
SKOK do života vznikl jako součást Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, 
o.s., Okresní organizace Hradec Králové v září roku 2004 z iniciativy rodičů, kteří řešili otázku budoucnosti 
svých dětí s mentálním postižením po ukončení školní docházky. Kteří nechtěli, aby se jejich děti staly pasivní-
mi příjemci sociálních dávek, ale aktivními partnery, kteří se spolupodílejí a obohacují život společnosti. 

Tak začaly v rámci projektu SKOK do života dvě pracovnice, tehdy ještě studentky, a jedna maminka, připra-
vovat na samostatný život prvních 5 kamarádů v garsonce na Velkém náměstí, kterou jim bezplatně pronajala 
jedna společnost. Jelikož jim byl po roce fungování prostor malý, pronajalo jim v roce 2005 Statutární město 
Hradec Králové vilu v Brožíkově ulici na projekt Stavíme se na vlastní nohy.  Žádné osamostatnění se  ale ne-
děje ze dne na den a v případě našeho projektu ani z roku na rok. 

Proto se v roce 2006 pustilo celkem 9 pracovníků a 13 kamarádů do práce v rámci projektu SKOK do práce, 
financovaného ze Společného regionálního operačního programu Evropské unie a Krajským úřadem Králové-
hradeckého kraje, a postupně přízemí vily svépomocně zprovoznilo. 

V roce 2007 jsme společnými silami učinili první opravdový skok k samostatnosti a založili jsme samostatnou, 
nezávislou obecně prospěšnou společnost SKOK do života, o.p.s..  

Ač jsme si o sobě mysleli, že už všechno víme, známe a umíme, rok 2008 se nesl v duchu zápasu o holé přeži-
tí. Bojovali jsme o finance, prostory, pracovníky i uživatele. Nevíme, zda-li jsme 
vyhráli, ale určitě jsme přežili. Dali jsme se na překážkový běh. Sotva jsme přesko-
čili jednu překážku, hned se objevila další. V cílové rovince 
roku 2009 se však můžeme pochlubit získáním tříleté zakáz-
ky na realizaci služby sociální rehabilitace v rámci Individuál-
ního projektu Královéhradeckého kraje, zahájením rekon-
strukce vily v Brožíkově 451 a zahájením implementace sys-
tému QMMS do naší společnosti.                                                                     

V roce 2010 nás čekají 3 důležité úkoly: Zařídit a vybavit 
nově zrekonstruovanou vilu v Brožíkově ulici. Připravit pro-
jekt na vlastní sociální podnik „Bistro u dvou přátel“. Vytvo-
řit vlastní chráněnou „dílničku“. 

Obecně prospěšná společnost SKOK do života 
poskytuje na území Hradce Králové kvalitní 
služby, které umožňují lidem s mentálním 

postižením získat sebedůvěru, samostatnost a 
odpovědnost, aby vnímali svůj život jako 

smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí.  
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SKOK do života, o.p.s. 



Zasedala v roce 2008 celkem pětkrát v tomto složení:  

Karolína Handlová, předsedkyně správní rady, statutární zástupce 

Ing. Jaroslav Machálek, člen                              Jan Havel, člen  

Správní rada čestně prohlašuje, že SKOK do života, o.p.s. realizoval v roce 2009 
služby po stránce obsahové, finanční i personální v souladu se zakládací smlou-
vou a statusem společnosti, se zákony a právními předpisy České republiky. 

Schůzka rady uživatelů SKOKu do života se v roce 2009 uskutečnila cel-
kem osmkrát. Nápady a připomínky se týkaly především výletů a volnoča-
sových aktivit. Schůzek rady zákonných zástupců, rodičů, sourozenců se v 
roce 2009 uskutečnilo celkem osm. Témata se týkala především provozu 
a financí. 

SPRÁVNÍ RADA 

RADA UŽIVATELŮ A RADA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
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DOZORČÍ RADA 

Zasedala v roce 2008 celkem třikrát v tomto složení: 

Ing. Luďek Dohalský, předseda dozorčí rady 

Mgr. Karolína Páchová, člen                  Mgr. Jan Sýkora, člen  

Dozorčí rada zkontrolovala činnost SKOKu do života, o.p.s. v roce 2009 a čest-
ně prohlašuje, že probíhala v souladu se zakládací smlouvou a statusem společ-
nosti, se zákony a právními předpisy České republiky. 

VIZE 
společnosti 

Stát se 
samostatnou a 

finančně 
nezávislou 

společností, 
která poskytuje 

komplex 
kvalitních 

služeb tak, aby 
dospělý lidé 
s mentálním 
postižením 
z Hradce 

Králové a okolí 
měli možnost 
s přiměřenou 

podporou 
samostatně 

bydlet, 
pracovat a 

užívat si života.  

HODNOTY společnosti schválené správní a dozorčí radou v roce 2009 
ROVNOCENNÝ PŘÍSTUP: Uživatelé, rodiče, zákonní zástupci a pracovníci jsou u nás rovnocennými partnery 
SAMOSTATNOST: Poskytujeme přiměřenou podporu a podporujeme maximálním samostatnost 
SPOLEČNÉ ROZHODOVÁNÍ: O veškerém dění v naší společnosti diskutujeme a přijímáme společná rozhod-
nutí 
ODPOVĚDNOST: Usilujeme o to, aby každý jednotlivec u nás i v životě nesl zodpovědnost za své jednání 
ADEKVÁTNÍ ODMĚNA: Každému člověku náleží za jeho práci, učení a snažení odměna. Pracovníkům finanční, 
uživatelům materiální. 
VZDĚLANOST a PROFESIONALITA: Podporujeme se navzájem (uživatelé a pracovníci) v celoživotním vzdě-
lávání. Vysokoškolské vzdělání pracovníků je pro nás velmi důležité, stejně jako jejich profesionální vystupování. 
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: Respektujeme odlišnosti každého člověka, klademe důraz na rozvoj silných schop-
ností každého jednotlivce.  
TRANSPARENTNÍ KOMUNIKACE: Snažíme se o maximálně srozumitelnou komunikaci pro všechny, kteří 
přicházejí s naší společnosti do styku.   
FINANČNÍ STABILITA: V dnešní době je polovinou spokojenosti pracovníků i uživatelů dlouhodobé adekvátní 
finanční zajištění společnosti. 



