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Výroční zpráva za rok 2018 Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 
 
 
 
1. Úvodní slovo 
 

Vážení přátelé, uživatelé služeb a donátoři dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu za rok 2018.  
 
Rok 2018 byl velmi náročný v oblasti zavádění systémových změn kvality poskytovaných sociálních služeb a 
provozování chráněných dílen. Finišovali jsme a řádně ukončili dva mezinárodní projekty a jeden projekt 
hrazený z Evropské unie. Další čtyři projekty nadále probíhají. Projektové činnosti nás obohacují v oblasti 
vzdělávání, informovanosti, sdílení zkušeností a získávání praktických dovedností. 
 
O nás: 
Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 a od svého vzniku se zabýváme pomocí osobám 
s tělesným postižením, seniorům, dětem a rodinám. V roce 2006 jsme rozšířili činnost o podporu osobám 
ohroženým sociálním vyloučením. Aktivity a činnosti sdružení jsou postaveny na potřebách lidí, kteří se 
ocitli v nepříznivé životní situaci. 
 
D.R.A.K. je Domov, Rodina, Aktivity a Komunikace. První písmena těchto slov tvoří také název našeho 
sdružení. Cílem naší organizace je zřídit a provozovat Centrum ucelené rehabilitace osob s tělesným 
postižením a jich pečujících rodin a poskytovat sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením.  
 
V roce 2007 jsme od města Liberce odkoupili objekt, ve kterém sídlíme a začali jej zvelebovat jak pro naše 
zaměstnance, tak pro naše klienty. Naše služby poskytujeme nyní na třech dalších místech v Libereckém 
kraji a to: na pobočkách v Tanvaldu, Hrádku nad Nisou a Turnově. Uchazečům o zaměstnání je také k 
dispozici registrovaná agentura práce zabývající se zprostředkováním pracovního uplatnění pro osoby se 
zdravotním postižením. Od roku 2015 je součástí naší organizace Dobrovolnické centrum a díky získané 
akreditaci od MPSV také středisko dalšího vzdělávání profesionálů i laiků působících v sociální oblasti. 
 
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. se angažuje v osvětově-informačních kampaních i při prosazování 
oprávněných zájmů lidí s tělesným postižením a úzce spolupracuje s orgány státní správy, zdravotnickými 
zařízeními, školami a neziskovými organizacemi podobného zaměření. 
Spolupracujeme také s partnery v zahraničí (SRN, Rakousko, Polsko, Slovensko, Řecko a Itálie) při 
harmonizaci norem a přístupů k podpoře lidí s handicapem v zemích EU. 
 
 
 
Celkový počet zaměstnanců organizace k 31.12.2018 je 63 osob 
Počet zaměstnanců se zdravotním postižením je 40 osob 
 
V rámci projektů uzavíráme s lidmi na krátkou dobu Dohody o provedení práce, kterých jsme v roce 2018 
uzavřely celkem 31.  
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1. Organizační struktura k  31.12.2018:  
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2. Hlavní činnost Občanského sdružení D.R.A.K. z.s. v roce 2018   
 

Sociální služby 
Rozdělení služeb pro uživatele a kdo nám pomáhá:  
Naše organizace získala pověření k poskytování sociálních služeb v obecném hospodářském zájmu již v roce 
2015. Služby sociální prevence, které napomáhají předcházení patologickým jevům ve společnosti, však 
poskytujeme daleko déle, a v souladu se zákonem sociálních službách je máme registrované více než deset 
let. Všechny jsou poskytovány zdarma, převážně v přirozeném prostředí klientů.  
V sociálních službách pracovalo v roce 2018 celkem 10 sociálních pracovníků a 5 pracovníků v sociálních 
službách. 
Celkový počet klientů, kterým jsme v roce 2018 poskytli sociální služby, bylo více než 450 osob.  
 
