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 Je za námi pět let fungování našeho 
spolku. Při ohlédnutí zpět můžeme být hrdí 
na úspěšné zvládnutí evropského projektu 
testující inovativní model sociální služby 
v  reálných podmínkách, který byl ukončen 
v  roce 2018. Důležité je, že i v  roce 2019 
se nám dařilo naplňovat jeho hlavní princip –
 ekonomickou    efektivitu   a    dostupnost. 
Poskytli jsme tisíce hodin péče a asistence 
potřebným. Nabídli jsme možnost pomáhat 
druhým desítkám zaměstnanců. A to považuji 
za hlavní smysl našeho spolku. Můžeme pro-
pojovat ty, kteří pomoc potřebují,  s  těmi, 
kteří pomoc nabízejí.

 V roce 2019 jsme se věnovali přípravě 
takového modelu fungování, který by byl 
dlouhodobě udržitelný. Z  pohledu struktury 
spolku jako takového jsme například oživili 
kontrolní orgán spolku. V průběhu roku jsme 
zvolili tři členy kontrolní komise, jejichž 
úkolem je poskytovat zpětnou vazbu vedení 
spolku jak v rovině hospodaření, tak i organi-

SLOVO
PŘEDSEDY

zace, řízení či kvality. Absolvovali jsme i dva 
audity, které prokázaly, že naše účetnictví je 
vedeno řádně a úplně. To považuji za signál 
pro naše podporovatele, že jsme stabilním 
partnerem pro další spolupráci. 

 Petrklíč pro mě má význam zejména 
ve vztahu k místním komunitám. Nemělo by 
smysl budovat něco, co by nenacházelo 
podporu v našem nejbližším okolí. Proto mě 
těší, že se nám v Praze daří stávat se součástí 
pracovních skupin v  rámci komunitních 
plánování jednotlivých městských částí. 
Je úžasné, že jsme získali finanční podporu 
z Prahy 10, aniž bychom byli součástí krajské 
sítě sociálních služeb. Stejně tak neberu na 
lehkou váhu to, že nám Praha 10 pronajala 
kancelářské prostory za symbolické nájem-
né. Dobrým znamením je i podpora Sboru 
CASD Praha-Smíchov, který se rozhodl zařadit 
finanční podporu Petrklíče do svého rozpočtu 
a umožnit členům sboru přispívat na poskyto-
vání osobní asistence svými dary.
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 Naše financování v  roce 2019 stálo 
zejména na podpoře Pardubického kraje, 
kde jsme součástí krajské sítě sociálních 
služeb. Během roku jsme podali žádost 
o zařazení do sítě v Praze a v prosinci nám 
bylo vyhověno. Pro rok 2020 to pro nás zna-
mená stabilní financování v  obou krajích 
a možnost růstu výkonu a kvality služby.

 Na konci roku vystřídal Renatu 
Zahrádkovou na místě předsedkyně spolku 
Jakub Fraj. Renata provedla Petrklíč těžkým 
obdobím až do bodu, kdy se jeho fungování 
stabilizovalo. Za to jí patří velký dík.

 Chtěl bych také poděkovat všem, 
kteří nás podporují, i těm, kteří pomoc 
potřebným reálně poskytují. Jsem vděčný, že 
se nám daří nacházet ochotné lidi na obou 
stranách a díky nim se z  velké části daří 
odpovídat na všechny žádosti o pomoc. 
Děkujeme!

  Jakub Fraj 
       předseda spolku



 MČ Praha 10 je druhou nejlidnatější 
pražskou městskou částí. Podle dat z poslední 
demografické studie tvoří až čtvrtinu našich 
obyvatel senioři, tedy lidé nad 65 let věku. 
Právě starší lidé občas nejsou schopni vlastní-
mi silami a dopomocí rodiny či blízkého okolí  
zajistit naplňování svých vlastních potřeb.

 K tomu na naší městské části slouží Centrum 
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, 
příspěvková organizace.

 S Petrklíčem spolupracujeme od roku 
2018 v rámci procesu komunitního plánování 
sociálních a návazných služeb na území naší 
městské části. V závěru své výroční zprávy

SLOVO STAROSTKY 
PRAHY 10
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 za rok 2018 samo komunitní centrum uvádí, 

že v rámci MČ Praha 10 cítí velký potenciál 
pro další rozvoj.