Stránka 3 

Zpráva o činnosti 2009 

CÍLE SKOKu do života, o.p.s v roce 2009 
REKONSTRUKCE VILY BROŽÍKOVA 451                     Cíl splněn na 100% 
- Podpora jednání: V první polovině roku 2009 jsme vedli intenzivní jednání s Magistrátem města Hradec Králové 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí a naplnění podmínek poskytnutí 10 mil. dotace na rekonstrukci vily. Souběž-
ně s tím jsme spolupracovali s architektem projektu na zpřesňování konkrétních provozních požadavků naší služby 
na rekonstrukci. V srpnu 2009 bylo po velkých obtížích vypsáno výběrové řízení a v září začala rekonstrukce našich 
prostor. 
- Nalezení a přestěhování části služby do jiných prostor: Během jednoho zářijového týdne se nám podařilo 
nalézt náhradní prostory pro tréninkovou dílnu v ulici Heyrovského a přestěhovat veškeré vybavení vily do náhrad-
ních prostor. 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE, TERÉNNÍ FORMA                      Cíl přesunut do roku 2010 
- Rozšíření registrace stávající služby o terénní formu: V první polovině roku jsme se potýkali s tak výrazný-
mi finančními problémy zajištění stávající ambulantní formy – několikrát bylo zvažováno pozastavení poskytování 
služby, že rozšíření formy nepřipadalo v úvahu. Od druhé poloviny roku je služba poskytována v prostorovém provizoriu. Z těchto důvodů bylo 
rozhodnuto o přesunutí cíle do roku 2010. O jeho zařazení bude znovu jednat Správní rada v únoru 2010. 

VÍCELETÉ FINANCOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE                                                            Cíl splněn na 100%  
- Získání zakázky u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: Získáním zakázky byla pověřena projektová manažerka. Při vypracování 
nabídky jsme se potýkali především s problémem právního oddělení sociální rehabilitace SKOKu do života od „mateřské“ organizace SPMP 
Hradec Králové. Naplnění požadavků výběrového řízení a jednání s advokátní kanceláří bylo pro všechny zúčastněné velkou profesní zkušeností. 
V naší nabídce nebyla nalezena žádná formální ani obsahová chyba. Naše nabídka byla akceptována a v květnu 2009 jsme podepsali smlouvu o 
realizaci veřejné zakázky. Od června 2009 je naše sociální rehabilitace poskytována v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence 
v Královéhradeckém kraji. 

PŘÍPRAVA CHRÁNĚNÁ DÍLNA – VYTVOŘENÍ NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB PRO NAŠE UŽIVATELE  

Cíl bude kontinuálně řešen v roce 2010. Splněn na 30%. 
- Příprava a podání projektu na provoz a vybavení chráněné dílny: Cíl byl rozdělen na dvě části. První – vytvoření chráněné dílny 
v budoucích prostorách SKOKu do života, pro zaměstnance z řad našich uživatelů, kteří potřebují zvýšenou podporu – byl na základě podrob-
ného studia podkladů, které je nutné poskytnout Úřadu práce, přesunut do roku 2010, kdy budou prostory zrekonstruovány, budeme vědět 
přesný čas, kdy budeme moci provoz zahájit, a bude snazší spočítat podrobnější údaje o provozních nákladech dílny. Druhá část – vytvoření 
pracoviště mimo prostory SKOKu do života pro uživatele, kteří po zácviku potřebují již minimální podporu, byla intenzivně řešena na podzim 
2009. Bohužel se nám v roce 2009 nepodařilo získat adekvátní prostory, alespoň jsme zahájili jednání o jejich získání se dvěma institucemi. Jedna 
pracovnice absolvovala vzdělávací kurz k tvorbě finančního plánu sociálního podniku. Byl vytvořen projektový záměr s hrubou finanční rozvahou 
plánovaného pracoviště – Bistra u dvou přátel. 
VYTVOŘENÍ MANUÁLU PRO PRACOVNÍKY A UŽIVATELE       Naplnění cíle byla věnována velká řada aktivit, ale zůstal nesplněn. 

- Oblasti vaření a úklidu: Pracovníci provedli intenzivní depistáž zdrojů zabývajících se touto tématikou. Dvě pracovnice naší společnosti se 
zúčastnili konference k tomuto tématu v Olomouci, ale ani zde nezískaly potřebné podklady. Závěr: v České republice neexistují metodické 
manuály pro edukaci a poskytování služby sociální rehabilitace dospělým lidem s mentálním postižením. Pracovníci nemají především dostatečné 
zkušenosti a podklady pro vlastní tvorbu manuálů. Je nezbytné získat finanční prostředky na nákup odborné literatury a získání zkušeností 
v zahraničí. Za účelem získání informací a dovedností potřebných pro napsání projektu zaměřeného na mezinárodní spolupráci dvě pracovnice 
SKOKu do života absolvovaly Kurz Evropského projektování ve Florencii. V průběhu listopadu a prosince byla vypracována žádost o poskytnutí 
dotace z Operačního programu OPLZ a Z – Mezinárodní spolupráce. V oblasti vaření pracovnice pokračovaly s tvorbou manuálů pro uživatele 
a typizací jídel. Z důvodu poptávky a potřeb uživatelů byla započata tvorba manuálu pro pracovníky i uživatele v oblasti sexuality a výroby 5-ti 
typizovaných výrobků tréninkové dílny.  