SAS pro rodiny s dětmi 
Služba je určena rodinám s dětmi. Posláním služby je aktivizovat rodiny v nepříznivé životní situaci v takové 
míře, aby byly schopny za pomoci sociálního pracovníka svou nepříznivou situaci řešit. Cílová skupina: 
Služba je určena rodinám s dětmi do 26 let. 
 
Terénní programy 
Posláním je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení rodin i jednotlivců. 
Obsahem služby je poskytování sociální pomoci a poradenství lidem žijícím v sociálně vyloučených 
lokalitách, sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, kteří si nedokážou pomoci sami. 
Cílová skupina: Služba je určena osobám s tělesným nebo kombinovaným postižením, dětem a mládeži 
ohroženým společensky nežádoucími jevy a osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách. 
  
Odborné poradenství 
Odborné sociální poradenství je zaměřeno zejména na poskytování poradenství v oblasti kompenzačních 
pomůcek, sociálních systémů, v oblasti vzdělávání a trhu práce. Okrajově je poskytováno poradenství také 
v oblasti práva a psychologie, včetně psychosociální terapie. Součástí služby je i půjčovna kompenzačních 
pomůcek. Cílová skupina: Služba je určena osobám s tělesným a kombinovaným postižením, osobám v krizi 
a rodinám s dětmi 
 
SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Posláním služby je podpora seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním tak, aby mohli co nejdéle zůstat 
ve svém vlastním prostředí. Cílová skupina: Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením. 
 

         
Sídlo organizace Liberec 
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Detašovaná pracoviště v Tanvaldu, Turnově a Hrádku nad Nisou 
 
2.1.1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo dotaci prostřednictvím KÚLK na rok 2018 
OLP/1685/2018ve výši 3.450.354 Kč, z toho:  
SAS pro rodiny s dětmi 1.349.970,- Kč 
Odborné poradenství 700.128,- Kč 
SAS pro seniory a OZP 700.128,- Kč 
Terénní programy 700.128,- Kč 
 
2.1.2. Statutární město Liberec poskytlo dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2018 ve výši 
136.643,-Kč-Kč, z toho: 
DS 201700566 - SAS pro rodiny s dětmi 62.634,- Kč 
DS 201700565 – Terénní programy 9.393,- Kč 
DS 201700564 - SAS pro seniory a OZP 30.007,- Kč 
DS 201700563 – Odborné sociální poradenství 34.609,- Kč 
 
2.1.3. Město Turnov poskytlo dotaci na odborné sociální poradenství 12/2018 ve výši 5.000,-Kč. 
 
2.1.4. Obec Desná nám poskytla dotaci na odborné sociální poradenství a terénní programy ve výši     
3.000, - Kč.  
 
2.1.5. Krajský úřad Libereckého kraje :VŘ pro poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
jsme v roce 2017- 2019 získali finanční podporu pro tyto lokality:  
Tanvaldsko - OLP/4431/2016 od 10.7.2017 do 31.12.2019  3,854.304,- Kč 
Turnovsko - OLP/4429/2016 od 10.7.2017 do 31.12.2019  2,569.536,- Kč 
 

3. Vzdělávací činnost 
 
 3.1.1. Krajský úřad Libereckého kraje poskytl částku 5.000,-Kč  č. OLP/4140/2018  na  výjezd do 
rakouského Welsu, kde jsme se zúčastnili a prohlédli  Mezinárodní veletrh kompenzačních pomůcek. Dále 
pak jsme navštívili sociální zařízení pro seniory a mohli tak srovnávat provázanost zdravotní a sociální práce 
u nás a v Rakousku. 
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3.1.2. Krajský úřad Libereckého kraje podpořil výtisk sborníku z mezinárodní konference ,,Evropě se daří 
dobře“ Otázky a odpovědi na téma euroskeptismus  ve výši 5.000,-Kč  č.OLP/3901/2018 
 

 
 
3.1.3. Statutární město Liberec poskytlo dotaci z fondu vzdělávání ve výši 49.000,-Kč č. DS 201800708   na 
realizaci projektu ,,Je v Evropě dobře?“ kdy bylo našim úkolem připravit, uspořádat a realizovat 
mezinárodní konferenci. Konference měla veliký ohlas jak v Česku, Německu, Itálii a Řecku. Získala z pozice 
projektové aktivity vysoké ohodnocení, kterého asi zaměstnanci o.s. D.R.A.K. velmi váží. Tato aktivita nás 
naučila mnohým dovednostem a v rámci akce byli do této zapojeni senioři a osoby se zdravotním 
postižením. 
 