 S odstupem jednoho roku a z našich 
dosavadních zkušeností jasně vyplývá, že 
terénní pracovníci organizace poskytují 
našim    desítkám   občanům   sociální služby 
na velmi profesionální úrovni. Petrklíč se tak 
během poměrné krátké doby stal nedílnou 
součástí našeho systému sociálních a návaz-
ných služeb na Praze 10.

 Jménem svým, jménem pracovníků 
Odboru sociálního ÚMČ Praha 10 i jménem 
samotných klientů proto velmi děkuji všem 
pracovníkům Petrklíče za jejich veřejnosti 
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prospěšnou a mnohdy i velmi náročnou 
práci. Nejen jako starostka, ale i jako člověk 
sám o sobě, si upřímně vážím každé minuty 
vašeho času, který věnujete druhým, abyste 
pomohli učinit jejich životy hezčí.

 Přeji Petrklíči hodně úspěchů do 
dalších let a těším se na naši další vzájemnou 
spolupráci.

Renata Chmelová
          starostka MČ Praha 10



NAŠE
POSLÁNÍ
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Spolek je dobrovol-
ným, na politických 
stranách, státní moci 
a jiných organizacích 
nezávislým spolkem, 
sdružujícím své členy 
na základě společné-

ho zájmu.

Cílem spolku je 
pracovat s dětmi, 
mládeží, rodinami, 

seniory a znevýhodně-
nými či dalšími osobami 

v rámci oblastí péče 
o domácnost, trávení 

volného času, prorodin-
ných, kulturních, spor-
tovních, sociálních
a komunitních aktivit.

Za účelem naplňování 
svého cíle spolek 
poskytuje sociální 

služby a vyvíjí jejich 
inovace, poskytuje 

vzdělávání a supervize
realizuje volnočasové
aktivity a poskytuje 
konferenční servis 

a projektový 
management.

1. 2. 3.
Hlavní činnost

Poskytování terénních sociálních služeb seniorům a osobám se sníženou schopností pohybu.



1 092
hodin
poskytnutých

sociálních služeb
měsíčně

Terénní sociální služby
Senioři

Osoby se sníženou
schopností pohybu

5 793
hodin
osobní asistence

13 106
hodin
poskytnutých

sociálních služeb
celkem

7 313
hodin
pečovatelských

služeb

2
automobily

Roční obrat

5,13
mil. Kč

21 922
ujetých kilometrů

2 krajské sítě 
sociálních služeb, 

ve kterých jsme zastoupeni

4
registrované

sociální služby

5
partnerů z řad
krajských a místních

samospráv

391,- Kč jsou 
náklady na 1 poskytnutou 

hodinu sociální služby



10 členů spolku

3 orgány spolku

2 zasedání členské schůze

8 zasedání správní rady

1 zasedání kontrolní komise

 Komunitní centrum Petrklíč je zapsaným spolkem 
dle občanského zákoníku. Nejvyšším orgánem spolku je 
Členská schůze, která určuje počty členů orgánů spolku, 
volí členy Předsednictva, členy Správní rady a Kontrolní 
komise, schvaluje změny stanov a udílí rámcové pokyny 
vedení spolku.

 Statutárním orgánem je Předsednictvo, které tvoří 
předseda a místopředseda. Za spolek může jednat i člen 
Správní rady, který k tomu dostane zmocnění, případně 
za určitých okolností Správní rada jako celek.

 Mezi zasedáními Členské schůze řídí spolek Správ-
ní rada v čele s předsedou spolku. Mezi zasedáními 
Správní rady řídí spolek Předsednictvo. Na činnost spolku 
dohlíží Kontrolní komise.

2015 2017 2019

Samuel Vaněk, BTh. Renata Zahrádková Bc. Jakub Fraj

Kdo vedl Komunitní centrum Petrklíč?

