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Výrok auditora 

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. (dále také 

„Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 

k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrky. 

Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky. 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 

RESIDENT 2000 o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření [a 

peněžních toků] za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy . 

Základ pro výrok 

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 

republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a 

upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy 

je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. 

V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České 

republiky jsem na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající 

z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují 

dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 

ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 

statutární ředitel Společnosti. 

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých 

povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 

posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní 

závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda 

se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda 

ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu 

s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 



požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací 

v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by 

bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, jíž dokáži posoudit, uvádím, že 

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou 

a 

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem 

dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné 

nesprávnosti. 

V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné 

(materiální) věcné nesprávnosti nezjistil. 

Odpovědnost statutárního ředitele Společnosti za účetní závěrku 

Statutární ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 

obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který 

považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 

(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je 

Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 

záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 

sestavení účetní závěrky , s výjimkou případů, kdy statutární ředitel plánuje zrušení Společnosti 

nebo ukončení jej í činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 



Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 

obsahující můj výrok. 

Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v 

souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou 

existující významnou (materiální) nesprávnost. 

Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 

(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 

ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během 

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 

tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl 

vyjádřit výrok. 

Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku 

podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené 

chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná 

opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 

rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 

nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 

a informace, které v této souvislosti statutární ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní 

závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 

představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 

významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 



významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že 

taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě 

na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace 

nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 

Moje závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních 

informací, které jsem získal do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky 

mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, 

zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k 

věrnému zobrazení. 

Mojí povinností je informovat statutárního ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a 

načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně 

zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

Datum zprávy auditora 

30. června 2021 

Ing. Pavlína Turková Koutníková 

Evidenční číslo auditora 2386 
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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 

Poskytujeme sociální služby, jsme registrovaným poskytovatelem terénní pečovatelské 
služby a terénní odlehčovací služby. 

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 . 

Vytváříme pracovní místa pro osoby z cílových skupin . 

Podporujeme neformální pečovatele , tj . osoby, které se doma starají o své nemohoucí 
blízké. 

Výhled do budoucnosti 
Do budoucna se budeme snažit o navýšení kapacity a rozšíření námi poskytovaných 
služeb. Dále také chceme rozšiřovat naše služby pro pečující. 



Str. 02 Orgány společnosti 

Orgány společnosti 

Správní rada 

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

Dozorčí rada 
• Mgr. VERONIKA PAVELKOVÁ, narozena 17. srpna 1964 
• Bc. ZDEŇKA ŠKARKOVÁ, narozena 13. března 1977 
• ALŽBĚTA ŠABOUKOVÁ, narozena 26 .srpna1998 

Ředitelka 

• Mgr. MARTINA SEDLÁČKOVÁ, narozena 21 . srpna 1989 
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Popis poskytovaných služeb 
Pečovatelská služba 

Společnost Resident 2000 o.p.s. poskytuje terénní pečovatelské služby, 
které jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatelů těchto služeb. 
Pomáhá uživateli zvládnout předem dohodnuté běžné každodenní úkony. 
Podporuje ho v udržitelnosti dosavadního způsobu života v prostředí jemu 
blízkém. 

Služba je určena osobám od 18 let věku se sníženou soběstačností z 
důvodu věku, chronického onemocnění , zdravotního nebo tělesného 
postižení ; kteří jsou odkázáni na pomoc druhých pří péči o vlastní osobu a 
o domácnosti. 

Služba je poskytována denně od 6 do 20 hodin. 

V roce 2020 byla služba poskytnuta celkem 75 osobám v celkovém rozsahu 
6210 hodin. 

Poskytování služby je podporováno Jihočeským krajem. 

Terénní odlehčovací služba 

Společnost Resident 2000 o.p.s. poskytuje terénní odlehčovací služby, 
které jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatele těchto služeb. 
Podporuje pečující osobu tak, aby byla schopna v péči o svého blízkého 
pokračovat a nedocházelo k nežádoucím stavům , kdy by pečující osoba 
nemohla nadále o osobu blízkou pečovat. 

Služba je určena osobám od 6 let věku se sníženou soběstačností z důvodu 
věku , chronického onemocnění , zdravotního nebo tělesného postižení ; 
kteří jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o domácnosti. 

Služba je poskytována denně od 7 do 17 hodin. 

Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000, číslo projektu 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009370, je financována z Operačního programu 
zaměstnanost Evropského sociálního fondu a českého státního rozpočtu . 
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V roce 2020 byla služba poskytnuta celkem 16 osobám v celkovém rozsahu 
2997 hodin. 

Kontaktní adresa pro obě sociální služby: 

Antonínská 85, Dačice, 38001 (areál Nemocnice Dačice, nad lékárnou v 1. 
patře) 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Pro naše uživatele, a případně i jiné osoby, máme k dispozici široké spektrum 
kompenzačních pomůcek k zapůjčení. V nabídce k zapůjčení je například: 
elektrické a mechanické postele s antidekubitní matrací, mechanické invalidní 
vozíky, toaletní vozíky a židle, různé typy chodítek, berlí a holí, noční a jídelní 
stolky, eklektický zvedák, hrazdy, schodolez atd. Tato služba je hojně 

využívána. 

V roce 2020 bylo zapůjčeno celkem 104 pomůcek 66 uživatelům s celkovým 
součtem 185 vydaných faktur za pomůcku nebo skupinu pomůcek . 

Zaměstnávání osob z cílových skupin 

V roce 2020 zaměstnávala společnost 3 osoby z cílových skupin v rámci 
projektů Nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin v zázemí 
společnosti RESI DENT 2000 o.p.s., číslo projektu 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008970 a projektu Pracovní místo v zázemí 
společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010444a 
Projekty jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost Evropského 
sociálního fondu. 

Centrum pro pečující Třeboň 

Dne 1.3.2020 byla zahájena realizace nového projektu Centrum pro pečující , 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015565. V rámci tohoto projektu je osobám, 
které doma pečují o blízkého bezplatně poskytováno poradenství, 
vzděláván í , podpora a pomoc. 

V roce 2020 poskytlo Centrum více než 150 hodin péče pečujícím osobám. 
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Souhrn činnosti a finanční výkazy 

Finanční souhrn 

Celkem bylo v naší společnosti odpracováno za rok 2020 16 139 hodin. 

Hlavní činností - poskytováním zdravotních služeb a sociálních služeb bylo 
v naší společnosti odpracováno celkem 11 980 hodin, a to 29 zaměstnanci a 
1 dobrovolníkem. Společnost zaměstnávala celkem 2 zdravotní sestry, 6 
pracovníků technické podpory a administrativy, 19 pečovatelek, jednu 
sociální pracovnici a jednu ředitelku společnosti. 

Celková odměna ředitelky společnosti byla nulová. Odměna pro členy 
správní a dozorčí rady byla v tomto roce nulová. 

Celkové náklady společnosti byly 5 464 000 korun, z čehož 3 723 000 korun 
byly náklady osobní (mzdové a zákonné odvody), 844 000 náklady na nákup 
materiálu a služeb. 

Celkový výnos činil v roce 2020 5 039 000 korun. 

Výnosy za hospodářskou činnost jsou 408 000 korun. 

Výnos z hlavní činnosti činil 4 210 000 korun. 

Tržby z prodeje majetku byly nulové. 

Příspěvky (dary) 27 tisíc korun, dotace 4 136 000 korun 

Pro podrobný přehled viz Výkaz zisku a ztrát. 

Výkaz o finančním stavu 
Viz příloha Rozvaha k 31 .12.2020. 

Výkaz souhrnných příjmů (zisky a ztráty) 
Viz příloha Výkaz zisku a ztráty k 31 .12.2020. 

Pohledávky 
Pohledávky jsou v obvyklém množství vzhledem k vydané fakturaci. 
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Kontaktní informace 

Martina Sedláčková 
ředitelka 

Telefon 723 123 295 

m.sedlackova@resident2000.cz 

Václav Šabouk 

zakladatel 

Telefon 608 224 833 
vaclav.sabou k@resident2000.cz 

Informace o společnosti 

RESIDENT 2000 
Staráme se o Vás 

Kontaktní informace 

RESIDENT 2000 o.p.s 

Svobodova 1 06 
Dačice , 38001 

Telefon +420723123295 

www.resident2000.cz 



Rozvaha podle Pfllohy č. 1 
vyhlášky č . 50412002 Sb. ROZVAHA 

v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2020 
(v celých tisících Kč) 

Účetnl jednotka doručl: IČO 
1 x příslušnému fin . orgánu 

28066782 

Označení AKTIVA 

a b 

A . Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.1.1. až A.1.7. 

