
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.  

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 rodi-

čů, kteří řešili otázku budoucnosti svých dětí s mentálním postižením po ukončení školní 

docházky. Kteří nechtěli, aby se jejich děti staly pasivními příjemci sociálních dávek, ale ak-

tivními partnery, kteří se spolupodílejí a obohacují život společnosti. Tak začaly v rámci pro-

jektu SKOK do života dvě pracovnice, tehdy ještě studentky, a jedna maminka, připravovat 

na samostatný život prvních 5 kamarádů v garsonce na Velkém náměstí, kterou jim bezplat-

ně 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 neděje ze dne na den a v případě našeho projek-

tu 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 operační-

ho programu Evropské unie a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a postupně příze-

mí vily svépomocně zprovoznili. 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 přežití. 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 přeskočili jednu překážku, hned se objevila další. V cílové rovince roku 2009 se 

však můžeme pochlubit získáním tříleté zakázky na realizaci služby sociální rehabilitace 

v rámci Individuálního projektu Královéhradeckého kraje, zahájením rekonstrukce vily v Bro-

žíkově 451 a zahájením implementace systému QMMS do naší společnosti. V roce 2010 se 

nám podařilo splnit dva ze tří úkolů. Přestěhovali jsme se do nově zrekonstruované vily, kte-

rou jsme celou vybavili a pojmenovali VILA - IDYLA. Připravili jsme projekt na vlastní sociální 

podnik „Bistro U DVOU PŘÁTEL“, které, doufejme, otevřeme v roce 2011 na Pivovarském 

náměstí v Hradci Králové. Úspěšně jsme absolvovali audity řízení naší společnosti. Zahájili 

jsme projekt mezinárodní spolupráce – SKOK do Evropy, v rámci kterého budeme mít všichni 

možnost nasbírat zkušenosti u rakouských a švédských partnerů.  
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 



 DOZORČÍ RADA 

 SPRÁVNÍ RADA 

 

V rámci procesu strategického řízení probíhá koordinace a 

kontrola činností celé společnosti, a to na úrovni interní,  

správní, dozorčí a externí.  

Zasedala v roce 2010 celkem pětkrát ve znovuzvoleném staronovém složení:  

Karolína Handlová, předsedkyně správní rady, statutární zástupce 

Ing. Jaroslav Machálek, člen                              Jan Havel, člen  

Správní rada schválila aktualizovaný status společnosti, kde došlo k rozšíření do-

plňkové činnosti o pohostinství, společnost se přihlásila k principům sociálního 

podnikání a v souladu s novelou zákona o OPS se od 1.ledna 2011 stává statutár-

ním zástupcem společnosti ředitelka.                                                                              

Správní rada čestně prohlašuje, že SKOK do života, o.p.s. realizoval v roce 2010 

služby po stránce obsahové, finanční i personální v souladu se zakládací smlouvou 

a statusem společnosti, se zákony a právními předpisy České republiky. 

VIZE 

společnosti 

Stát se 

samostatnou a 

finančně 

nezávislou 

společností, která 

poskytuje 

komplex 

kvalitních služeb 

tak, aby dospělí 

lidé s mentálním 

postižením 

z Hradce Králové 

a okolí měli 

možnost 

s přiměřenou 

podporou 

samostatně 

bydlet, pracovat 

a užívat si života.  
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STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ  

Zasedala v roce 2010 celkem  pětkrát ve znovuzvoleném staronovém 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 čestně 

prohlašuje, že probíhala v souladu se zakládací smlouvou a statusem společnosti, 

se zákony a právními předpisy České republiky. 

HODNOTY                             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 rozhodnutí. 

                  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 vzdělávání. Vysokoškolské vzdělání pracovníků je pro 

nás velmi důležité, stejně jako jejich profesionální vystupování. 

       INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: Respektujeme odlišnosti každého člověka, klademe důraz na rozvoj silných schopností 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. 
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STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ  

VYHODNOCENÍ CÍLŮ PLÁNU PRÁCE 2010 

Cíle byly stanoveny v následujících oblastech a byly splněný na 61 %.                                                               
A = strategického řízení; B = ekonomická; C = projektů; D = personální; E = sociální rehabilitace;  

                                                             F= uživatelé služeb; G = infrastruktura; H = řízení informací 

1A  CÍL Zvýšení kvality managementu organizace a jejího řízení                                           SPLNĚNO 100% 

2A  CÍL Aktualizace statusu společnosti                                                                             SPLNĚNO 66% 

3A  CÍL Založení a používání datové schránky                          1 cíl vyškrtnut                     SPLNĚNO 100% 

4A  CÍL  PLÁN PRÁCE a Proces strategického řízení                                                         SPLNĚNO 85% 

17A  CÍL  Přehlídka SKOků roku 2009 a Otevření vily                                                         SPLNĚNO 100% 

5B   CÍL Vytvoření rezervního fondu                                                                                 SPLNĚNO 100% 