STRUKTURA
SPOLKU
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ČLENSKÁ SCHŮZE

SPRÁVNÍ RADA

KANCELÁŘ

ZAMĚSTNANCI

REGIONÁLNÍ POBOČKY

ZAMĚSTNANCI

KONTROLNÍ KOMISE

ČLENSKÁ SCHŮZE = nejvyšší orgán spolku
SPRÁVNÍ RADA = výkonný orgán, který řídí spolek mezi zasedáními členské schůze (v čele stojí předseda spolku)
REGIONÁLNÍ POBOČKY = zajišťují činnosti spolku v jednotlivých krajích (v čele stojí regionální koordinátor)
KONTROLNÍ KOMISE = kontrolní orgán spolku
KANCELÁŘ = vede administrativu spolku

KONTROLNÍ KOMISE

Mgr. Soňa Sílová – předsedkyně komise
Ing. Stanislav Rusňák
Mgr. Jakub Sotl

SPRÁVNÍ RADA

Bc. Jakub Fraj, předseda spolku od 11/2019
Renata Zahrádková, předsedkyně spolku do 11/2019
Mgr. et Mgr. Daniel Hrdinka
Jitka Hubálková
Stanislava Sotlová
Petr Zahrádka



Pardubický kraj
Jsme součástí krajské sítě sociálních služeb od roku 
2016. Poskytujeme zde pečovatelskou službu s výko-
nem přes 7 000 hodin ročně.

Česká Třebová
Většina našeho výkonu v Pardubickém kraji pochází 
právě z České Třebové. Zde se staráme o seniory jak 
přímo ve městě, tak v přilehlých obcích. Vzhledem 
k tomu, že právě zde byl náš spolek založen, je pro 
nás důležité pomáhat právě zde.

Pardubice
Místem, kam je možné dále rozšiřovat naše působení 
v  Pardubickém kraji, jsou právě Pardubice. Podle 
jednání se sociálním odborem je zde dlouhodobě 
nedostatek sociálních služeb, a protože nám místní 
sbor CASD nabídl volné prostory pro administrativní 
zázemí, rozhodli jsme se pomáhat i zde.

SPOLUPRACUJEME
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Hlavní město Praha
Jsme součástí krajské sítě sociálních služeb od roku 
2020. Poskytujeme zde osobní asistenci s  výkonem 
necelých 6 000 hodin ročně.

Praha 3
Jednou z městských částí, kde v Praze působíme, je
i Praha 3. Považujeme za důležité průběžně komuniko-
vat s  místními úřady, a proto jsme přijali pozvání na 
komunitní plánování.

Praha 5
Značnou část výkonu v  rámci pražské pobočky 
alokujeme právě na Prahu 5. Již od začátku nás zde 
zástupci městské části přímo  či  nepřímo  podporují
a také zde sídlí místní sbor CASD, jehož jsou někteří naši 
zaměstnanci členy. I zde jsme součástí komunitního 
plánování.

Praha 10
Aktuálně se nejvíce staráme o občany Prahy 10. 
Během roku jsme se přesunuli do kanceláře poskytnu-
té městskou částí, takže regionální pobočka je právě 
zde. Stejně tak se účastníme komunitního plánování, 
spolupracujeme se sociálním odborem a městská 
část nám poskytuje i finanční podporu.
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Církev adventistů sedmého dne
„Mezi smysluplnými sociálními projekty, které České sdružení Církve adventis-
tů sedmého dne podporuje, zaujímá terénní pečovatelská a asistenční služba 
KC Petrklíč, již od roku 2015, výjimečné postavení. Je to jediná služba registro-
vaná podle zákona o sociálních službách a zařazená do finančních plánů 
krajských sítí sociálních služeb, kterou ČS podporuje. V Petrklíči také nemálo 
členů církve nachází příležitost zapojit se do práce, která se pro ně stává záro-
veň křesťanskou službou bližnímu. A v neposlední řadě  je to právě péče nebo 
asistence poskytovaná Petrklíčem, kterou si mnoho potřebných seniorů 
z církve volí jako svou sociální službu. 
Se znalostí dění v KC Petrklíč v průběhu 5 let  můžeme říct, že tým organizace 
se dokáže úspěšně vypořádat s různými komplikacemi a krizovými situacemi. 
Nasbírané zkušenosti pracovníci využívají ke stabilizaci organizace a nepřetr-
žitému růstu. Povinnosti vůči ČS vyplývající z podaných projektů si spolehlivě 
plní. Petrklíči děkujeme za spolupráci a jako církev přejeme nejenom mnoho 
úspěchů, ale i zvláštní Boží požehnání!“            
     
        Mgr. et Mgr. Daniel Hrdinka
            vedoucí oddělení soc. služby při ČS CASD

Maranatha
„Jsme rádi, že jsme mohli s naší organizací Maranatha, z.s., opakovaně podpořit Komunitní 
centrum Petrklíč, z.s. finančními obnosy na podporu fungování této organizace nabízející 
pečovatelskou službu a osobní asistenci lidem, kteří by se bez ní neobešli, ať se jedná 
o seniory, osoby se sníženou schopností pohybu, nemocné nebo osamocené lidi.

