podílí na úhradě pohonných hmot, chybějící finanční prostředky 

do výše nákladů jsou hrazeny z dotace na činnost, kterou přispívá město Jirkov na 

základě schválení Rady města a Zastupitelstva města Jirkova. 

Organizace již od svého založení využívá práce dobrovolníků k zajištění své činnosti a 

rozvíjení dobrovolnických aktivit. 

V roce 2019 se nám podařilo prodloužit akreditaci v oblasti dobrovolnické služby na další 

4 roky, kterou uděluje Ministerstvo vnitra ČR. 

 

Spolek je členem organizací: 

• RADA DOBROVOLNICKÝCH CENTER REGIONU SEVEROZÁPAD, jejímž 

posláním je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje. 

 

• ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČESKÉ REPUBLIKY. Posláním 

Asociace je napomáhat rozvoji služeb pracovní rehabilitace, vytvářet podmínky 

pro zvyšování kvality služeb procesu pracovní rehabilitace, zejména v oblasti 

jejich standardizace, informovanosti, vzdělávání a veřejné politiky a dbát na 

profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb. 
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Dobrovolnická činnost 
 

Dobrovolnickou činnost v MěÚSS Jirkov zahájili čtyři dobrovolníci již v roce 2007. Od 

zahájení činnosti se aktivně zapojilo již 310 dobrovolníků, kteří přispěli ke zlepšení 

psychosociálních podmínek klientů, pomohli s jejich aktivizací a rozšířili nabídku 

volnočasových aktivit. Díky dobrovolníkům byl vytvořen fungující systém dobrovolnické 

služby, který nenarušuje režim a provoz zařízení MěÚSS Jirkov a vhodně doplňuje práci 

odborného personálu. V roce 2021 jsme evidovali 27 dobrovolníků, kteří se celkem 

věnovali dobrovolnictví 391 hodin.   

Snažíme se rozšířit a zpestřit činnost dobrovolníků v programu Dobrovolníci v sociálních 

službách. Dobrovolníci, kteří navštěvují své klienty již delší dobu, postupně zapojují naše 

klienty do svého běžného, rodinného života. Účastní se rodinných oslav nebo výletů po 

okolí. Tento způsob dobrovolnické činnosti přispívá hlavně k obnovení sociálních 

kontaktů klientů a napomáhá k vytvoření nových. Podporuje mezigenerační spolupráci a 

její rozvoj. I v roce 2021 toto bylo možné pouze za dodržení všech nastavených 

hygienicko-epidemiologických opatření (dezinfekce, ochrana úst, testování). 

Spolek má uzavřenou smlouvu s organizací Archa 777, z.s., která rodinám s dětmi 

z Chomutovska nabízí službu mateřského centra, odpolední kreativní tvoření, celodenní 

školku, organizované akce.  

Dobrovolnictví je jednou z aktivit, která ukazuje na vyspělost společnosti a projev 

občanské zralosti. Ve světě je tento fenomén běžnou součástí veřejného občanského 

života a naším záměrem je dostat tuto myšlenku do povědomí občanů Jirkova a okolí. 

Dobrovolnická činnost působí jako prevence vzniku psychopatologických jevů ve 

společnosti. Dobrovolníkům kromě dobrého pocitu z konání dobra nabízí také možnost 

kvalitního využití volného času, získání nových kompetencí a sociálních kontaktů. 
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Činnost spolku v roce 2021 
 

První měsíce v roce 2021 došlo k omezení činností vzhledem k pandemii, ale 24.6.2021  

jsme na setkání dobrovolníků všem poděkovali za jejich čas, pomoc a chuť pomáhat 

druhým.  Těšíme se na další spolupráci a případně i na nové dobrovolníky, kteří budou 

ochotni ve svém volném čase s námi rozvíjet dobrovolnickou činnost. 