6B   CÍL Směrnice finančního řízení, Finanční plán                                                             NESPLNĚNO 0% 

7C   CÍL Vytvoření, podání, realizace projektu mezinárodní spolupráce                               SPLNĚNO 100% 

13C   CÍL Směrnice projektové řízení                                                                                   SPLNĚNO 75% 

8C   CÍL Projekt sociální podnik                                                                                         SPLNĚNO 62% 

9C   CÍL Chráněná dílna                                                                                                  NESPLNĚNO 0% 

11D   CÍL Dokončení akreditace dobrovolníků                                                                   NESPLNĚNO 0% 

12D   CÍL Směrnice personální řízení a aktualizace organizační struktury                                 SPLNĚNO 92% 

14D   CÍL Vytvoření vzdělávacího plánu organizace                                                                SPLNĚNO 77% 

15D   CÍL Personální zajištění projektů                                                                                SPLNĚNO 100% 

16D   CÍL Zajištění provozu a převod kompetencí po dobu mateřské dovolené ředitelky        SPLNĚNO 100% 

18E   CÍL Sociální rehabilitace – terénní forma nebo středisko sociální rehabilitace               NESPLNĚNO 0% 

19E   CÍL Vytvoření směrnice pro poskytování sociální rehabilitace a provázení                      SPLNĚNO 95% 

20E   CÍL Postupy poskytování jednotlivých aktivit služby sociální rehabilitace                         SPLNĚNO 50% 

21E   CÍL Vytvoření nového systému poskytování služby sociální rehabilitace                       NESPLNĚNO 0% 

22E   CÍL Zvýšit publikační činnost společnosti                                                                   NESPLNĚNO 0% 

23E   CÍL Zahájení zaměstnávání našich uživatelů                                                                NESPLNĚNO 0% 

24E   CÍL Pracovní rehabilitace – zácviky na pracovišti                                                         SPLNĚNO 100% 

25E   CÍL Prodej výrobků                                                                                                 NESPLNĚNO 0% 

26F   CÍL Rozšíření kapacity služby sociální rehabilitace připraveno                                     NESPLNĚNO 0% 

27F   CÍL Zlepšení vykazování individuální práce a plánování s US                                         SPLNĚNO 100% 

 28G CÍL Rekonstrukce vily Brožíkova 451                                                                         SPLNĚNO 100% 

10G   CÍL Vybavení vily                                                                                                        SPLNĚNO 80% 

29G   CÍL Vytvoření směrnice a dokumentů souvisejících se směrnicí řízení infrastruktury        SPLNĚNO 50% 

31G   CÍL Koncepce zlepšení IT                                                                                            SPLNĚNO 66% 

30H   CÍL Vytvoření směrnice a zavedení systému řízení informací                                        SPLNĚNO 100% 



 

Proces popisuje projekty od přípravy žádosti přes podpis 

smlouvy a realizaci po vyhodnocení a monitoring závazků.  

 Projekt SKOK do života 

Projekt zaměřený na realizaci služby sociální rehabilitace. 

 Délka realizace: roční cyklus, 2009 - 2012 

 Celková výše projektu v roce 2010:    1 179 941,35 ,- Kč                      

 Zdroje 2010:  Individuální projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji 

                              Finanční podpora  Statutárního města Hradec Králové  

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního        
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  
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PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

 Projekt SKOK do Evropy 

Hlavním cílem projektu je výměna zkušeností, příkladů dobré praxe s partnerskými  organi-
zacemi , které pracují s lidmi s mentálním postižením, z oblasti nácviku pracovních doved-
ností  a dovedností důležitých pro nalezení a udržení práce.  

 Doba realizace projektu: od  1.října 2010 do 30. září 2013;    

  Rozpočet projektu:  4 500 992 Kč (180 040 Eur) 

 Našimi partnery jsou:    ATEMPO, Rakousko a  CFL, Švédsko 

 

 

 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

 

V roce 2010 jsme realizovali celkem 2 projekty a 1 veřejnou zakázku.  

Jako partneři jsme působili v dalších 3 projektech.  

Podařilo se nám připravit projektovou žádost na sociální podnik - „Bistro U 

Dvou Přátel“. 



Stránka 5 24.červen 2011 

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ 

V rámci  procesu  je popsán systém přijímání, řízení, rozvoje a 

hodnocení pracovníků, praktikantů a dobrovolníků.  

 PRAKTIKANTI 

Vedení a řízení praxí bylo v roce 2010 úzce spojeno s projektem Univerzity Hradec Krá-
lové—Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních za-
městnavatelů, v rámci kterého začali naše dvě pracovnice a dobrovolnice analyzovat a 
měnit náš systém.                                                                                                                              

V roce 2010 u nás působilo celkem 37 praktikantů především z Univerzity Hradec 
Králové a Střední odborné školy Stěžery, celkem 1433 hodin.  