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

A. I. 2. Software (013) 

A. I. 3. Ocenitelná práva (014) 

A. 1.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 

A. 1.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 

A. I. 6 . Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 

A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 

A. li . Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.11 .1. až A.11 .10. 

A. li . 1. Pozemky (031) 

A. li. 2. Umělecká díla , předměty a sbírky (032) 

A. li. 3. Stavby (021) 

A. li. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 

A. li. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 

A. li . 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 

A . li. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 

A . 11 . 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 

A. 11 . 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 

A. 11 . 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 

A. Ill. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.111.1 . až A.111.6. 

A. 111.1 . Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 

A. 111.2. Podíly - podstatný vliv (062) 

A. 111.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 

A. 111.4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 

A. 111.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 

A. 111.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11 . 

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

A. IV.2. Oprávky k softwaru (073) 

A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 

A . IV. 5 . Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 

A. IV. 6 . Oprávky ke stavbám (081) 

A . IV. 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
(082) hmotných movitých věcí 

A. IV. 8 . Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 

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

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 

A. IV. 11 . Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 

číslo 
řádku 

c 

1 

9 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

20 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

28 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

40 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Název, sídlo a právní forma 
účetní jednotky 

RESIDENT 2000 o.p.s. 
Svobodova 106 
Dačice 
380 01 

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

1 2 

643 193 

943 678 

668 678 

275 

-300 -485 

-300 -485 



Označení AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni 
řádku účetního období účetního období 

a b c 1 2 

B. Krátkodobý majetek celkem Součet 8.1. až B.IV. 41 923 1 378 
S. Zásoby celkem Součet S.1.1 . až S.1.9. 51 

S. 1. Materiál na skladě (112) 42 

S. 2. Materiál na cestě (119) 43 

S. 3. Nedokončená výroba (121) 44 

S. 4. Polotovary vlastni výroby (122) 45 

S. 5. Výrobky (123) 46 

S. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47 

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

S. 8. Zboží na cestě (139) 49 

S. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 

S. Pohledávky celkem Součet S.11.1 . až S. 11.19. 71 558 536 
S. li. 1. Odběratelé (311) 52 37 197 
S. li. 2. Směnky k inkasu (312) 53 

S. li. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 

S. li. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 521 339 
S. li. 5. Ostatní pohledávky (315) 56 

S. li. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 

S. li. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečeni a veřejného zdrav. pojištěni (336) 58 

S. li. 8. Daň z příjmů (341) 59 

S. li . 9. Ostatní přímé daně (342) 60 

S. li. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 61 

S. li. 11 . Ostatní daně a poplatky (345) 62 

S. li. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtováni se státním rozpočtem (346) 63 

S. li. 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64 

S. li. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65 

S. li. 15. Pohledávky z pevných termínových operaci a opci (373) 66 

S. li. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 

S. li. 17. Jiné pohledávky (378) 68 

S. li. 18. Dohadné účty aktivní (388) 69 

S. li. 19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 

S. Ill. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet S.111.1 . až S.111.7. 80 365 842 
S. Ill. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 51 
S. Ill. 2. Ceniny (213) 73 

S. Ill. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 365 791 
S. Ill. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 

S. Ill. 5 . Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 

S. Il l. 6 . Ostatní cenné papíry (256) 77 

S. Il l. 7. Peníze na cestě (261) 79 

S. IV. Jiná aktiva celkem Součet S.IV.1. až S.IV.2. 84 

S. IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 

S. IV. 2. Příjmy příštích období (385) 82 

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 1 566 1 571 



Označení PASIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni 
řádku účetního období účetního období 

a b c 3 4 

A . Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.li. 86 820 396 
A. I. Jmění celkem Součet A.1.1 . až A.1.3. 90 144 144 
A. I. 1. Vlastní jmění (901) 87 144 144 
A. I. 2. Fondy (911) 88 

A. 1.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89 

A. li. Výsledek hospodaření celkem Součet A.11.1 . až A.11.3. 94 676 252 
A. li. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 X -424 
A. li. 2. Výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízení (931) 92 551 X 

A. li. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 125 676 
B. Cizí zdroje celkem Součet 8 .1. až S.IV. 95 746 1 175 
B. I. Rezervy celkem Hodnota B.1.1 . 97 