 
 

Ještě před koncem školního roku jsme přichystali skoro již tradiční setkání s klauny Pepe 

a Pipi, kteří si u dětí získali velkou oblibu. 
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Všichni dostali malý dárek od klaunů v podobě zvířátka, kytičky nebo meče vytvořeného 

z balónků. 

 

Samotný konec školního roku se již tradičně neobešel bez sladké tečky v podobě 

drobného občerstvení pro žáky, které vozíme do školy a ze školy. 

 

 

 

 



Str. 06  
Činnost spolku v roce 2021 

   

 

 

V loňském roce jsme Mikulášskou uspořádat nemohli, o to více jsme se na ni připravili. 

Zavítal k nám nejen Mikuláš, ale i dva čerti a dva andělé.  
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Společně jsme si zazpívali koledy, zatancovali a budeme se těšit na rok příští. 

V roce 2021 se v keramické dílně pomocí dobrovolníků podařilo vyrobit spoustu 

krásných výrobků. 
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Hospodaření spolku 
 

Financování spolku je vícezdrojové a činnost je zajištěna částečně z dotace na činnost 

od města Jirkova a z příspěvků (poplatků za svozy). 

Příspěvky členů/rodičů činily 29.510 Kč. Pro srovnání v roce předchozím to bylo 17.241 

Kč a v roce 2019, kdy nebyla pandemie 45.439 Kč. V rozdílech se promítla doba, po 

kterou byly školy uzavřeny a svozy z důvodu pandemie nebyly možné. 

Kromě svozu dětí, kam jde majoritní část nákladů, jsou prostředky vynakládány na rozvoj 

dobrovolnické činnosti. 

Dotace z města Jirkova pro rok 2021 byla poskytnuta ve výši 160.000 Kč.  

Z předplacené karty na pohonné hmoty byl k 31.12.2021 zůstatek 30.527 Kč, což by mělo 

postačit do konce školního roku 2022. 

I v roce 2021 byly zakoupeny ochranné, dezinfekční a jednorázové pomůcky, aby byla 

dodržována zvýšená hygienicko – epidemiologická opatření. 

Pro rok 2021 byla cena pro svoz dětí na jeden kilometr stanovena stejně jako v roce 2020 

na částku 2,53 Kč. Výpočet vychází z ceny nafty 28,70 Kč a průměrné spotřeby 8,8 l / 

100 km. 

 

Dotace a dary 

v  Kč 2021 

Dotace město Jirkov 160.000 

Dotace MVČR 24.000 

DOTACE CELKEM 184.000 

 Dotace byly použity na provozní činnost a řádně vyúčtovány. 

 

 

 

 

 

 



Str. 09  Hospodaření spolku 
   

 

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

sestavená k 31. 12. 2021 ve společnosti 

Spolek Prohandicap Jirkov 

 

Obsah: 

I. Obecné informace  

A. Popis účetní jednotky  

B. Zaměstnanci a osobní náklady  

C. Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění  

II. Účetní postupy  

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát  

D. Zásoby  

E. Pohledávky  

F. Závazky  

G. Výsledek hospodaření  

 

 

I. Obecné informace 

 

A. Popis účetní jednotky 

Název:  Spolek Prohandicap Jirkov  

Sídlo:  Jirkov, U Dubu 1562 

IČO: 265 32 832 

Právní forma:  spolek, spis. značka L 4082 vedená u KS v Ústí nad Labem  

Účetní období: 1. leden až 31. prosinec 2021 

Orgány sdružení jsou:  nejvyšším orgánem je členská schůze 

   Předseda : Mgr. Eva Šulcová, předsedkyně 

   Místopředseda : Michal Šáda 

   Hospodář : Edita Bernášková  

 

Předmět činnosti: 

dle Stanov – Ideová a ekonomická podpora osobám se zdravotním postižením, 

Podpora všech iniciativ vedoucích ke zkvalitnění života postižených a k jejich uplatnění 

ve společnosti   
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B. Zaměstnanci a osobní náklady 

 

Výše mzdových nákladů (521) v roce 2021 :  12.000,- Kč,  

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců : 1   

 

 

C. Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění 

Nevyskytují se. 