ZVÝŠENÍ KVALITY MANAGEMENTU A ŘÍZENÍ          Cíl splněn na 100%. Plnění části b bude pokračovat v roce 2010. 
- Účast v projektu: Naše společnost byla vybrána do individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradec-
kém kraji Veřejná zakázka: „Komplexní zajištění vytvoření systému řízení kvality v sociálních službách a jeho ověření ve vybraných zařízeních 
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“, kterou realizuje JOB o.s., Europrofis s.r.o.. (Projekt QMMS) V rámci projektu se účastníme od září 
2009 jak společných setkání účastníků projektu, tak i individuálních konzultací. 
- Vytvoření směrnic nebo jejich aktualizace, vytvoření provázaného systému (účetní, provozní, personální, procedurální): Za 
podpory konzultantů jsme v roce 2009 v rámci projektu provedli analýzu současného stavu a začali intenzivně pracovat na struktuře záměrů 
a služeb naší společnosti. Splnili jsme většinu požadavků a úkolů vyplývajících z projektu. 

DOKONČENÍ AKREDITACE DOBROVOLNÍKŮ                                                                                    Cíl splněn na 50%.  
Akreditaci dobrovolníků se nám ani v roce 2009 nepodařilo dokončit. Teprve v říjnu 2009 jsme získali smlouvu s pojišťovnou, která naplňuje 
požadavky akreditace. Jelikož z projektu QMMS vyplynuly požadavky na změnu personálního řízení a tedy i řízení dobrovolníků, rozhodli jsme se 
akreditaci odložit do roku 2010, abychom si zajistili maximální kompatibilitu.  
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Prošli jsme výběrovým řízením a získali veřejnou zakázku               
Královéhradeckého kraje v celkové výši 6 mil. Kč. 

V únoru 2009 se uskutečnila první slavnostní přehlídka největších SKOKů 
našich uživatelů v kině Centrál. 

Zúčastnili jsme s naším minikinem akce pro veřejnost „Poznejme se        
navzájem“ pořádané městem Hradec Králové. 

Byli jsme vybráni do roční spolupráce v projektu QMMS (Europrofis 
Praha a JOB, Týniště nad Orlicí). 

Byla zahájena rekonstrukce vily v Brožíkově ulici. 

Dvě pracovnice uspěly se svou žádostí ve vzdělávacím programu Gruntvig  a 
zúčastnily se týdenního kurzu Evropského projektování ve Florencii v Itálii. 

Počet uživatelů služby překročil 20. Celkem služby využilo 26 osob 
s mentálním postižením. 

V listopadu se uskutečnila oslava 5. výročí založení SKOKu do života. 
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V roce 2009 užívalo službu celkem 26 našich kamarádů.  
• Z nich bylo 13 mužů a 13 žen.        

• Ve věku 19 - 26 let 11 osob. 

• Ve věku 27 - 64 let 15 osob. 
Všichni uživatelé se v rámci provázení účastnili klíčových schůzek, plánova-
li, plnili a vyhodnocovali své individuální cíle, prostě se snažili, aby na trase 
START- CÍL učinili ten největší SKOK. 

Nabízí dospělým lidem s mentálním postižením  

z Hradce Králové a okolí  

nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro                                 

bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu. 

UŽIVATELÉ SLUŽBY 

Služba byla poskytována v souladu s platnou legislativou  ve 
224 všedních dnech, celkem 1792 hodin.  

SOCIÁLNÍ REHABILITACE - hlavní činnost společnosti 

Sociální rehabilitace byla financovaná v rámci individuálního projektu Služby sociální 
prevence v Královéhradeckém kraji.  

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
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 Sociální rehabilitace byla v tomto období poskytována v prázdninovém režimu. 
Září je jako obvykle věnováno přijetí nových uživatelů a opakování různých do-
vedností po prázdninách. V červenci a srpnu jsme pro sebe navzájem zorgani-
zovali několik výletů. Do Kutné Hory jsme jeli na tři dny, abychom si vše užili. 
Spali jsme v kempu, jezdili jsme na bobové dráze, navštívili kostel Sv. Barbory a 
stříbrné doly. V rámci dalšího výletu nás touha po poznání dovedla do Dinopar-
ku ve Vyškově u Brna, který vzbudil u uživatelů velké nadšení. Po sportovním 
výletu na koupaliště v Jaroměři jsme se vydali do města pohádky - Jičína. 

V Pardubicích jsme se soustředili především na centra. V tom historickém jsme vyšlapali na Zele-
nou bránu a prohlédli jsme si zámek, v tom obchodním nakoupili drobnosti. V srpnu jsme také 
byli ve Vysokém Mýtě, kde jsme se vyřádili na Hawai party a navštívili místní muzeum s výstavou 
k pohádce Arabela. Dále jsme si vyzkoušeli hru paintball v lanovém centru na Stříbrném rybníku. 
Zbylý prázdninový čas jsme trávili na procházkách po městě a okolí Hradce Králové a s pomocí 
navigace GPS hledali poklady. Stravovali jsme se v různých restauracích dle našeho výběru nebo 
jsme si připravovali  lehké pokrmy v tréninkovém bytě. Největší úspěch sklidily ochutnávky a po-
znávání exotických druhů ovoce. Celkově bylo období prázdnin zaměřené na zvýšení fyzické kon-
dice uživatelů, poznávání nových míst a psychickou relaxaci.  