V roce 2010 ve SKOKu do života pracovalo celkem 14 pracovníků, dohromady na 

8,31 pracovního úvazku, z toho 4,8 v přímé práci s uživateli a 3,51 v administrati-

vě. Dva pracovníci odešli a dva noví přišli. Pracovníci se účastnili pravidelných 

porad, supervizí (celkem 24 hodin). Pracovníci se dohromady vzdělávali 58 ho-

din. Byl vytvořen nový postup pro spolupráci a komunikaci pracovníků a nový 

systém jejich hodnocení. 

 Sociální pracovnice   2        (průměrný přepočtený počet) 

 Pracovnice v sociálních službách 1,3     (průměrný přepočtený počet) 

 Vychovatelky    1,5     (průměrný přepočtený počet) 

 

Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová 

Ředitelka 
Ing. Radana Hubálková 

Vedoucí financí 
Mgr. Jitka Jirsová 

Vedoucí projektů a kvality 

Kateřina Šmehlíková 

Vedoucí provázení,         
pracovnice v soc. sl. 

Mgr. Monika Vrabcová 

Vedoucí sociální rehabilitace  
a INFO, vychovatelka 

Bc. Jana Folprechtová 

Vedoucí infrastruktury       

Sociální pracovnice 
Mgr. Hana Šimáčková 

Vychovatelka Bc. Jitka Ogurčáková 

Sociální pracovnice 
Veronika Bischofová 

Pracovnice v soc.službách 

Jan Horyna 

Asistent provázení 

Lucie Mikolášová 

Asistentka provázení 



 

 

Řízení sociální rehabilitace zahrnuje plánování a realizaci  

služby sociální rehabilitace z hlediska skupiny uživatelů    

služby. 

V oblasti bydlení se díky novým spotřebičům mnohonásobně zefektivnil kurz  vaře-
ní, který je u našich uživatelů velmi oblíbený. Nové spotřebiče vzbudily u uživatelů 
velký zájem. S rozlehlostí nových prostor se dále otevřely nové možnosti pro úkli-
dové práce nejen uvnitř, ale také na zahradě. Pro usnadnění práce, byl zakoupen 
nový úklidový vozík.  
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ŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 BYDLENÍ 

 PRÁCE 

V tréninkových dílnách se nově věnujeme práci s polymerovou hmotou FIMO, ze 

které vyrábíme různé šperky a dále se stále velké oblibě těší háčkování, šití a dr-

hání náramků. V rámci nácviku pro pracovní uplatnění jsme se začali věnovat 

skartování, které se velmi rychle stalo jednou z nejpopulárnějších pracovních   

činností, ve které vysoké kvality odvedené práce dosahují téměř všichni uživatelé. 

 UČENÍ 

Největší novinkou v oblasti učení v roce 2010 se stal zcela nový prostor, který je 

uzpůsoben k tomuto účelu, a tím je multifunkční učebna. Díky multifunkční učeb-

ně se zefektivnily všechny aktivity týkající se celoživotního učení (čtení, psaní, počí-

tání), ale také kurz počítačových dovedností, který je u uživatelů velmi oblíbený,  

stejně tak jako kroužek Sex a vztahy a komunikace. 

V ČÍSLECH     
Kapacita služby byla 10 uživatelů v jedné hodině. Souběžně běžely 2 tematické sku-
piny. Týdenní provozní doba byla přibližně 40 hodin.  

Služba byla poskytována 229 pracovních dní, celkem 1764 hodiny.   

7298

1393

7828

210
sebeobsluha, soběstačnost, začleňování

zprostředkování kontaktu se spol. prostředím

edukační a aktivizační činnost

pomoc při uplatňování práv a zájmů



 

 SCHŮZKY a RADY 
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ŘÍZENÍ PROVÁZENÍ 

 UŽIVATELÉ SLUŽEB 

Provázení představuje způsob, jakým zjišťujeme individuální 

potřeby uživatelů, podporujeme samostatné rozhodování a  

informujeme o našich službách a aktivitách.  

V roce 2010 služby sociální rehabilitace užívalo celkem 30 lidí, uživatelů. Z toho: 

 AKCE 

V rámci provázení probíhaly individuální schůzky s uživateli služeb a jejich rodiči 

za účelem uzavření, ukončení smluv a především pro plánování a hodnocení služ-

by. Zájmy, potřeby, podněty i stížnosti byly pravidelně zjišťovány na Radách uživa-

telů, kterých se v roce 2010 uskutečnilo 10. Vedli je asistenti provázení za podpo-

ry vedoucího provázení. Rodiče a zákonní zástupci byly pravidelně informováni o 

dění ve SKOKu na 3 Radách zákonných zástupců. 