Ať chceme či ne, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude pomoc potřebovat. 
Nikdo z nás nechce zůstat sám. Vnímáme, že poskytovaná pomoc klientům jde za hrani-
ce běžných služeb a asistencí, a tak nejen že klienti mohou trávit čas ve svých domo-
vech, v jejich přirozeném prostředí, ale mnohdy také mezi nimi a zaměstnanci komunitní-
ho centra vznikají obohacující přátelství.“     

      Mgr. et Mgr. Juraj Turóci
      výkonný ředitel Maranatha z.s.12



ADRA
Naším dlouhodobým cílem je realizace inovace v oblasti propojení sociálních 
služeb s  dobrovolnictvím. S  ADRA  máme uzavřenou  smlouvu o spolupráci
a hledáme takový model, který by mohl co nejlépe fungovat ve vztahu k našim 
klientům. ADRA se prozatím zaměřuje na dobrovolnictví v  rámci institucí a my 
věříme, že  najdeme cestu, jak  dobrovolníkům  umožnit i práci s klienty přímo
v jejich domácím prostředí.

Sbor CASD Praha Smíchov
Mezi naše zaměstnance, klienty i podporovatele patří někteří z členů sboru na 
Smíchově. Jsme rádi, že můžeme vzájemně spolupracovat, a o to více nás potěši-
lo, že vedení sboru rozhodlo o zařazení podpory  Petrklíče do  rozpočtu  sboru
a také že umožnilo členům věnovat své dary na provoz osobní asistence.
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Další partnerské organizace

Další podporovatelé



CO JSME ZAŽILI…

Setkávali jsme se se zájemci o naše služby na vele-
trzích sociálních služeb. Byli jsme v České Třebové, 
na Praze 5 a Praze 10.

Během podzimu jsme ve spolupráci s HopeTV
a Českým sdružením CASD natočili videospot, kde 
přibližujeme naši práci přímo v  domácnostech 
klientů.

V  létě jsme převzali nebytový prostor od Prahy 10, 
který nám nyní slouží jako kancelář. Během podzimu 
jsme prostor zrekonstruovali a vybavili nábytkem.

14



Závěr roku patřil veřejné sbírce na podporu pečova-
telské služby a osobní asistence, kterou jsme spolu 
s pathfindery z oddílu Penguins a společností Country 
Life realizovali jak v Praze, tak v České Třebové.

Na konci roku jsme se sešli s našimi zaměstnanci, aby-
chom jim předali poděkování ve formě balíčků. Děku-
jeme společnostem Country Life a VETO ECO za milé 
dárky.
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PETRKLÍČ

Pražská pobočka Petrklíče je dynamicky rostoucí středisko, 
které se postupně rozšiřuje do povědomí městských částí. 
Úspěchem je určitě zařazení osobní asistence do krajské sítě 
sociálních služeb. S  výkonem skoro 6  000 hodin asistence 
ročně jsme již jasně viditelní.

Od 1. 1. 2017 poskytujeme osobní asistenci, která je součástí 
krajské sítě sociálních služeb.
Od 20. 7. 2016 poskytujeme pečovatelskou službu, kterou 
aktuálně ukončujeme.
Sociální služby poskytujeme jako terénní.
23 uživatelů osobní asistence
33 zaměstnanců osobní asistence

„Práce v Petrklíči mi dává 
smysl  hlavně v tom, 
že reálně pomáháme těm, 
kteří to potřebují. Snažíme 
se navázat vřelý vztah 
s každým klientem, dlou-
hodobě s ním pracovat 
a tím zlepšovat jeho fyzický 
i psychický stav. Jsem moc 
vděčná za skvělý tým asis-
tentů v Praze, bez kterého 
bychom to nezvládli.“

