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Pomáháme 
k důstojnému 
stáří. 

O společnosti 

O společnosti 

Idea a poslání společnosti 
Naše společnost nabízí všestrannou a komplexní pomoc a podporu seniorům a 
osobám o ně pečujícím . Naším cílem je umožnit nemocným a nesoběstačným klientům 
žít doma se svými blízkými. 

Veřejný závazek společnosti 
Společnost RESI DENT 2000 o.p.s. usiluje o to, aby osoby nemocné a jinak zdravotně 
znevýhodněné mohli co nejdéle a za co nejlepších podmínek žít doma, ve svém 
přirozeném prostředí a také o vysokou kvalitu života těchto osob. Zároveň se snažíme 
o to, aby nebyla omezována práva těchto osob a aby byly naplňovány jejich osobní cíle. 

Poskytované služby 
Jsme registrovaným poskytovatelem domácí zdravotní a hospicové péče. 

Poskytujeme také služby sociální, jsme registrovaným poskytovatelem terénní 
pečovatelské služby. 

Provozujeme bezplatnou poradnu pro pečující a poradnu pro léčbu chronických ran . 

Pro naše klienty jsme také zakoupili široké spektrum kompenzačních zdravotnických 
pomůcek, jako jsou například polohovacích postele, toaletní vozíky, mechanické 
invalidní vozíky, chodítka, servírovací stolky, antidekubitní matrace a podložky, 
rehabilitační pomůcky . Tyto pomůcky jsou zapůjčovány klientům . 

Důvod existence 
Společnost RESIDENT 2000 o.p.s. vzn ikla na přímo na přání klientů , a to z důvodu 
dlouhodobého nedostupnosti a nekomplexnosti těchto služeb na Dačicku . 

Výhled do budoucnosti 
Do budoucna se budeme snažit o navýšení kapacity námi poskytovaných služeb. 

V roce 2017 chceme zahájit stavební činnost na bytovém domě RESIDENT, kde budou 
budovány byty pro osoby se zdravotním postižením a technické zázemí pro činnost 
společnosti . 

Chceme se také více zaměřit na prevenci umisťování seniorů do ústavních zařízení a 
na osvětu seniorů i pečujících zaměřenou na tuto tématiku. 
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Orgány společnosti 

Správní rada 

• Mgr. VERONIKA PAVELKOVÁ, narozena 17. srpna 1964 
• MARTA HANZLÍKOVÁ, narozena 22. března 1934 
• VÁCLAV ŠABOUK, narozen 17. května 1964 

Dozorčí rada 

• JUDr. STANISLAV PAVELKA, narozen 18. února 1956 
• Ing. JAN SEDLÁČEK, narozen 26. července 1987 
• Ing. IVA BRUNNEROVÁ, narozen 24. září 1988 

Ředitelka 

• Mgr. MARTINA SEDLÁČKOVÁ, narozena 21 . srpna 1989 
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Souhrn činnosti a finanční výkazy 

Finanční souhrn 

Celkem bylo v naší společnosti odpracováno za rok 2016 5898 hodin. 

Hlavní činností - poskytováním zdravotních služeb a sociálních služeb bylo v naší 
společnosti odpracováno celkem 3881 hodin, a to 17 zaměstnanci a 2 dobrovolníky. 
Společnost zaměstnávala celkem 9 zdravotních sester, 4 pracovníky technické podpory 
a administrativy, 3 pečovatelky a jednu sociální pracovnici. Dále u nás působili 2 
dobrovolníci na pozici pečovatelky . 

Hospodářskou činností bylo odpracováno 2017 hodin. 

Celkové náklady společnosti byly 1232 tisíc korun , z čehož 1030 tisíc korun byly 
náklady osobní (náklady na odměny členů správní a dozorčí rady byly 86 100 Kč, 
náklady na odměnyředitelky byly nulové), 56 tisíc korun byly náklady na nákup 
materiálu a 129 tisíc korun náklady na nákup služeb. 

Celkový výnos činil v roce 2016 1087 tisíc korun. 

Výnosy za hospodářskou činnost: Výnos z poskytování zdravotní a sociální péče 
činil 137 tisíc korun, výnos z půjčování kompenzačních pomůcek byl 48 tisíc korun , 
výnos z pronájmu prostor byl 302 tisíc korun. 

Výnos z hlavní činnosti činil 600 tisíc korun. 

Příspěvky od Nadace Agrofert a dalších dárců činily celkem 331 tisíc Kč. 

Pro podrobný přehled viz Výkaz zisku a ztrát. 