  5 nových Skokanů 13 žen a 17 mužů 

  2 staronoví Skokani (odešli a vrátili se) 15 do 26-ti let, 15 do 64 let 

  3 lidé odešli 19 z Hradce Králové 

  Příspěvek na péči: 0.st. - 5; 1.st. - 3; 2.st. - 8;  3 st. - 14 25 majitelů průkazu ZTP/P 

V roce 2010 jsme pořádali dvě důležité akce. Přehlídku největších skoků a úspě-

chů za rok 2009, kde byly prezentovány úspěchy našich uživatelů, pracovníků, 

praktikantů i celé společnosti, včetně všech spolupracujících a podporujících spo-

lečností. Druhou bylo slavnostní otevření VILY IDYLY - 9.9. v 9 hodin, kterého se 

zúčastnili také významní zástupci města Hradce Králové. 

Naši společnost jsme již podruhé prezentovali na akci „Poznejme se navzájem“. 



 

Proces řídí zpracovávání veškerých informací a dokumentů od 

přijetí přes registr po skartaci a zajišťuje bezproblémový tok 

všech informačních kanálů uvnitř i mimo organizaci.  

Proces řízení informací vznikl díky projektu QMSS, kterým SKOK do života, o.p.s. 

prošel od září 2009 do května 2010 a přinesl do zajištění chodu celé organizace 

mnoho podstatných změn. Největší změnou v rámci řízení informací v roce 2010 

bylo předání odpovědnosti za veškeré dokumenty, které jsou rozděleny do funkč-

ních skupin podle řídících procesů, jednotlivým vedoucím pracovníkům.               

Do celého systému dokumentace byl vnesen nový, přehledný a udržitelný systém. 

INFORMACE 

VE  

SPRÁVNÝ 

ČAS  

DO 

SPRÁVNÝCH 

RUKOU
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ŘÍZENÍ INFORMACÍ 

 NOVINKA = ZMĚNA 

 DOKUMENTY 

 Aktualizace internetových stránek www.skokdozivota.cz 

 Aktualizace letáku 

 Vznik informačního manuálu SKOKANSKÉ MINIMUM  

 Aktualizace PRŮVODCE SKOKANA SR 

 Vytvoření systému směrnic, postupů a formulářů a následné zařazení veške-
rých dokumentů do tohoto systému 

 Aktualizace prezentace o společnosti 

 Zavedení evidence pošty klasické, mailové a datové schránky 
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ŘÍZENÍ INFRASTRUKTURY 

 VYBAVENÍ, PROSTORY 

V červnu roku 2010 byla dokončena vytoužená přeměna VILY HRŮZY na VILU IDY-

LU. Rekonstrukci realizovalo Statutární město Hradec Králové. V průběhu prázd-

nin jsme většinu vily vybavili. Bylo použito starší vybavení z projektu „Odpočinek v 

zelené“, financovaného Lesy České republiky, s.p., a „Tréninková dílna“, financo-

vaného Nadací ČEZ. Nákup nového vybavení financovala společnost TTC Marconi, 

a společnost Autocont. Výhodné podmínky při nákupu sanitárního a úklidového 

náčiní nám poskytla firma Merida a finančně nás podpořil i Parenteral. Velmi mile 

nás překvapila podpora našich sousedů, kteří nám věnovali velké množství poko-

jových květin. Nyní pracujeme v krásném prostředí s moderním vybavením.  

 PŘEDPISY, BEZPEČNOST 

Vedoucí infrastruktury začali pracovat na revizi a tvorbě dokumentů, jejíž dodržo-

vání povede k bezpečnému užívání prostor a vybavení v souladu s předpisy a nor-

mami. Finalizace plánu revizí a dalších dokumentů souvisejících s evidencí, náku-

pem a užíváním majetku a jejich 100% naplnění předpokládáme v roce 2011.  

 

V roce 2010 jsme byli i nadále zapojeni v projektu firmy OTTO –OFFICE, „Sbírej 
toner“, kde byl výtěžek ze sběru tonerů od firem z Královéhradeckého kraje po-
užit na nákup skútru pro rychlé a snadné přesuny pracovníků. Bezplatnou údrž-
bu a servis skútru zajistilo Motocentrum B a B. 

Řízení infrastruktury znamená organizaci nákupu, evidenci, 

provozování, údržbu, likvidaci veškerého nábytku, spotřebičů, 

pomůcek, náčiní, interiéru i exteriéru tak, aby jejich 

 užívání bylo bezpečné, hygienické, hospodárné a účelné.  



Sledování a kontrola kvality služeb a veškerých aktivit společ-

nosti bude realizována formou interních a externích auditů 

jednotlivých procesů, projektů a hospodaření.   VYSOKÁ 
KVALITA  

=  

VELKÁ 
KANCELÁŘ? 
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ŘÍZENÍ KVALITY 

 ZÁKLADY KVALITY  

 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Základy řízení kvality společně s celou procedurální strukturou společnosti byly vy-
tvořeny díky účasti v projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Krá-
lovéhradeckém kraji“ - Komplexní zajištění a vytvoření systému řízení kvality v 
sociálních službách a jeho ověření ve vybraných zařízeních sociálních služeb v Krá-
lovéhradeckém kraji.  