4. Ekologická činnost 
 
4.1.1. Statutární město Liberec poskytlo dotaci ve výši 180.000,-Kč  DS 201800425 Veřejný park Oblačná  
 
4.1.2. Nadační fond Lasvit poskytl finanční dar ve výši 30.000,-Kč č. 2018083310  Revitalizaci zeleně na 
pozemcích o.s. D.R.A.K. a vytvoření bezbariérového parku. 
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5. Rozvojová spolupráce 
 

 5.1.1. Statutární město Liberec poskytlo dotaci z Fondu rozvojové spolupráce ve výši 48.000,-Kč. 
DS201801439 Rozvoj spolupráce O.s. D.R.A.K. Navštívili jsme hlavní město Heraklion na Krétě, kde jsme se 
setkali na půdě VŠ a v mezinárodní instituci Eurodirect. Zde jsme se setkali s německým, italským a řeckým 
partnerem. Při společných jednáních jsme hledali možnosti spolupráce. Velmi nás oslovila témata, týkající 
se bezpečnosti obyvatelstva při katastrofách. Dalším tématem byla výměna a předávání informací s vazbou 
na trh práce, u osob se základním vzděláním.  
 
5.1.2. Statutární město Liberec poskytlo dotaci ve výši 72.000,-Kč  č. DS201801438 na Opravu a úpravu 
terasy. Tuto dotaci jsme z provozních důvodů nečerpali a vrátili ji zpět. Požádáme o možné čerpání v roce 
2019.   
 

6. Regionální rozvoj 
 

Krajský úřad Libereckého kraje poskytl dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje finanční podporu ve 
výši 63.000,-Kč  č. OLP/4522/2018 na projekt ,,Uvádění výrobků O.s. D.R.A.K. z.s. na trh prostřednictvím 
kvality a certifikace“. Tato dotace nám pomohla zajistit certifikáty materiálů a jednoho výrobku – textilního 
medvěda, který zvýší obrat chráněných dílen. Textilní medvěd získal certifikát dětské hračky.  
  

7. Aktivizační činnosti mimo sociální oblast 
 

7.1.1. Nadace Preciosa poskytla nadační příspěvek na psychorehabilitační pobyt zaměstnanců chráněných 
dílen D.R.A.K. v Lázních Libverda ve výši 10.000,-Kč 
 
7.1.2. Krajský úřad Libereckého kraje poskytl účelovou dotaci ve výši 30.000,-Kč  č.OLP/4811/2018   
na psychorehabilitační pobyt „Bez stresu pohoda, se stresem deprese, špatná koncentrace, malá 
produktivita“ v Lázních Libverda. 
 
7.1.3. Oborová zdravotní pojišťovna  nám předala 20.000,-Kč za to, že jsme se účastnili soutěže ,,Každý 
krok pomáhá“. Získané finance jsme využili k realizaci psychorehabilitačního pobytu v lázních Libverda 
celkem pro 30 osob, zaměstnanců chráněných dílen.  
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8. Projektové akivity 
 

 
 
 
 

8.1.1. ,,Budování kapacit D.R.A.K.“, CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001935 probíhají aktivity dle 
harmonogramu. 
 