Bc. Veronika Dolejšová
regionální koordinátorka 
pro Prahu



Přehled odpracovaných hodin za rok 2019

Klíčoví zaměstnanci
Bc. Jakub Fraj - výkonný ředitel pro Prahu
Bc. Veronika Dolejšová - regionální koordinátorka pro Prahu
Mgr. Jana Bláhová, DiS. - sociální pracovnice pro Prahu
Bc. Samuel Dolejš - administrativní pracovník pro Prahu
Stanislava Sotlová - účetní

Leden
439,9 h

Únor 
394,7 h

Březen 
466,9 h

Duben 
452,3 h

Květen 
445,8 h

Červen 
386,2 h

Červenec
451,1 h

Srpen
565,9 h

Září
530,8 h

Říjen
629,4 h

Listopad
577,8 h

Prosinec
452,1 h

Odpracovaných hodin

Počet hodin péče a asistence     
Nákladovost na 1 hodinu péče či asistence    č
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Mzdové náklady
Nemateriálové náklady
Materiálové náklady 107 Kč

131 Kč
1 520 Kč

Náklady celkem 1 758 Kč

Celkové výdaje
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HOSPODAŘENÍ 
přehled výdajů pobočky v Praze (v tis. Kč)

Vybavení
Kancelářské potřeby 22 Kč

85 Kč

Náklady celkem 107 Kč

Materiálové náklady

Mzdové náklady nepřímá péče
Mzdové náklady přímá péče 1 015 Kč

505 Kč

Náklady celkem 1 520 Kč

Mzdové náklady

Jiné provozní náklady

Cestovné 26 Kč

6 Kč
Ostatní služby 99 Kč

Náklady celkem 131 Kč

Nemateriálové náklady
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HOSPODAŘENÍ 
přehled příjmů pobočky v Praze (v tis. Kč)

Nadace a větší dárci
Stát
Vlastní zdroje 747 Kč

370 Kč
235 Kč

Drobní dárci 406 Kč

Příjmy celkem 1 758 Kč

Celkové příjmy

Tržby od klientů 747 Kč

Příjmy celkem 747 Kč

Vlastní zdroje

ČS CASD
Nadace ČEZ 135 Kč

100 Kč

Příjmy celkem 235 Kč

Nadace a větší dárci

CASD
Sbor CASD Praha Smíchov 15 Kč

20 Kč

Ostatní dárci a fyzické os. 371 Kč

Příjmy celkem 406 Kč

Drobní dárci
MČ Praha 5 47 Kč

MČ Praha 10 323 Kč

Příjmy celkem 370 Kč

Stát



PETRKLÍČ

Pardubický kraj je nejdéle fungující a největší pobočkou 
Petrklíče. Nejvíce aktivit zde realizujeme v  České Třebové 
a okolí, nicméně aktuálně otevíráme i zkušební režim 
pobočky v Pardubicích. Roční výkon služby přes 7 000 hodin 
péče umožňuje zejména v  České Třebové velkou dostup-
nost našich služeb.

Od 16. 4. 2015 poskytujeme pečovatelskou službu, 
která je součástí krajské sítě sociálních služeb.
Od 1. 4. 2016 poskytujeme osobní asistenci, 
kterou aktuálně ukončujeme.
Sociální služby poskytujeme jako terénní.
59 uživatelů pečovatelské služby
60 zaměstnanců pečovatelské služby

„Vizí Petrklíče v České 
Třebové není mít uživatele 
jen jako jméno přidělené 
k času, který se musí vejít do 
osmihodinové směny. Každý 
uživatel je pro nás osobnost 
s určitými zájmy, pocity, 
přáními, a tak se k němu 
snažíme přistupovat. Naše 
pečovatelky nepřijdou k uži- 
vateli jen aby mu pomohly 
s domácností a péčí o ni. 
Naše pečovatelky mu dělají 
společnost, pracují společ-
ně s ním na tom, aby i když 
je méně aktivní, tak měl 
kolem sebe věci, co má rád, 
a přitom bylo postaráno 
i o jeho pohodlí i domác-
nost. Aby měl pocit, že není 
jen součástí pracovní náplně 
našich pracovnic, ale že se 
na nás může spolehnout, 
i když se zavřou dveře.“