Díky velkorysé podpoře poskytované v rámci tohoto projektu jsme měli možnost 
pohlédnout na aktivity naší společnosti ze zcela jiného úhlu.  Naučili jsme se trochu 
odhlédnout od potřeb našich uživatelů a více respektovat potřeby pracovníků, legis-
lativní nároky a administrativní požadavky.  

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.   

Tuto aktivitu pro Královéhradecký kraj zajistil EuroProfis s.r.o. a JOB, o.s.. 

 

V roce 2010 s námi velmi úzce spolupracovali na zaměstnávání našich uživatelů: 

 PROSTOR PRO, o.s.    

 Hruška spol. s r.o. - Maloobchodní síť potravin 

 Technické služby Hradec Králové       

 Salinger, o.s.,                       

 Restaurace Pod Terasami 

 

 

Dále jsme prohloubili spolupráci na úrovni sdílení informací a příkladů dobré pra-

xe s Občanským sdružením Pohoda z Prahy. 
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ŘÍZENÍ FINANCÍ 

 Z PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Řízení financí v sobě skrývá  veškeré činnosti spojené s penězi, 

jejich přijímáním a vydáváním. Patří sem ekonomické pláno-

vání, rozbory a vyhodnocování, vedení účetnictví, bankovnic-

tví, zpracování mezd.  

Společnost vykázala v roce 2010 ztrátu ve výši 335 807,18 Kč, celkové náklady 

byly ve výši 3 132 393,33 Kč a výnosy ve výši 2 796 586,15 Kč.  

Aktiva ve výši 1 636 254,08 Kč jsou tvořena zůstatkem peněžních prostředků v 

pokladně a na běžném účtu, (celkem 885 704,01 Kč) a časovým rozlišením nákla-

dů a výnosů (očekávané příjmy za služby za 4. čtvrtletí 2010 ve výši 505 689,15 Kč 

jsou fakturované v lednu 2011).  

Pasiva zahrnují závazky z titulu výplat mezd za měsíc prosinec 2010 ve výši 216 

331 Kč, zálohu ve výši 250 000 Kč na 4. čtvrtletí 2010, která je zúčtována v lednu 

2011. Ztráta z roku 2008 ve výši 67 498,45 Kč a zisk z roku 2009 ve výši 231 

583,92 Kč tvoří rezervní fond. Další významnou položkou pasiv je ztráta za rok 

2010 ve výši 335 807,18 Kč a nesplacený úvěr k 31.12.2010 ve výši 337 867,52 Kč. 

Společnost získala v roce 2009 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.   

Audit v roce 2010 nebyl realizován.  

V roce 2010 byl vytvořen rezervní fond ze zisku za rok 2009 ve výši 231 583,92 Kč 

a byla z něho uhrazena ztráta za rok 2008 ve výši 67 498,45 Kč, zůstatek rezervní-

ho fondu k 31.12.2010 činí 164 085,47 Kč.  

Společnost má drobný majetek s hodnotou nižší než 40 000,- Kč a s dobou použi-

telnosti delší než 1 rok k 31. 12. 2010 v celkové pořizovací ceně 564 911,93 Kč. 

Jedná se zejména o drobný majetek s hodnotou do 20 000 Kč. V roce 2010 byl 

pořízen majetek v hodnotě 256 330,11 Kč. Dlouhodobý hmotný a nehmotný ma-

jetek společnost nemá.  

Náklady společnosti v roce 2010 činily 3 132 393,33 Kč, z toho pro plnění obecně 

prospěšných služeb bylo vynaloženo 3 078 704,26 Kč a na správní činnost bylo 

vynaloženo 3 711 Kč, režijní náklady činily 49 978,07 Kč. 

PŘEHLED VÝNOSŮ  
Provozní dotace      
magistrát HK 

110 000,00 

Tržby z prodeje služeb - 
IP KHK 

2 022 756,60 

Tržby z prodeje služeb - 
ostatní 

900,00 

Příspěvky klientů na 
potraviny a hyg.potř. 

96 050,00 

Dary s darovací 
smlouvou 

362 765,00 

Dary bez darovací 
smlouvy 

600,00 

Úroky z běžných účtů 

167,96 

Dotace - projekt SKOK 
do Evropy 

171 348,15 

Dotace - projekt UHK 

31 998,44 

Celkem 2796586,15 

PŘEHLED NÁKLADŮ 
Spotřeba materiálu 

515 423,73 

Spotřeba energie 

52 798,52 

Služby 

393 126,11 

Osobní náklady 

2 143 443,00 

Ostatní náklady 

27 601,97 

Celkem 3132393,33 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12. 2010 

 podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 

504/2002 Sb. Název a sídlo účetní jednotky: SKOK do života, o.p.s. Velké náměstí 142, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 27521753 