Cílem projektu byla profesionalizace Občanského sdružení .D.R.A.K. z.s., které se zaměřuje na práci s 
osobami zdravotně postiženými, pečujícími a ohroženými sociálním vyloučením. Díky projektu vznikl 
aktualizovaný strategický plán organizace, byl vytvořen plán fundraisingu, plán PR a marketingu, 
individuální plán rozvoje, plán evaluace. Stávající pracovníci žadatele se díky školení a expertní podpoře 
stávají interními odborníky na danou problematiku. Ale není vůbec od věci, vzdělávat se dál. 
Projekt probíhal od 12/2016 a byl ukončen 11/2018. Na realizaci projektu jsme získali 3.264.415,- Kč  
 

 

  

 

 

8.1.2. „Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“  CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od 1.října 2017 realizátorem projektu financovaného z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky. 

Tříletý projekt Občanského sdružení D.R.A.K. z.s. reaguje na nízkou zaměstnanost mladých lidí 
se zdravotním postižením (OZP) v Libereckém kraji, která je spojená s nízkým stupněm jejich vzdělání 
a nízkou připraveností na trh práce. Projekt prostřednictvím 8 klíčových aktivit podporuje žáky se SVP 
při vstupu na trh práce a pomáhá vytvářet inkluzivní prostředí v zapojených školách. Současně podporuje 



8 

 

v tématu inkluze učitele, rodiče a širokou veřejnost. Termín realizace: 1.10.2017 – 30.9.2020 Alokována 
částka: 7.358.601,20 Kč 

 

9. Dobrovolnické centrum  D.R.A.K. 
 

Rozhodnutí pro rok 2018 č. 149 jsme získali 19.000,-Kč. Prošli jsme kontrolou bez závady. Cílem 
dobrovolnického centra je Vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby 
v oblasti: 
 

a) pomoci zdravotně postiženým, seniorům, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném 
čase (volnočasové aktivity); 

 
b) v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních 

nevládních organizací (pomoc v projektech). 
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10.     Mezinárodní spolupráce:  
 

10.1.1. Název projektu:   „K inkluzi společnou cestou”                                                                

Projekttitel: „Gemeinsam auf dem Weg zur Inklusion”  

Registrační číslo: ERN-0420-CZ-08.03.2017           Začátek/Beginn 01.04.2017   
Konec/Abschluss 31.3.2018                       Uznatelné náklady:17.367,89 €.     Přislíbený 
příspěvek: 14.762,70 €.                  D.R.A.K. z.s. /Organisation: Diakoniewerk Oberlausitz e.V.  

Cílem projektu bylo vzájemné  předávání zkušeností a praxe v oblasti přípravy osob se zdravotním 
postižením na trh práce. Cílem přeshraniční spolupráce bylo využití příkladů dobré praxe  dvou 
spolupracujících organizací. Projektové aktivity byly určeny pro 4 cílové skupiny. 1. skupinou byli odborní 
pracovníci (pedagogové), 2. skupinou jsou zaměstnavatelé, kteří se podíleli na zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, 3. skupinou byli sociální pracovníci, kteří mapovali, síťovali, propojovali a pomáhali 
k přenosům informací k cílovým skupinám, 4. skupinou byli osoby se zdravotním postižením, které jsou 
zaměstnány v partnerských organizacích.  

Celkem se zapojilo do tohoto projektu 329 osob z obou států. 121 osob z Německa a 208 osob z České 
republiky. V projektu byly zapojeny 2 partnerské organizace D.R.A.K. z.s. a Diakoniewerk Löbau.  Další 
partnerské organizace na projektu participovaly. Díky projektu máme skvělé přátele v Německu, kde 
můžeme sdílet a rozvíjet sociální práci, vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dokázali 
jsme, že úroveň vzdělání českých dětí ve školách, které se zaměřují na specifické potřeby těchto dětí, je 
vysoká. Ale chybí vazby na budoucí trh práce. Děti a mladí lidé, jsou díky speciálním potřebám ve 
vzdělávání, ochuzeni učit se na základních školách cizímu jazyku. Po společných stážích zaměstnanců se 
zdravotním postižení v Německu, jsme došli k závěru, že je nutné snížit jazykovou bariéru ve prospěch 
cílových skupin. Naše další projekty se budou zaměřovat na vzdělávání v jazykových dovednostech.  
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10.1.2. Erasmus + KA2  č. projektu 2016-1-DE02-KA204-0003444 Integration verbindet Menschen – 
landerubergreifender Austausch von Basiswissen  
 