Veronika Pinkavová, DiS., 
sociální pracovnice 
pro Pardubický kraj



Přehled odpracovaných hodin za rok 2019

Klíčoví zaměstnanci

Renata Zahrádková - výkonná ředitelka pro Pardubický kraj
Věra Nunvářová, Andrea Šindelářová, Petr Zahrádka - regionální koordinátoři pro Pardubický kraj
Veronika Pinkavová, DiS., Mgr. et Mgr. Daniel Hrdinka - sociální pracovníci pro Pardubický kraj
Jitka Hubálková - administrativní pracovnice pro Pardubický kraj
Stanislava Sotlová - účetní

Odpracovaných hodin
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Počet hodin péče a asistence     
Nákladovost na 1 hodinu péče či asistence    č

Leden
418,57 h

Únor 
445,23 h

Březen 
549,58 h

Duben 
541,63 h

Květen 
553,26 h

Červen 
562,26 h

Červenec
666,58 h

Srpen
721,87 h

Září
813,08 h

Říjen
864,01 h

Listopad
672,28 h

Prosinec
505,08 h
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Mzdové náklady
Nemateriálové náklady
Materiálové náklady 179 Kč

736 Kč
2 457 Kč

Náklady celkem 3 372 Kč

Celkové výdaje
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HOSPODAŘENÍ 
přehled výdajů pobočky v Pardubickém kraji (v tis. Kč)

Kancelářské potřeby
Ochranné pomůcky 7 Kč

44 Kč
Vybavení 62 Kč
Pohonné hmoty 65 Kč
Ostatní  1 Kč

Náklady celkem 179 Kč

Materiálové náklady

Mzdové náklady nepřímá péče
Mzdové náklady přímá péče 1 356 Kč

1 101 Kč

Náklady celkem 2 457 Kč

Mzdové náklady

Cestovné

Energie 61 Kč

50 Kč

Ostatní služby 409 Kč

Jiné provozní náklady 120 Kč

Opravy a udržování 96 Kč

Náklady celkem 736 Kč

Nemateriálové náklady
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HOSPODAŘENÍ 
přehled příjmů pobočky v Pardubickém kraji (v tis. Kč)

Nadace a větší dárci
Stát
Vlastní zdroje 883 Kč

1 779 Kč
320 Kč

Drobní dárci 386 Kč

Příjmy celkem 3 368 Kč

Celkové příjmy

Tržby od klientů 883 Kč

Příjmy celkem 883 Kč

Vlastní zdroje

ČS CASD
Nadace ČEZ 165 Kč

80 Kč
Nadace Agrofert 75 Kč

Příjmy celkem 320 Kč

Nadace a větší dárci

Ostatní drobní dárci 
a fyzické osoby

ASI 30 Kč
356 Kč

Příjmy celkem 386 Kč

Drobní dárci
Pardubický kraj 1 759 Kč

Město Česká Třebová 20 Kč

Příjmy celkem 1 779 Kč

Stát
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ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
ZJEDNODUŠENÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
(v tis. kč)  k 31. 12. 2019

Ostatní náklady

Osobní náklady

Spotřebované nákupy 
a nakupované služby 946 Kč

3 976 Kč

208 Kč

Náklady celkem 5 130 Kč

NÁKLADY

Tržby za vlastní výkony a zboží

Přijaté příspěvky

Provozní dotace 2 149 Kč

1 333 Kč

1 634 Kč

Ostatní výnosy 10 Kč

Výnosy celkem 5 126 Kč

VÝNOSY

Výsledek hospodaření  -4,00 Kč
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ZJEDNODUŠENÁ ROZVAHA
(v tis. kč) k 31. 12. 2019

AKTIVA PASIVA

Účetní uzávěrka za rok 2019 byla přijata dne 12. 5. 2020 správní radou.  Její plné znění včetně příloh je 

237 Kč

Aktiva celkem 442 Kč

Dodavatelé

Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let

Účet výsledku hospodaření - 4 Kč

Jmění -  Kč

- 736 Kč

6 Kč

Dodavatelé 216 Kč

Závazky vůči institucím sociálního
zab. a veřejného zdravotního pojiš. 60 Kč

Dohadné účty pasivní 60 Kč

Ostatní krátkodobé výpomoci 840 Kč

Pasiva celkem 442 Kč

Pohledávky celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 207 Kč

- 207 Kč

Krátkodobý finanční 
majetek celkem

205 Kč
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KONTROLA HOSPODAŘENÍ

Audit účetní uzávěrky
,, Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky orga-
nizace Komunitní centrum Petrklíč, z.s., sestavené 
na základě českých účetních předpisů, která se 
skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty 
za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěr -
ky, která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o Organizaci jsou uvedeny v úvodním bodě 
přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace 
Komunitní centrum Petrklíč, z.s., k 31. 12. 2019 
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaře-
ní za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými 
účetními předpisy.“