B. I. 1. Rezervy (941) 96 

B.11. Dlouhodobé závazky celkem Součet B.1 1.1. až B.11.7. 105 

B. li. 1. Dlouhodobé úvěry (951) 98 

B. 11. 2. Vydané dluhopisy (953) 99 

B. 11. 3. Závazky z pronájmu (954) 100 

B. 11 . 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101 

B. 11.5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102 

B. 11. 6. Dohadné účty pasivní (389) 103 

B. li. 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 

B.111. Krátkodobé závazky celkem Součet B.111.1 . až B.111.23. 129 336 480 
B. Ill. 1. Dodavatelé (321) 106 8 69 
B. 111. 2. Směnky k úhradě (322) 107 

B.111. 3. Přijaté zálohy (324) 108 

B.111.4. Ostatní závazky (325) 109 

B. 111. 5 . Zaměstnanci (331) 110 149 195 
B. 111. 6 . Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 1 1 
B. Ill. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 79 107 
B. Ill. 8 . Daň z příjmů (341) 113 

B. Il l. 9 . Ostatní přímé daně (342) 114 16 29 
B. Ill. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 115 

B. Ill. 11 . Ostatní daně a poplatky (345) 116 

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

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

B. Ill. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119 

B. 111.15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120 

B. Ill. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121 

B. Ill. 17. Jiné závazky (379) 122 83 79 
B. Ill. 18. Krátkodobé úvěry (231) 123 

B. Ill. 19. Eskontní úvěry (232) 124 

B. Ill. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125 

B. Ill. 21 . Vlastni dluhopisy (255) 126 

B. Ill. 22. Dohadné účty pasivní (389) 127 

B. Ill. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128 



Označení PASIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni 
řádku účetního období účetního období 

a b c 3 4 

B. IV. Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 410 695 
B. IV. 1. Výdaje příštích období (383) 130 

B. IV. 2. Výnosy příštích období (384) 131 410 695 
Pasiva celkem Součet A. až B. 134 1 566 1 571 

Sestaveno dne: 22.06.2021 Podpisový záznam statutámiho orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: 

--- --



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

v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2020 
(v celých tisících Kč) 

Účetnl jednotka doruč!: IČO 
1 x pflslušnému finančnlmu 

orgánu 28066782 

Označení TEXT 

A. Náklady 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.1.1. až A.1.6. 

A. 1.1 . Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 

A. I. 2. Prodané zboží 

A. I. 3. Opravy a udržování 

A. I. 4. Náklady na cestovné 

A. 1.5. Náklady na reprezentaci 

A. 1.6. Ostatní služby 

A. li. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.11.7. až A.11 .9. 

A. li. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 

A. li. 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 

A. li. 9. Aktivace dlouhodobého majetku 

A . Ill. Osobní náklady Součet A.111.10. až A.111.14. 

A. 111.10. Mzdové náklady 

A. Ill. 11. Zákonné sociální pojištění 

A. Ill. 12. Ostatní sociální pojištění 

A. Ill. 13. Zákonné sociální náklady 

A. Ill. 14. Ostatní sociální náklady 

A. IV. Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 

A. IV. 15. Daně a poplatky 

A . V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22. 

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 

A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 

A. V. 18. Nákladové úroky 

A. V. 19. Kursové ztráty 

A. V. 20. Dary 

A. V. 21. Manka a škody 

A. V. 22 . Jiné ostatní náklady 

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba Součet A.Vl.23. až A.Vl.27. 
a použití rezerv a opravných ooložek 

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 

A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 

A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 

A. Vl.26. Prodaný materiál 

A. Vl.27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 

A. VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.Vll .28. 

A. Vll.28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami 

Číslo 
řádku 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Název a sídlo účetní jednotky 

RESIDENT 2000 o.p.s. 
Svobodova 106 
Dačice 
380 01 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

1 264 1 264 

658 658 

18 18 

2 2 

586 586 

3 723 3 723 

2 800 2 800 

884 884 

39 39 

5 5 

5 5 

285 285 

275 275 

10 10 

186 186 

186 186 



Činnosti 

Označení TEXT Číslo Hlavní Hospodářská Celkem 
řádku 

5 6 7 

A. VIII. Daň z příjmů Hodnota A.Vlll.29. 37 

A. VIII. 29. Daňz příjmů 38 

Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 5463 5 463 

B. Výnosy 40 

8.1. Provozní dotace Hodnota B.1.1 . 41 4136 4136 

B. I. 1. Provozní dotace 42 4 136 4136 

B. 11 . Přijaté příspěvky Součet B.11.2. až B.11.4. 43 27 27 

B. 11. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 

B.11. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 27 27 

B. 11 . 4. Přijaté členské příspěvky 46 

B. 111. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 876 876 

S. IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 

B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 

B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 50 

B. IV. 7. Výnosové úroky 51 

B. IV. 8. Kursové zisky 52 

B. IV. 9. Zúčtováni fondů 53 

B. IV. 10. Jiné ostatn í výnosy 54 

B. V. Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11 . až B.V.15. 55 

B. V. 11 . Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 

B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 

B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu 58 

B. V. 14. Výnosy z krátkodobého fina nčního majetku 59 

B. V.15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 

Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 5 039 5 039 

c. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř. 39 - ř . 37) 62 -424 -424 