Projekt probíhá od 1.9. 2016 do 31.8.2018.  
Integrace spojuje lidi - přeshraniční výměna vědomostí a znalostí /spolupráce českých, německých, 
italských a řeckých partnerů 
 
Koncept sdílení mezinárodních informací D.R.A.K. 
V rámci projektu jsme využili zapojení našich zaměstnanců – odborníků, dobrovolníků, úředníků, NNO, 
vzdělávacích institucí do projektu. Každý z účastníků měl možnost prezentovat vlastní práci. Ti účastníci, 
kteří měli možnost vzdělávat se v rámci projektu (účast na vzdělávacích aktivitách partnerů) měli povinnost 
zpracovat jednoduchou zprávu a následně informovat ostatní kolegy o věcech, které se dozvěděli a o 
informacích, které byly společně sdíleny mezi partnery projektu. Partnerům děkujeme za možné poznání, 
sdílení a předávání informací, které nás posunulo velmi pozitivně v oblasti síťování a navazování partnerské 
spolupráce. O to více si vážíme možnosti využití sdílení mezinárodních informací, které jsou pro naši 
organizaci velmi přínosné. Do projektu se zapojili sociální pracovníci, dobrovolníci a asistenti práce o.s. 
D.R.A.K. z.s. Byl vytvořen prostor pro předávání a sdílení informací. Našim cílem bylo zajistit předávání 
informací nejen v našich řadách, ale i na různých platformách, jako jsou kulaté stoly, komunitní plánování, 
lokální partnerství, případové konference, dále pak na setkávání s Agenturou pro sociální začleňování a 
Vládou ČR.  
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10.1.3. Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., německý, řecký a italský partner realizují mezinárodní projekt  
s názvem : ,,Evropě se daří dobře!? Otázky a odpovědi na téma euroskeptismu.“ 
 
Celkový rozpočet projektu je  145.000,- Euro. 
Číslo projektu:  2017 –  1775/001-001 
Projekt byl zahájen 1.9.2017  a ukončen bude  dne  28.2.2019 
Financovaní projektu je z EU programu:  „Europe for citizens“ (Evropa pro občany), 
podprogram: Demokratická angažovanost a podíl občanů  
akce: Projekty pro civilní obyvatelstvo 
 
Cílem projektu jsou:  
- najít a definovat důvody pro euroskeptismus, vytvořit konstruktivní diskuzi 
- systematické rozebíraní argumentů se skupinami kritizujícími EU v otevřené diskuzi 
- získaní důvěry v EU a jejich institucí 
- zmenšení příkopu mezi EU elitami a EU občany 
- přesvědčení euroskeptiků o smyslu EU integračního procesu 
- výměna argumentů a jejich kritické porovnání mezi účastníky projektu 
- vypracovaní dokumentace „Evropě se daří dobře!?“ 
 
19.9. 2018  jsme realizovali mezinárodní konferenci ,,Evropě se daří dobře!“, které se zúčastnilo 300 
účastníků. Dalším pokračováním projektu byla konference 20.10. 2018 v Řecku, které se účastnilo 200 
účastníků. Vyzkoušeli jsme si nové dovednosti, které jsme zvládli velmi dobře. Výstupy z konference jsme 
zpracovali do sborníku, který je k mání ve vědeckých knihovnách v ČR. Rozšířili jsme okruhy 
spolupracujících institucí a byli jsme pozváni do Evropské komise v Bruselu. Návštěva by se měla 
uskutečnit ve druhé polovině roku 2019.  
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11. Vedlejší hospodářská činnost:  
 

11.1.1. Chráněná pracovní místa – chráněné dílny D.R.A.K.   
 

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. v roce 2018 zaměstnávalo celkem 43 osob se zdravotním postižením na 
chráněných pracovních místech v organizaci. ÚP Liberec vypomohl částečně kompenzací mezd osob se 
zdravotním postižením a asistentů práce v celkové výši: 4.588.931,-Kč 
 
11.1.2. Město Tanvald poskytlo neinvestiční dotaci na provoz chráněných dílen ve výši 25.000,-Kč  č. 

20/2018 
 

 
 
11.1.3. Prodeje výrobků chráněných dílen probíhaly na různých akcích a trzích. Své výrobky jsme 

prezentovali a prodávali v Informačních centech měst a obcí.  
 