Září je měsícem, kdy do SKOKU přicházejí noví uživatelé služby. Je to pro ně náročné, neboť 
poznávají nové prostředí, kamarády, pracovníky. Ti se jim 
snaží poskytnout maximální podporu. Všichni pracovali na 
sestavení svých individuálních časových harmonogramů 
(výběr aktivity, kamarádů ve skupině a času, kdy jaké aktivi-
ty využívají). Opět začal nácvik tzv. krizového plánu - jedná 
se o nácvik nouzových a krizových situací, ve kterých se 
mohou uživatelé v průběhu poskytování služby ocitnout, 
např. výstup na špatné autobusové zastávce. Každý z našich 

uživatelů si měl možnost zvolit jednu z doplňkových aktivit: bazén, posilovna, 
hledání práce, práce s PC, sex a vztahy, háčkování.  

Poprvé byla  ve spolupráci s Univerzitou Hradec 
Králové zrealizována první lekce Sebeobhajování. 
Každých 14 dní se na nové budově UHK pod vede-
ním dvou dobrovolnic SKOKU scházelo 12 uživate-
lů a 12 studentů sociálních oborů.  

Největší novinkou v rámci služby bylo stanovení pevné doby pro konání klíčových schůzek, kde 
každý z uživatelů společně se svým klíčovým pracovníkem plánuje své úkoly a cíle. 

Během září byla také přestěhována tréninková dílna z Brožíkovy ulice do nových prostor, neboť 
vila bude rekonstruována Magistrátem města Hradec Králové. Z tohoto stěhování vyplynula po-
třeba intenzivního nácviku. 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE  červenec - září 



Od počátku října byla sociální rehabilitace poskytována uživatelům dle nové nabídky, kterou si stanovili 
samotní uživatelé na zářijové Radě uživatelů dle svých zájmů a potřeb.  Celé období se neslo v duchu 
adaptace nových uživatelů služby a adaptace na nové prostory. Z tohoto důvodu jsme se v tréninkovém 
bytě i dílně intenzivně věnovali nácviku a pravidlům bezpečnosti. V listopadu se hlavním tématem 
v závislosti na zahájení činnosti skupiny sebeobhájců na Univerzitě Hradec Králové stala lidská práva. 
Trénink byl zaměřen především na uplatňování práv v běžném životě, v rodině i ve SKOKu do života. 
Nečekaně se objevila řada nejasností v dodržování práv uživatelů ze strany jejich rodičů, proto se 
k tomuto tématu opět vrátíme v březnu 2010.  
Od počátku listopadu probíhal také nácvik samostatného bydlení 
v nočním režimu. 
Na 22. listopadu – Mikulášskou besídku Společnosti pro podporu lidí 
s mentálním postižením v Hradci Králové si uživatelé za podpory pracov-
níků připravili čertovské vystoupení, v rámci kterého rozdávali svým ka-
marádům nadílku vyrobenou v tréninkové dílně. Vystoupení mělo velký 
úspěch. 
28. listopadu se uskutečnila oslava 5. výročí SKOKu do života 
v Osvěžovně u Rýdlů. Uživatelé, pracovníci i dobrovolníci a praktikanti se podíleli nejen na přípravě bo-
haté tomboly, ale i přípravách hostiny.  

Prosinec se nesl v duchu adventní pohody. Po velkém vypětí z oslav jsme 
se věnovali především plnění individuálních cílů uživatelů a tradicím. Ad-
vent pro nás vyvrcholil 18. prosince vánoční besídkou.  
V tréninkovém bytě jsme se věnovali nácviku péče o ruce, jak si zajistit 
pedikúru, nácviku mytí vlasů a  sprchování.  Komunikace: společenské frá-
ze, komunikace na úřadech a poště; Domácnost – úklid: vysávání, mytí 
nádobí, údržba lednice, rychlovarné konvice a praní; Domácnost – vaření: 
nácvik jednotlivých dovedností při přípravě pokrmů (škrabání, loupání, 
krájení, …); Domácnost – nakupování: potraviny a drogerie, nácvik 
v nových obchodech; Domácnost – práce na PC: orientace v obchodech 
s elektronikou, výběr počítače; Život: zvýšení kvality znalostí, zaměření na 