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem Ing. Jan Černý
oprávnění KAČR č. 277 oprávnění KAČR č. 2455

V Praze, dne 4. května 2020
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Výrok kontrolní komise
Kontrolní komisi byly předloženy účetní výkazy za 

a ztrát za rok 2019. Kontrolní komisi byly dále před-
loženy výsledky auditu – oficiální zpráva auditora 
včetně příloh a interní dopis auditora.
Na základě výše uvedených podkladů se kontrolní 
komise usnesla na tom, že bere na vědomí výsled-
ky auditu účetní závěrky KCP za rok 2019 a dále 
konstatuje, že v rámci své kontrolní činnosti nena-
lezla žádné podstatné pochybení v rámci hospoda-
ření ani činnosti spolku vztahující se k roku 2019.

Závěr kontrolního zjištění:
Účetnictví zapsaného spolku Komunitní centrum 
Petrklíč, z.s., poskytuje věrný obraz činnosti zapsa -
ného spolku.

V Praze dne 10. 5. 2020
Za Kontrolní komisi:
Mgr. Soňa Sílová, předsedkyně
Ing. Stanislav Rusňák, člen
Mgr. Jakub Sotl, člen

Audit čerpání
nadačního příspěvku

019 jsme dokončili čerpání nadační-

ČEZ. Podle názoru auditorů z 22HLAV byl 
nadační příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 
300 000,- Kč čerpán v souladu se smlouvou, 
účtován dle účetních standardů a vynaložen 
hospodárně. To byl závěr auditu čerpání 
nadačního příspěvku v prosinci 2019, který 
jsme odeslali Nadaci ČEZ.



VIZE DO BUDOUCNA
Již nyní víme, že se nám podařilo stát se členy 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
a Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy. To jde 

-
vání kvality našich služeb zejména po stránce 
naší odbornosti, tak do postupného rozšiřová-
ní škály námi realizovaných aktivit. Do 

-
deží ať už formou příměstských táborů, či 
celoročních mimoškolních aktivit.

Velkou změnou pro rok 2020 je i další pilíř 
financování, který přibyl díky zařazení osobní 

službu to znamená hlavně to, že máme pro-
stor pro další růst naší stávající služby nebo 
hledání dalších aktivit, které by mohly 
vhodně doplnit stávající nabídku.

Směrem dalšího rozvoje je na stole i podpora 
dobrovolnictví nebo poradenství. Také 
bychom chtěli dál inovovat způsob poskyto-

máme v „šuplíku“, je i využívání elektromobi-

finančně a hlavně ekologicky šetrněji než 

stávající řešení prostřednictvím automobilů 
se spalovacími motory.

„Záměr Komunitního centra Petrklíč využí-
vat při poskytování svých sociálních služeb  
elektromobil mě velmi zaujal. Zodpovědný 
přístup k prostředí, v němž žijeme, je určitě 
chvályhodný. Umím si představit, že pro 
terénní sociální službu je využívání osobní-
ho automobilu naprostou nezbytností. Co 
však už nezbytné podle mého názoru není, 
je využívání klasického automobilu. Emise 
znečišťujících látek, které přitom vznikají, 
nejen škodí našemu životnímu prostředí, 
ale jsou i zdrojem výrazných zdravotních 
rizik. Čím více elektromobilů bude jezdit 
v našich městech, tím kvalitněji se nám zde 
bude žít. A každý elektromobil se v tomto 
směru počítá. Držím Komunitnímu centru 
Petrklíč palce, aby se jim jejich záměr poda-
řilo zrealizovat.“

Mgr. Jan Bezděkovský
pověřenec ministra dopravy 
pro čistou mobilitu
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www.petrklice.cz                               @petrklice.cz

Obsahová část: Bc. Jakub Fraj
Grafické zpracování: Jakub Renz
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PETRKLÍČ
nebýt na to sám

komunitní centrum

nebýt na to sám...