11.1.4. Zakázky od firem 
 

12. Dílčí projekty 
 

12.1.1. Během roku 2018 probíhaly technické úpravy a stavby na pozemku našeho sdružení D.R.A.K. z.s. 
  

 
 

12.1.2.Nadační fond Lasvit daroval  finanční prostředky ve výši 4.900,-Kč  č. 201806308, klientovi služeb na 
pronájem odsávačky a nákup sluchadel.  
Dále daroval finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč  č. 201807309, pro  rodinu, uživatelů sociální služby, 
žijících v nuzných podmínkách  s malými dětmi do dvou let, na ubytovně na zaplacení kauce za byt. 
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13. Prezentace O.s. D.R.A.K., z.s. 
  

13.1.1. Společenské setkání „městské ceny Ď v Novém Boru 2018" a „ceny Ď v Libereckém kraji 2018 ". Dne 
22. března 2018. Navrátilův sál, T. G. Masaryka 45, Nový Bor. Nominovali jsme paní Annu Olšovou, paní 
Ilonku Olžbutovou a paní Marii Plíškovou, jako spolupracující zástupkyně organizací, které pomáhají 
nezištně lidem, kterým změna zdravotního stavu zásadně změnila život. šová - Regionální organizace  
Tyto dámy, jsme doprovázeli na Celostátní kolo soutěže o cenu Ď dne 7.6. 2018 do Stavovského divadla 
v Praze. Akce se vydařila. Poděkování patří všem, kteří dělají prospěšnou práci pro druhé, bez nároku na 
odměnu.  
 

 
 
13.1.2. V měsíci dubnu 2018 proběhl NGO Market Praha, kde jsme prezentovali naši práci a výrobky  
 

 
 
13.1.3. Technická universita 30.10. 2018  – osobní setkání s paní eurokomisařkou Věrou Jourovou 
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14. Poděkování sponzorům, firmám, dobrovolníkům, spolupracujícím organizacím  
jednotlivcům: 

 
Vážení přátelé, bez Vás bychom pomáhat nemohli. Pomáhejte s námi. Společnými silami to zvládneme. 
 
14.1.1. Dobrovolníci z našeho dobrovolnického centra pracovali s dětmi, rodinami v oblasti vzdělávání, 
výchovy a volnočasových aktivit. Dále byla jejich pomoc využita v oblasti projektových aktivit. 
 
14.1.2. Nadační fond Lasvit a zaměstnanci firmy Lasvit společně darovali do našeho zařízení nábytek, 
vybavení, hračky a ošacení pro rodiny a osoby v nouzi. 
 
14.1.3. Občané města Tanvald a okolí, darovali oblečení, vybavení domácností pro děti, rodiny, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením ve svém mikroregionu Tanvaldsko. 
 
14.1.4. Paní Květoslava Pěčková se svým synem Lubomírem pořádali ,,Vánoční strom přání“ pro děti 
z dětských domovů a dětí žijících ve vyloučených lokalitách. Každé z podpořených dětí našlo svůj dárek pod 
stromečkem a to díky ochotě lidí, kteří tyto dárky dětem nakoupili.  
 

15.   Spolupracující organizace:  
 

Poděkování patří všem spolupracujícím organizacím, které s námi spolupracují a společnými silami se nám 
daří rychleji předat pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. 
 