lidskou sexualitu a vztahy, na základě prohloubení spolupráce s občanským sdružením Pohoda, Praha.; 
Volný čas: bazén a posilovna. 
V tréninkové dílně jsme nacvičovali: Ruční práce: výroba obalů na CD, pilotní realizace zakázky ručního 
potisku krabic na cukroví a obálek malého formátu, dekorace skleněných předmětů s důrazem na užití 
kontury, natírání a zdobení kolíčků na prádlo; Dílenské práce: razítkování s důrazem na použití samona-
máčecích razítek a přesného umístění na stanovené místo – nácvik kvality; Úklidové práce: bezpečná 
manipulace s barvami, lakem a ředidly, používání ochranných pomůcek; Podpora v zaměstnávání: první 
dojem, hygiena, důležitost hledání práce a motivace k hledání. 
12.října proběhla v prostorách SKOKu do života dvouhodinová prezentace sociální rehabilitace delegaci 
6 německých studentů a zástupcům katedry sociální pedagogiky UHK. 
Dne 4.listopadu nás přišel navštívit náměstek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír 
Derner. Po krátké prohlídce prostor tréninkového bytu byl seznámen s fungováním SKOKu do života, 
úspěchy i problémy. Poté následoval oběd o 4 chodech, který v rámci nácviku vaření připravili uživatelé, 
a krátká návštěva tréninkové dílny. 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE říjen - prosinec 
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V roce 2009 ve SKOKu do života pracovalo celkem 12 pracovníků,       
dohromady na 5,9 pracovního úvazku, z toho 4,1 v přímé práci s uživateli 
a 1,75 v administrativě. Pracovníci se účastnili pravidelných porad, supervizí 
(celkem 20 hodin) s PhDr. Leonou Dolejšovou a naši ergoterapeutkou na 
mateřské dovolené, Bc. Ilonou Blehovou. Celkem se pracovníci dohromady 
vzdělávali 259 hodin.  

• Sociální pracovnice   1,925 (průměrný přepočtený počet) 

• Pracovnice v sociálních službách 1,75   (průměrný přepočtený počet) 

• Vychovatelka    0,5     (průměrný přepočtený počet) 

 

PRACOVNICE 
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PRAKTIKANTI 
V roce 2009 u nás vykonávali praxe především studenti Střední odborné 
školy Stěžery, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Praxi u nás 
vykonalo celkem 42 studentů v rozsahu 2031 hodin.  

Dobrovolně nám pomáhala Marie. 
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PROJEKTY 2009 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Okresní organizace 
Hradec Králové. 
Zaměstnavatelé: PROSTOR PRO, o.s., Salinger, o.s.,Technické služby Hradec Králové,      
Prodejna potravin Hruška. 
Školy: Univerzita Hradec Králové, Střední odborná škola Stěžery.         
Sociální služby: Chráněné bydlení DAMPI, PFERDA, o.s. - tréninková kavárna LÁRY FÁRY,                           
Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotělice.  

Realizace projektu SKOK do života: projekt zaměřený na realizaci služby sociální rehabilitace. 
Celková výše leden-květen  2009:     1 226 153, 60 ,- Kč                      
Hlavní zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí - 380 000,- Kč,  Krajský úřad Královéhradeckého kra-
je - 150 000,- Kč, Statutární město Hradec Králové 377 000,- Kč. 

Realizace projektu SKOK do života: projekt zaměřený na realizaci služby sociální rehabilitace. 
Celková výše červen - prosinec 2009:      1 179 941,35 ,- Kč                      
Zdroj 2009: Individuální projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji.  
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost.  

Účast v projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradec-
kém kraji“: Komplexní zajištění a vytvoření systému řízení kvality v sociálních službách a jeho ověření 
ve vybraných zařízeních sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Projekt je financován z ESF 
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.   
Tuto aktivitu pro Královéhradecký kraj zajišťuje EuroProfis s.r.o. a JOB, o.s.. 

Projekt STAVÍME SE NA VLASTNÍ NOHY: projekt zaměřený na rekonstrukci vily Bro-
žíkova 451, Hradec Králové. 
Investor: Statutární město Hradec Králové. 
Termín: září 2009 - květen 2010 
Projekt: Arko, spol. s r.o.        Stavební firma: Ing. Petr Pelouch 

Byli jsme vybráni do projektu SBÍREJ TONER,              
kde výtěžek ze sběru tonerů od firem z Králové-
hradeckého kraje jde ve prospěch naší společnosti.  



ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ  
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PASIVA zahrnují závazky z titulu výplat mezd za měsíc prosinec 2009 a zálohu ve výši 
250 000 Kč na 4. čtvrtletí 2009, která je zaúčtovaná v lednu 2010, ztrátu z roku 2008 ve výši 
67 498,45 Kč a zisk z roku 2009 ve výši 231 583, 92 Kč a nesplacený úvěr k 31.12.2009 ve výši 
189 511, 59 Kč.  

AKTIVA ve výši 757 806, 28 Kč jsou tvořena zůstatkem v pokladně a na běžném účtu (celkem 
190 636, 85 Kč), zejména pak časovým rozlišením nákladů a výnosů (očekávané příjmy za služby 
za 4. čtvrtletí 2009 ve výši 505 689, 15 Kč jsou fakturované v lednu 2010). 

SPOLEČNOST vykázala v roce 2009 zisk ve výši 231 583, 92 Kč,                                       
celkové NÁKLADY byly ve výši 2 174  511, 03 Kč a celkové VÝNOSY ve výši 2 406 094, 95 Kč.   

Společnost získala dlouhodobý úvěr na krytí nákladů souvisejících s projektem „Zajištění služby 
sociální prevence - sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením v Hradci Králové“. 
Projekt je na období 1.6. 2009 - 30.6. 2012, splatnost úvěru v maximální výši 6 236 833 Kč je 
do 31.10. 2012. Úvěr je určen na úhradu nákladů v běžném čtvrtletí, splatnost faktury na Králo-
véhradecký kraj ve výši 505 689, 15 Kč je cca. 10. dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí.  

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ 

Společnost má majetek s hodnotou nižší než 40 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok 
k 31.12.2009 v celkové pořizovací ceně 564 911, 93 Kč. Jedná se zejména o drobný majetek 
s  hodnotou do 20 000 Kč. V roce 2009 byl pořízen majetek v hodnotě 6 226, 43 Kč.  
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnost nemá. 

DOPLŇKOVÉ INFORMACE 

V roce 2009 společnost nerealizovala finanční audit. 
 