                          Číslo Činnosti 

Označení Název ukazatele řádku Hlavní Hospodářská Celkem 

                   5 6 7 

A.   Náklady                     1                       

I. Spotřebované nákupy celkem     Součet I.1. až I.4.   2 568           568   

1. Spotřeba materiálu       (501)   3 515           515   

2. Spotřeba energie       (502)   4 53           53   

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)   5                       

4. Prodané zboží         (504)   6                       

II. Služby celkem         Součet II.5. až II.8.   7 393           393   

5. Opravy a udržování       (511)   8 9           9   

6. Cestovné           (512)   9 17           17   

7. Náklady na reprezentaci       (513)   10 10           10   

8. Ostatní služby         (518)   11 357           357   

III. Osobní náklady celkem       Součet III.9. až III.13.   12 2 144           2 144   

9. Mzdové náklady       (521)   13 1 604           1 604   

10. Zákonné sociální pojištění       (524)   14 540           540   

11. Ostatní sociální pojištění       (525)   15                       

12. Zákonné sociální náklady       (527)   16                       

13. Ostatní sociální náklady       (528)   17                       

IV. Daně a poplatky celkem       Součet IV.14. až IV.16.   18 1           1   

14. Daň silniční           (531)   19                       

15. Daň z nemovitostí       (532)   20                       

16. Ostatní daně a poplatky       (538)   21 1           1   

V. Ostatní náklady celkem       Součet V.17. až V.24.   22 26           26   

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení     (541)   23                       

18. Ostatní pokuty a penále       (542)   24                       

19. Odpis nedobytné pohledávky     (543)   25                       

20. Úroky           (544)   26 6           6   

21. Kurzové ztráty         (545)   27                       

22. Dary           (546)   28                       

23. Manka a škody         (548)   29                       

24. Jiné ostatní náklady       (549)   30 20           20   

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav-
ných položek celkem 

Součet VI.25. až VI.30.   31                       

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

(551)   32                       

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ne-
hmot. a hmot. majetku 

(552)   33                       

27. Prodané cenné papíry a podíly     (553)   34                       

28. Prodaný materiál       (554)   35                       

29. Tvorba rezerv         (556)   36                       

30. Tvorba opravných položek       (559)   37                       

VII. Poskytnuté příspěvky celkem     Součet VII.31. až VII.32.   38                       

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. 
složkami 

(581)   39                       

32. Poskytnuté členské příspěvky     (582)   40                       

VIII. Daň z příjmů celkem       Hodnota VIII.33.   41                       

33. Dodatečné odvody daně z příjmů     (595)   42                       

          Součet I. až VIII.   43 3 132           3 132   Náklady celkem   

V celých tisících Kč 
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                          Číslo Činnosti 

Označení Název ukazatele řádku Hlavní Hospodářská Celkem 

                   5 6 7 

B.   Výnosy                     44                       

I. Tržby za vlastní výkony a zboží cel-
kem 

    Součet I.1. až I.3.   45 2 023   1   2 024   

1. Tržby za vlastní výrobky       (601)   46                       

2. Tržby z prodeje služeb       (602)   47 2 023           2 023   

3. Tržby za prodané zboží       (604)   48         1   1   

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7.   49                       

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)   50                       

5. Změna stavu zásob polotovarů     (612)   51                       

6. Změna stavu zásob výrobků     (613)   52                       

7. Změna stavu zvířat       (614)   53                       

III. Aktivace celkem       Součet III.8. až III.11.   54                       

8. Aktivace materiálu a 
zboží 

      (621)   55                       

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb     (622)   56                       

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)   57                       

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)   58                       

IV. Ostatní výnosy celkem       Součet IV.12. až IV.18.   59                       

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení     (641)   60                       

13. Ostatní pokuty a penále       (642)   61                       

14. Platby za odepsané pohledávky     (643)   62                       

15. Úroky           (644)   63                       

16. Kurzové zisky         (645)   64                       

17. Zúčtování fondů       (648)   65                       

18. Jiné ostatní výnosy       (649)   66                       

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav-
ných položek celkem 

Součet V.19. až V.25.   67                       

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. 
majetku 

(652)   68                       

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   (653)   69                       

21. Tržby z prodeje materiálu       (654)   70                       

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)   71                       

23. Zúčtování rezerv       (656)   72                       

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)   73                       

25. Zúčtování opravných položek     (659)   74                       

VI. Přijaté příspěvky celkem       Součet VI.26. až VI.28.   75 459           459   

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 

(681)   76                       

27. Přijaté příspěvky (dary)       (682)   77 459           459   

28. Přijaté členské příspěvky       (684)   78                       

VII. Provozní dotace celkem       Hodnota VII.29.   79 313           313   

29. Provozní dotace       (691)   80 313           313   

    Výnosy celkem         Součet I. až VII.   81 2 795   1   2 796   

C.   Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady   82 -337   1   -336 

34. Daň z příjmů           (591)   83                       

D.   Výsledek hospodaření po zdanění     C. - 34.   84 -337   1   -336 

V celých tisících Kč 

Podpis odpovědné osoby              Podpis osoby odpovědné       Okamžik sestavení 