Poděkování patřím stálým zadavatelům práce pro zdravotně postižené osoby: 
 
Krajský úřad Libereckého kraje 
Statutární město Liberec  
Město Tanvald 
Základní škola Doctrina 
Firma Lipa velkoobchod s papírem s.r.o.  
Firma Pema velkoobchod s drogérií s.r.o.  
Firma Ing. Petra Pecára 
Firma Copia s.r.o.  
Firma Katerina Boháčová  Nice Belly 
Firma Katarína Králová Funy Dog 
Firma Mgr. Ilona Bittnerová 
Firma Nela Málková 
TRW Automotive Czech s.r.o.  
Eftec a.s.  
 
  Poděkování patří panu doktorovi Zdeňkovi Kleinhamplovi za spolupráci v oblasti pracovního lékařství.  
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16. Hospodaření v roce 2018   
 

Náklady tis Kč 
 

Výnosy tis Kč 

Spotřeba materiálu 15 127 
 

Tržby za vl. výrobky 15 893 

Spotřeba energie 234 
 

Tržby z prodeje služeb 4 249 

Prodané zboží 17 
 

Tržby za prodej zboží 53 

Opravy a udržování 83 
 

Úroky 1 

Cestovné 248 
 

Zúčtování fondů 47 

Ostatní služby 2 576 
 

Jiné ostatní výnosy 17 

Mzdové náklady 9 634 
 

Přijaté dary 43 

Zákonné sociální pojištění 2 920 
 

Přijaté členské příspěvky 1 

Daň z nemovitostí 1 
 

Provozní dotace 12 417 

Ostatní daně a poplatky 3 
 

    

Náklady na reprezentaci 17 
 

    

Úroky 72 
 

    

Odpis nedobytné pohledávky 22 
 

    

Jiné ostatní náklady 133 
 

    

Odpisy majetku 267 
 

    

Změna stavu zásob výroby 47 
 

    

CELKEM náklady 31 401 
 

CELKEM výnosy 32 721 

   

ZISK 1 320 

 
 
 
 
 

    Aktiva tis Kč 
 

Pasiva tis Kč 

Stavby 4 603 
 

Vlastní jmění 2 421 

Movitý majetek 2 189 
 

Fondy 42 

Pozemky 37 
 

Nerozdělený zisk 3 353 

Nedokončený dl. hm. majetek 933 
 

Dlouhodobé bankovní úvěry 647 

Oprávky ke stavbám -1 035 
 

Dodavatelé 1 995 

Oprávky k mov. majetku -773 
 

Přijaté zálohy 116 

Výrobky na skladě 40 
 

Zaměstnanci 808 

Odběratelé 1 839 
 

Zdravotní a sociální pojištění 411 

Poskytnuté provozní zálohy 143 
 

Ostatní přímé daně 76 

Ostatní pohledávky 18 
 

Daň z přidané hodnoty 23 

Pohledávky za zaměstnanci 10 
 

Závazky ze vzt. ke státnímu rozpočtu 1 153 

Náklady příštích období 19 
 

Závazky ze vzt. k rozpočtu ÚSC 395 

Dohadné účty aktivní 1 638 
 

Jiné závazky 16 

Pokladna 41 
 

Dohadné účty pasivní 4 

Banka 4 198 
 

Krátkodobé finanční výpomoci 1 039 

    
 

Výdaje příštích období 81 

CELKEM aktiva 13 900 
 

CELKEM pasiva 12 580 

   

ZISK 1 320 
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Členění příjmů dle zdrojů tis Kč 

01 MPSV 1 323 

02 MŠMT 1 058 

03 MV 19 

04 Úřady práce 4 310 

05 Magistrát, obec 447 

06 Kraj 5 931 

07 Nadace zahraniční i tuzemské 50 

08 Sponzorské dary 33 

09 
Prostředky ze strukturálních fondů 
EU 151 

10 Vlastní zdroje - prodej služeb, zboží 21 411 

CELKEM   34 733 

 
 
 
 

 
Ladislav Kořínek, předseda o.s. D.R.A.K.  
V Liberci dne 30.6. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