Společnost SKOK do života, o.p.s. k 31.12. 2009 neměla ani nevytvořila fond.  
 

V roce 2009 nebyly učiněny žádné změny zakládací listiny, statusu společnosti ani složení Správ-
ní a Dozorčí rady.  
 

Náklady společnosti v roce 2009 činily 2 174 511, 03 Kč, z toho pro plnění obecně prospěš-
ných služeb bylo vynaloženo 2 171 689, 03 Kč a na správní činnost bylo vynaloženo 2 822 Kč. 
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PŘEHLED ROZSAHU  VÝNOSŮ PODLE ZDROJŮ 

ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ PODLE SLOŽENÍ 

  Statutární město Hradec Králové (provozní dotace) MMHK 377 000 
  Ministerstvo práce a sociálních věcí (provozní dotace) MPSV 380 000 
  Krajský úřad Královehradeckého kraje (provozní dotace) KÚ KK 1 150 000 

  Tržby z prodeje služeb - IP KHK IP KHK 1 179 941,35 
  Tržby z prodeje - ostatní tržby 1 250 

  Příspěvky uživatelů služby na potraviny a hyg.potř. US 83 650 
  Dary s darovací smlouvou DARY DS 233 494 
  Dary bez darovací smlouvy DARY  600 

  Úroky z běžných účtů ÚROKY 159,60 

  Celkem  2 406 094,95 
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CELKEM  2 174 511,03 Kč 



     VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Podle přílohy č.2.                                                     k 31.12.2009                                      Název a sídlo účetní jednotky     

Vyhlášky č. 504/2002 Sb.                                        (v celých tisících)                      SKOK do života, o.p.s. 

Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu úřadu                                IČ. 27 52 17 53                                   Velké náměstí 142, 500 03 Hradec Králové 
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          Činnosti 

Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospo-
dářská Celkem 

       řádku 5 6 7 
A.   Náklady   1       

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 2 201   201 
  1. Spotřeba materiálu   3 144   144 
  2. Spotřeba energie   4 57   57 
  3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5       
  4. Prodané zboží   6       

II. Služby celkem Součet II.5. až II.8. 7 383   383 
  5. Opravy a udržování   8 5   5 
  6. Cestovné   9 15   15 
  7. Náklady na reprezentaci   10       
  8. Ostatní služby   11 363   363 

III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 12 1 571   1 571 
  9. Mzdové náklady   13 1 212   1 212 
  10. Zákonné sociální pojištění   14 359   359 
  11. Ostatní sociální pojištění   15       
  12. Zákonné sociální náklady   16     
  13. Ostatní sociální náklady   17     

IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18     
  14. Daň silniční   19       
  15. Daň z nemovitostí   20       
  16. Ostatní daně a poplatky   21    

V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 22 19  19 
  17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení   23       
  18. Ostatní pokuty a penále   24       
  19. Odpis nedobytné pohledávky   25       
  20. Úroky   26 3  3 
  21. Kursové ztráty   27       
  22. Dary   28       
  23. Manka a škody   29       
  24. Jiné ostatní náklady   30 16  16 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem Součet VI.25. až VI.30. 31       

  25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32       
  26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 33       
  27. Prodané cenné papíry a podíly   34       
  28. Prodaný materiál   35       
  29. Tvorba rezerv   36       
  30. Tvorba opravných položek   37       

VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38       
  31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 39       
  32. Poskytnuté členské příspěvky   40       

VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41       
  33. Dodatečné odvody daně z příjmů   42       

    Náklady celkem Součet I. až VIII. 43 2174   2174 
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
          Činnosti 

Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospo-
dářská Celkem 

       řádku 5 6 7 
B.   Výnosy   44       

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. 45 1181    1181   
  1. Tržby za vlastní výrobky   46       
  2. Tržby z prodeje služeb   47 1181   1181 

  3. Tržby za prodané zboží   48       
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob cel-

kem 
Součet II.4. až II.7. 49       

  4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50       
  5. Změna stavu zásob polotovarů   51       
  6. Změna stavu zásob výrobků   52       
  7. Změna stavu zvířat   53       

III. Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54       
  8. Aktivace materiálu a zboží   55       
  9. Aktivace vnitroorganizačních služeb   56       
  10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57       
  11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58       

IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 59       
  12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení   60       
  13. Ostatní pokuty a penále   61       
  14. Platby za odepsané pohledávky   62       
  15. Úroky   63       
  16. Kursové zisky   64       
  17. Zúčtování fondů   65       
  18. Jiné ostatní výnosy   66       

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67       
      Součet V.19. až V.25.         
  19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 68       
  20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69       
  21. Tržby z prodeje materiálu   70       
  22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71       
  23. Zúčtování rezerv   72       
  24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73       
  25. Zúčtování opravných položek   74       

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 75 318  318 
  26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76    
  27. Přijaté příspěvky (dary)   77 318  318 
  28. Přijaté členské příspěvky   78       

VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 79 907  907 
  29. Provozní dotace   80 907  907 
    Výnosy celkem Součet I. až VII. 81 2406  2406 

C.   Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady 82 232  232 

  34. Daň z příjmů   83    
D.   Výsledek hospodaření po zdanění  84 232  232 

Podpis odpovědné osoby  Podpis osoby odpovědné za sestavení  Okamžik sestavení 
                                           31.3.2010 



            ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 

Podle přílohy č.2.                                                     k 31.12.2009                                      Název a sídlo účetní jednotky     

Vyhlášky č. 504/2002 Sb.                                        (v celých tisících)                      SKOK do života, o.p.s. 

Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu úřadu                                IČ. 27 52 17 53                                   Velké náměstí 142, 500 03 Hradec Králové 
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    AKTIVA   číslo řádku 

Stav k 
prvnímu 

dni účetní-
ho období 

Stav k 
poslední-

mu dni 
účetního 
období 

a b 1 2 
 A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1     

I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2     
Dlouhodobý 2. Software   3     
nehmotný 3. Ocenitelná práva   4     
majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5     
celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6     

  6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7     
  7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 8     
      9     

II. 1. Pozemky   10     
Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky   11     

hmotný 3. Stavby   12     
majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13     
celkem 5. Pěstitelské celky trvalých porostů   14     

  6. Základní stádo a tažná zvířata   15     
  7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   16     
  8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   17     
  9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18     
  10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19     
      20     

III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 21     
Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 22     

finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 23     
majetek 4. Půjčky organizačním složkám   24     
celkem 5. Ostatní dlouhodobé půjčky   25     

  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   26     
  7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 27     
      28     

IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29     
Oprávky k 2. Oprávky k softwaru   30     

dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelným právům   31     
majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32     
celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33     

  6. Oprávky ke stavbám   34     
  7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 35     
  8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36     
  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37     
  10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38     
  11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39     
      40     

Podpis odpovědné osoby  Podpis osoby odpovědné za sestavení  Okamžik sestavení 
                                           31.3.2010 
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Roční účetní závěrka za rok 2008    

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 

AKTIVA   číslo řádku 

Stav k 
prvnímu 

dni účetní-
ho období 

Stav k 
poslední-

mu dni 
účetního 
období 

a b 1 2 
 B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41  210 758 

I. 1. Materiál na skladě   42     
Zásoby 2. Materiál na cestě   43     
celkem 3. Nedokončená výroba   44     

  4. Polotovary vlastní výroby   45     
  5. Výrobky   46     
  6. Zvířata   47     
  7. Zboží na skladě a v prodejnách   48     
  8. Zboží na cestě   49     
  9. Poskytnuté zálohy na zásoby   50     
      51     

II. 1. Odběratelé   52     
Pohledávky 2. Směnky k inkasu   53     

celkem 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54     
  4. Poskytnuté provozní zálohy   55    15 
  5. Ostatní pohledávky   56    8 
  6. Pohledávky za zaměstnanci   57     
  7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 58     
  8. Daň z příjmů   59     
  9. Ostatní přímé daně   60     
  10. Daň z přidané hodnoty   61     
  11. Ostatní daně a poplatky   62     
  12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63     
  13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků 64     
  14. Pohledávky za účastníky sdružení   65     
  15. Pohledávky z pevných termínových operací 66     
  16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   67     
  17. Jiné pohledávky   68     
  18. Dohadné účty aktivní   69     
  19. Opravná položka k pohledávkám   70     
   Součet II.1. až II.19.   71   23  

III. 1. Pokladna   72 24  36 
Krátkodobý 2. Ceniny   73     

finanční 3. Účty v bankách   74 186  155 
majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75     
celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování   76     

  6. Ostatní cenné papíry   77     
  7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 78     
  8. Peníze na cestě   79     
   Součet III.1. až III.8.   80 210  191 

IV. 1. Náklady příštích období   81   38  
Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období   82   506 

celkem 3. Kursové rozdíly aktivní   83     
   Součet IV.1. až IV.3.   84   544 
   Aktiva celkem   Součet A. až B. 85 210 758 
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Zpráva o financích 2009 

PASIVA   číslo řádku 

Stav k 
prvnímu 

dni účetní-
ho období 

Stav k 
poslední-

mu dni 
účetního 
období 

a b 3 4 
A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 -67  164 

I. 1. Vlastní jmění   87     
Jmění 2. Fondy   88     
celkem 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 89     

      90     
II. 1. Účet výsledku hospodaření   91  x 232 

Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 -67 x 
hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93   -68  

   Součet II.1 až II.3.   94  -67 164 
B. Cizí zdroje 

celkem 
  Součet B.I. až B.IV. 95 277 594 

I.Rezervy 1. Rezervy   96     
   Hodnota I.1.   97     
II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry   98    190 

Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy   99     
závazky 3. Závazky z pronájmu   100     
celkem 4. Přijaté dlouhodobé zálohy   101     

  5. Dlouhodobé směnky k úhradě   102     
  6. Dohadné účty pasivní   103     
  7. Ostatní dlouhodobé závazky   104     
   Součet II.1. až II.7.   105   190 

III. 1. Dodavatelé   106 -12 3 
Krátkodobé 2. Směnky k úhradě   107     

závazky 3. Přijaté zálohy   108   250  
celkem 4. Ostatní závazky   109  22  

  5. Zaměstnanci   110 59  57 
  6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   111     
  7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 112  35 37 
  8. Daň z příjmů   113     
  9. Ostatní přímé daně   114 7  5 
  10. Daň z přidané hodnoty   115     
  11. Ostatní daně a poplatky   116     
  12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 117     
  13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 118  6  
  14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 119     
  15. Závazky k účastníkům sdružení   120     
  16. Závazky z pevných termínových operací 121     
  17. Jiné závazky   122     
  18. Krátkodobé bankovní úvěry   123     
  19. Eskontní úvěry   124     
  20. Vydané krátkodobé dluhopisy   125     
  21. Vlastní dluhopisy   126     
  22. Dohadné účty pasivní   127  3 12 
  23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 128  157  
   Součet III.1. až. III.23.   129  277 404 

IV. 1. Výdaje příštích období   130     
Jiná 2. Výnosy příštích období   131     

pasiva 3. Kursové rozdíly pasivní   132     
   Součet IV. až IV.3.   133     
Pasiva celkem    134  210 758 
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Roční účetní závěrka za rok 2009    

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2009 

1. Název organizace:  SKOK do života, o.p.s. Obecně prospěšná společnost. Sídlo:  Hradec Králové,  Velké náměstí 
142, 500 03 Hradec Králové. IČO:  27521753. 