                                                                       za sestavení                          31.3.2011 
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31.12. 2010 

 podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 

504/2002 Sb. 
Název a sídlo účetní jednotky: SKOK do života, o.p.s. Velké náměstí 142, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 27521753 

          číslo Stav k prvnímu 
dni 

Stav k poslednímu 
dni 

   AKTIVA       řádku účetního období účetního období 

a b 1 2 

  A.   Dlouhodobý majetek celkem Součet 
I.až IV. 

  1                 

I.   1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)   2                 

Dlouhodobý   2. Software (013)   3                 

nehmotný   3. Ocenitelná práva (014)   4                 

majetek   4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)   5                 

celkem   5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)   6                 

         6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)   7                 

            7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)   8                 

             Součet I.1. až I.7.     9                 

II.   1. Pozemky (031)   10                 

Dlouhodobý   2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032)   11                 

hmotný   3. Stavby (021)   12                 

majetek   4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)   13                 

celkem   5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)   14                 

         6. Základní stádo a tažná zvířata (026)   15                 

         7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)   16                 

         8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)   17                 

         9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)   18                 

            10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)   19                 

             Součet II.1. až II.10     20                 

III.   1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)   21                 

Dlouhodobý   2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062)   22                 

finanční   3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)   23                 

majetek   4. Půjčky organizačním složkám (066)   24                 

celkem   5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)   25                 

         6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)   26                 

            7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)   27                 

             Součet III.1. až III.7.     28                 

IV.   1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)   29                 

Oprávky k   2. Oprávky k softwaru (073)   30                 

dlouhodobému   3. Oprávky k ocenitelným právům (074)   31                 

majetku   4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)   32                 

celkem   5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)   33                 

         6. Oprávky ke stavbám (081)   34                 

         7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movi-
tých věcí 

(082)   35                 

         8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)   36                 

         9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)   37                 

         10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)   38                 

            11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)   39                 

             Součet IV.1. až IV.11.     40                 

V celých tisících Kč 
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          číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu 

dni 

      AKTIVA            řádku účetního období účetního období 

a b 1 2 

  B.   Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. 
až B.IV. 

  41 758   1 636     

I.   1. Materiál na skladě (112)   42                 

Zásoby   2. Materiál na cestě (119)   43                 

celkem   3. Nedokončená výroba (121)   44                 

         4. Polotovary vlastní výroby (122)   45                 

         5. Výrobky (123)   46                 

         6. Zvířata (124)   47                 

         7. Zboží na skladě a v prodejnách (132)   48                 

         8. Zboží na cestě (139)   49                 

            9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314)   50                 

             Součet I.1. až I.9.     51                 

II.   1. Odběratelé (311)   52                 

Pohledávky   2. Směnky k inkasu (312)   53                 

celkem   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)   54                 

         4. Poskytnuté provozní zálohy (314)   55 15   11     

         5. Ostatní pohledávky (315)   56 8   23     

         6. Pohledávky za zaměstnanci (335)   57                 

         7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. 
pojištění 

(336)   58                 

         8. Daň z příjmů (341)   59                 

         9. Ostatní přímé daně (342)   60                 

         10. Daň z přidané hodnoty (343)   61                 

         11. Ostatní daně a poplatky (345)   62                 

         12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem 

(346)   63                 

         13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů 
územ. samospráv. celků 

(348)   64                 

         14. Pohledávky za účastníky sdružení (358)   65                 

         15. Pohledávky z pevných termínových operací (373)   66                 

         16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)   67                 

         17. Jiné pohledávky (378)   68                 

         18. Dohadné účty aktivní (388)   69           203     

            19. Opravná položka k pohledávkám (391)   70                 

             Součet II.1. až II.19.     71 23   237     

III.   1. Pokladna (211)   72 36   42     

Krátkodobý   2. Ceniny (213)   73                 

finanční   3. Účty v bankách (221)   74 155   844     

majetek   4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251)   75                 

celkem   5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253)   76                 

         6. Ostatní cenné papíry (256)   77                 

         7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)   78                 

            8. Peníze na cestě (261)   79                 

             Součet III.1. až III.8.     80 191   886     

IV.   1. Náklady příštích období (381)   81 38   7     

Jiná aktiva   2. Příjmy příštích období (385)   82 506   506     

celkem   3. Kurzové rozdíly aktivní (386)   83                 

             Součet IV.1. až IV.3.     84 544   513     

        Aktiva celkem Součet A. 
až B. 