Výkaz o finančním stavu 
Viz příloha Rozvaha k 31 .12.2016. 

Výkaz souhrnných příjmů (zisky a ztráty) 
Viz příloha Výkaz zisku a ztráty k 31 .12.2016. 

Pohledávky 
Pohledávky jsou v obvyklém množství vzhledem k vydané fakturaci. 

Hlavní informace 
V roce 2016 jsme úspěšně prošli procesem registrace pečovatelské služby, navýšili 
kapacitu této služby a přijala sociální pracovnici. 

Začali jsme také poskytovat domácí zdravotní péči na Třeboňsku . 

V tomto roce bylo také požádáno o stavební povolení na bytový dům RESIDENT. 
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Kontaktní informace 

Martina Sedláčková 

ředitelka 

Telefon 723 123 295 

m. sed lackova@resident2000.cz 

Václav Šabouk 

předseda správní rady 

Telefon 608 224 833 

vaclav.sabouk@resident2000.cz 

Informace o společnosti 

RESIDENT 2000 o.p.s 

Svobodova 106 
Dačice , 38001 
Telefon +420608224833 

www.resident2000.cz 

Kontaktní informace 



Rozvaha podle Přílohy č. 1 
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA 

ve zkráceném rozsahu 

ke dni 31.12.2016 
( v celých tisících Kč) 

Účetní jednotka do1 uč!: IČO 
1 x příslušném u fin. orgánu 

28066782 

Označení AKTIVA 

a b 

A. D!ouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

A. li. D.ouhodobý hmotný majetek celkem 

A. Ill. Dlouhodobý finanční majetek celkem 

A . IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 

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

S. I. Zásoby celkem 

S. li. Pohledávky celkem 
----- --

S. Ill. K·átkodobý finanční majetek celkem 

S. IV. Jiná aktiva celkem 

Aktiva celkem Součet A. až B. 

Označení PASIVA 

a b 

A. Vlastni zdroje celkem Součet A.I. až A.li. 

A . I. Jr<iě ní celkem 

A . li. Vý5ledek hospodaření celkem 

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 

S. I. Rezeivy celkem 

S. li. D'ouhodobé závazky celkem 

S. Ill. K•átkodobé závazky celkem 

S. IV. Jiná pasiva celkem 

Pasiva celkem Součet A. až B. 
-

. -· 

číslo 
řádku 

c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

číslo 

řádku 

c 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Název, sídlo a právní forma 
účetní jednotky 

RESI DENT 2000 o.p.s. 
Svobodova 106 
Dačice 
380 01 

Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni 
účetního období účetního období 

1 2 

1 362 

43 420 

-42 -58 
881 804 

578 144 
303 660 

882 1 166 
Stav k prvnímu dni Stav k posled . dni 
účetního období účetního období 

3 4 

607 793 

50 50 

557 743 

275 373 

275 373 

882 1 166 

Sestaveno dne: 31.12.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účat ní jednotky Předmět podnikání Pozn .: 



Výkaz zisku a ztráty 
podle Přílohy č. 2 
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

ve zkráceném rozsahu 

Účetn l jednotka doručí: 
1 x příslušnému fin rnčnímu 

orgánu 

Označen í 

A. Náklady 

TEXT 

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 

A. l i. Změny stavu zásob vlastn í činnosti a aktivace 

A. Ill . Osobní náklady 

A. IV. Daně a poplatky 

A. v. Ostatní náklady 

ke dni 31.12.2016 
( v celých tisících Kč) 

IČO 

28066782 

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek 

A. VII. Poskytnuté příspěvky 

A. VIII. Daň z příjmů 

Nák!21dy cel kem Součet A.I. až A.VIII. 
·-

B. Výnosy 

B. I. Provozn í dotace 

B. 11. Přij a :é p říspěvky 

B. 111. Tržby za vlastní výkony a za zboží 

B. IV. Ostatní výnosy 

B. V. Tržb ;1 z prodeje majetku 

Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 

c. Výs ledek hospodaření před zdaněním ř. 17- (ř.10 - ř. 9) 

D. Výs ledek hospodaření po zdanění ř. 18-ř. 9 

Číslo 
řádku 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Název a sídlo účetní jednotky 

RESI DENT 2000 o.p.s. 
Svobodova 106 
Dačice 
380 01 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

56 129 185 

1 030 1 030 

1 1 

16 16 

1 103 129 1 232 

331 331 

600 487 1 087 

931 487 1 418 

-172 358 186 

-172 358 186 

Sestaveno dne: 31.12.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikán í Pozn .: 

- -· 