 

II. Účetní postupy 

a) Účetní metody a obecné zásady 

Účetnictví je vedeno na základě právních předpisů platných na území České republiky. 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a podle vyhlášky 

504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/91 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

 

b) Hmotný majetek  

Spolek vlastní osobní automobil Opel Vivaro v pořizovací hodnotě 533.610,- Kč.  

Automobil je odepsán. 

    

Nehmotný majetek 

Spolek nevlastní nehmotný majetek.  

 

 

c) Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. 

Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považuje majetek s pořizovací cenou nad 

3.000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek se účtuje jako náklad v okamžiku pořízení. 

Náklady na opravy a údržbu drobného hmotného dlouhodobého majetku se účtují přímo 

do nákladů. 
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d) Dlouhodobý finanční majetek 

Nevyskytuje se. 

 

e) Zásoby materiálu a zboží  

Nevyskytuje se. 

 

f) Pohledávky 

Pohledávky jsou vykazovány v nominální hodnotě.  

 

g) Přijaté úvěry 

Nevyskytují se. 

 

h) Přepočet údajů v cizích měnách 

Nevyskytuje se. 

 

i) Finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku 

Nevyskytuje se. 

 

j) Dotace  

V roce 2021 jsme obdrželi : 

dotaci z města Jirkova na činnost ve výši 160.000,- Kč, 

dotaci z MVČR na dobrovolnické projekty v celkové výši 24.000,- 

Dotace byly použity dle zásad a řádně vyúčtovány. 

 

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 

Účetní jednotka na konci účetního období 2021 vlastnila dle inventarizace drobný 

dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 76.569,74 Kč. 

Přírůstek drobného hmotného majetku v tomto účetním období nebyl. 

  

 

D. Zásoby 

Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné zůstatky zásob. Spolek účtuje 

způsobem B, tzn. v okamžiku nakoupení dochází k okamžité spotřebě zásob. 
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E. Pohledávky  

K rozvahovému dni eviduje účetní jednotka tyto pohledávky:  

3.635 Kč (součet za prosincový svoz dětí, uhrazené rodiči v lednu 2022) 

 

F. Závazky 

Závazky vůči zaměstnancům nejsou. 

Ostatní závazky nejsou. 

 

G. Výsledek hospodaření  

 

Činnost    náklady   výnosy  

 výsledek 

Hlavní 215.747,33 244.675,63  28.928,30 

Hospodářská 0 0 0 

 

Celkem náklady    215.747,33 Kč  

Celkem výnosy              244.675,63 Kč  

 

 

Účetní jednotka vykázala za účetní období roku 2021 zisk 28.928,30Kč. 

 

 

Přílohy k Příloze účetní závěrky: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty 

 

 

Datum: 20. března 2022 

Daňková Dagmar, pověřená účetnictvím 
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Závěr 
 

Rok  2021 byl výjimečný, ukázal nám, jak může pandemie zasáhnout do všech oblastí, 

životů. 

Ráda bych touto cestou poděkovala za podporu městu Jirkovu, odboru sociálních věcí a 

školství. 

Mé poděkování patří všem členům Spolku Prohandicap Jirkov a zaměstnancům MěÚSS 

Jirkov za jejich přístup a nasazení.  

Na závěr musím poděkovat i našim dobrovolníkům, kterých nebylo takové množství jako 

v počátku epidemie, ale o to více se snažili zpříjemnit čas klientů v době izolace, kdy se 

opětovně zařízení zavírala pro návštěvy. Bylo to pro ně o to více náročné, že se sami 

museli podrobovat pravidelnému testování bez něhož fungovat nemohli. 

Stále věříme, že rok 2022 bude rokem lepším a pandemii se podaří zvládnout lépe. 

 

 

 

 

   Mgr. Eva Šulcová 



Str. 16  Loga 
   

 

Loga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