2. Druh poskytovaných služeb: sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením dle par. 70 Zákona  o 
sociálních službách (sebeobsluha: komunikace, péče domácnost, zdravý životní styl, pracovní rehabilitace: lehké ruční 
práce, dílenské, úklidové práce, podpora při hledání a udržení pracovního místa, celoživotní učení: opakování a rozšíření 
vědomostí, práce s informacemi), vytváření pracovních příležitostí pro osoby s mentálním postižením.  

3. Zakladatelé: Mg Kateřina Drábková Bíbusová a Ing. Martin Drábek 

4. Společnost má tříčlennou správní radu v čele s Karolínou Handlovou a tříčlennou dozorčí radu v čele s Ing. Luď-
kem Dohalským. 

5. Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví je zpracováno účetním programem Pohoda. 

6. Závazky sociálního a zdravotního pojištění činily k 31.12.2009 36 979 Kč, daně z příjmů ze závislé činnosti byly 
ve výši 40 850 Kč. Tyto závazky jsou ve výši nákladů na pojištění a daně za prosinec 2009 se splatností 20.1.2010. 

7. Výsledek hospodaření  - zisk ve výši 231 583,92 Kč byl vytvořen v hlavní činnosti, z toho dary obdržené v roce 
2009 jsou nečerpány ve výši 104 485,92 Kč, služba sociální rehabilitace vykazuje zisk 127 098 Kč, který bude čer-
pán v dalších letech poskytování služby. 

8. K 31.12.2009 bylo zaměstnáno celkem 10 pracovníků, přepočtený průměrný evidenční přepočtený počet za-
městnanců v roce 2009 byl 6,5 pracovníků. Mzdové náklady zaměstnanců činily 1 211 505,- Kč, ostatní sociální ná-
klady vypláceny nebyly. 

9.  Členové statutárních orgánů za svou činnost nedostali žádné odměny. 

10. V roce 2008 vykázala společnost ztrátu ve výši 67 498,45 Kč, v roce 2009 z činnosti, která je předmětem daně, 
je vykázán zisk ve výši 127 098 Kč. Uspořené prostředky budou vynaloženy na stejnou činnost v dalších letech. 

11.  Společnost uzavřela s Královéhradeckým krajem smlouvu o zajištění sociální služby na období 1.6.2009 -
30.6.2012. Vzhledem k tomu, že fakturace probíhá čtvrtletně zpětně, byla uzavřena s Českou spořitelnou smlouva 
o úvěru, ze kterého jsou průběžně hrazeny náklady projektu. Zůstatek úvěru k 31.12.2009 byl ve 189 511,59 Kč. 

12. Společnost získala od Magistrátu města Hradec Králové dotaci na rok 2009 ve výši 377 000 Kč a na období do 
zahájení projektu získala ještě dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 380 000 Kč a od Královéhra-
deckého kraje ve výši 150 000 Kč. Všechny dotace jsou ručeny na provozování služby. 

13.  V roce 2009 společnost obdržela dary ve výši 233 494 Kč převážně v menších částkách, největším dárcem 
jsou firmy AutoCont CZ, a.s. a Kelcom International, spol. s r.o.  

AutoCont cz a.s. 150 000 

Česko-anglické gymnázium 1 000 

Kelcom International, a.s. 43 140 

IKKO Hradec Králové 10 000 

KMP Bürotechnik 5 157 

Soukromé osoby 24 797 



Adresa sídla a tréninkového bytu 
Velké náměstí 142 

500 03 Hradec Králové 

Adresa tréninkové dílny 
Brožíkova 451 

500 12 Hradec Králové 

Za pravdivost veškerých údajů ve výroční zprávě 
SKOKu do života, o.p.s. za rok 2009 

zodpovídá Kateřina Drábková Bíbusová, ředitelka. 

Jména a údaje o uživatelích a pracovnících jsou    
uvedena s jejich souhlasem.  

 

Výroční zpráva SKOKu do života, o.p.s.  za rok 
2009 byla schválena správní radou  

dne 28. května 2010.  

Výroční zpráva  SKOKu do života, o.p.s. za rok 
2009 byla zkontrolována dozorčí radou  

dne 28. května 2010. 
 

Výroční zpráva vydána SKOKem do života, o.p.s. 
dne 18. června 2010. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 

SKOK do života, o.p.s. 

www.skokdozivota.cz 

IČ. 27 52 17 53 

Číslo bankovního účtu 
1080214379/0800                        

Česká spořitelna a.s. 

Tel. +420 606 839 952 
Katerina.Drabkova@skokdozivota.cz 

 

Zvláštní poděkování patří  
 

Ing. David Kafka                                
Poslanec parlamentu ČR  

Mgr. Marek Šimůnek                           
Ředitel,  Magistrát města HK 

Ing. Vladimír Derner 
Náměstek hejtmana, Krajský úřad KK 

Mgr. Robert Černý 
Vedoucí oddělení, Krajský úřad KK 

Ing. Arch. Zdeněk Hanuš 
Jednatel, Arko spol. s r.o. 