  85 758   1 636     



Stránka 16 Zpráva o činnosti 

          číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled-
nímu dni 

   PASIVA           řádku účetního období účetního ob-
dobí 

a b 3 4 

  A.   Vlastní zdroje celkem                                                                    Součet A.I.  až A.II.   86 164   -172     

I.   1. Vlastní jmění (901)   87                 

Jmění   2. Fondy (911)   88           164     

celkem   3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)   89                 

             Součet I.1. až I.3     90           164     

II.   1. Účet výsledku hospodaření (963)   91 x   -336     

Výsledek   2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)   92 232   x     

hospodaření   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)   93 -68         

             Součet II.1 až II.3.     94 164   -336     

  B.   Cizí zdroje celkem                                                                          Součet B.I.  až B.IV.   95 594   1 808     

I.Rezervy   1. Rezervy (941)   96                 

             Hodnota I.1.     97                 

II.   1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951)   98 190   338     

Dlouhodobé   2. Vydané dluhopisy (953)   99                 

závazky   3. Závazky z pronájmu (954)   100                 

celkem   4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955)   101                 

         5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958)   102                 

         6. Dohadné účty pasivní (389)   103                 

            7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)   104                 

             Součet II.1. až II.7.     105 190   338     

III.   1. Dodavatelé (321)   106 3   -15     

Krátkodobé   2. Směnky k úhradě (322)   107                 

závazky   3. Přijaté zálohy (324)   108 250   1 253     

celkem   4. Ostatní závazky (325)   109                 

         5. Zaměstnanci (331)   110 97   130     

         6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)   111                 

         7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336)   112 37   72     

         8. Daň z příjmů (341)   113                 

         9. Ostatní přímé daně (342)   114 5   14     

         10. Daň z přidané hodnoty (343)   115                 

         11. Ostatní daně a poplatky (345)   116                 

         12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)   117                 

         13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)   118                 

         14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367)   119                 

         15. Závazky k účastníkům sdružení (368)   120                 

         16. Závazky z pevných termínových operací (373)   121                 

         17. Jiné závazky (379)   122                 

         18. Krátkodobé bankovní úvěry (231)   123                 

         19. Eskontní úvěry (232)   124                 

         20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241)   125                 

         21. Vlastní dluhopisy (255)   126                 

         22. Dohadné účty pasivní (389)   127 12   16     

            23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)   128                 

             Součet III.1. až. III.23.     129 404   1 470     

IV.   1. Výdaje příštích období (383)   130                 

Jiná   2. Výnosy příštích období (384)   131                 

pasiva   3. Kurzové rozdíly pasivní (387)   132                 

             Součet IV. až IV.3.     133                 

        Pasiva celkem                                                                                   Součet A. až B.   134 758   1 636     

V celých tisících Kč 

Podpis odpovědné osoby              Podpis osoby odpovědné       Okamžik sestavení 

                                                                       za sestavení                          31.3.2011 
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 PhDr. Marku Šimůnkovi 

 Mgr. Robertu Černému 

Správní radě 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ 

 PhDr. Martinu Soukupovi 

 Ing. Lucii Javůrkové 

 Ing. Vladimíru Dernerovi 

 Ing. Jaroslavu Šelepovi 

 Ing. Jaroslavu Biolkovi 

 Karolíně Handlové 

 Ing. Davidu Kafkovi 

 Mgr. Karolíně Páchové 

 Ing. Luboši Hankovi 

 Ing. Martinu Grigarovi 

 Ing. Petru Tůmovi 

 Davidu Šálkovi 

 Ing. Pavlu Stránskému 

 PeaDr. Martině Maněnové, Ph.D. 

 Daně Andrejsové 

Dozorčí radě 

Pracovnímu týmu  sociálního odboru Magistrátu města 

Hradec Králové 

Rodičům a sourozencům 

 Mgr. Oldřichu Merenusovi 

Pracovnímu týmu  sociálního odboru Krajského úřadu 



 Za pravdivost veškerých údajů ve 

výroční zprávě za rok 2010 

 

 

 

 

 

Jména a údaje o uživatelích a pracovnících jsou           

uvedeny s jejich souhlasem.  

 

 

Výroční zpráva SKOKu do života, o.p.s. za rok 2010 byla 

schválena správní radou dne 27. května 2011.  

 

 

Výroční zpráva  SKOKu do života, o.p.s. za rok 2010 byla 

zkontrolována dozorčí radou dne 27. května 2011. 

 

Výroční zpráva vydána SKOKem do života, o.p.s.  

dne 24. června 2011. 

SKOK do života, o.p.s. 

Sídlo 

Velké náměstí 142,                                

500 03 Hradec Králové 

Provozovna    VILA IDYLA 

Brožíkova 451, 500 12 Hradec Králové 

Identifikační číslo 

27521753 

Bankovní účet 

1080214379/0800                                    

Česká spořitelna, a.s.                       

Statutární zástupce, ředitelka 

Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová 

Telefon 

+420 606 839 952 

Email 

Katerina.Drabkova@skokdozivota.cz 

Www 

Www.skokdozivota.cz 

zodpovídá  

Kateřina Drábková Bíbusová, ředitelka 

 * 2004 

 * 2010 

 * 2011 