D. Výs ledek hospodaření po zdanění ř. 62 - ř . 37 63 -424 -424 

Sestaveno dne: 22.06.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikáni: Pozn.: 

--- --



Příloha v účetní závěrce 
ve zkráceném rozsahu 

RESIDENT 2000 o.p.s. 

ke dni 31.12.2020 

Obsah přílohy 
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

4. Informace o položkách dlouhodobého majetku 

S. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 

6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy 

veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 

7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 

8. Informace k položkám dluhů 

9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 

10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu 

zisku a ztráty 

11. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 

vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 

13. Informace k dani z příjmů 

14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a 

majetkové situace 

15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 

16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 

17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o 

kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech 



Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 

RESIOENT 2000 o.p.s. 

ke dni 31.12.2020 

1. Popis účetní jednotky 

Název: 
Sídlo: 
Právní forma: 
IČ : 

RESI DENT 2000 o.p.s. 
Svobodova 106, PSČ 380 01, Dačice 
obecně prospěšná společnost 

28066782 
Předmět podnikání: podpora a poskytování sociálních služeb v rozsahu 
poskytování služeb pro rodinu a domácnost 
Den vzniku účetní jednotky: 16.6.2007 
Zdaňovací období: od 1.1.2020 do 31.12.2020 
Rozvahový den: 
Okamžik sestavení účetní závěrky : 

31.12.2020 
22.6.2021 

Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 
podpora a poskytování sociálních služeb v rozsahu poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

podpora a poskytování zdravotních služeb v rozsahu všeobecná sestra - domácí péče 

podpora poskytovatelů domácí zdravotní péče 

1.1. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 
Tříčlenná správní rada a tříčlenná dozorčí rada - viz výpis z OR. 

1.2. Zakladatel. 
Václav Šabouk. 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

2.1. Použité obecné účetní zásady 
Dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 504/2002 Sb. 
2.2. Použité účetní metody 
Dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 504/2002 Sb. 
2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. S zákona o účetnictví s uvedením jejich 

vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 
Ne. 
2.4. Způsob oceňování majetku a závazků 
Dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 504/2002 Sb. 
2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
Výše odpisů stanovena na základě předpokládané doby použitelnosti. Opravné položky netvořeny . 

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
Kurz ČNB ke dn i uskutečnění účetn ího případu . 

3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 
Ne. 

2 



Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 

RESIDENT 2000 o.p.s. 

ke dni 31.12.2020 

4. Informace o položkách dlouhodobého majetku 
Majetek v pořizovací ceně 677.990,-Kč. Zůstatková cena 192.712,-Kč. Majetek pořízený v účetním 

období v pořizovacích cenách za 10 .000,-Kč. Nedokončený majetek za 0,-Kč . 

5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 
Ne. 

6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 

Ne. 

7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 
Ne. 

8. Informace k položkám dluhů 

8.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti 
k rozvahovému dni přesahuje 5 let 

Ne. 
8.2. Dluhy kryté zárukou 
Ne. 

8.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze 
Ne. 

9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z přijmů 
Vše v hlavní činnosti, mimo nájem prostor v částce 2.400,-Kč. 

10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období 
v členění podle výkazu zisku a ztráty 

Sledované účetní období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 9 

Osobní náklady 3723 

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích, o 
kontrolních nebo jiných orgánů 

Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů o 

11. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

Ne. 

12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 
Ne. 
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13. Informace k dani z příjmů 

13.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
Daň z příjmu nevyměřena. 

13.2. Použité daňové úlevy 
Položka snižující základ daně dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů nepoužita. 

13.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích 

Nejsou takové. 

14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 
hodnocení finanční a majetkové situace 

Ne. 

15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 
V sídle účetní jednotky, pokud jsou taková plnění. 

16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 
Ne. 

17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
Nerozdělen . 

18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných 
obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani 
výsledkových účtech 

Ne. 

Pandemie COVID-19 by neměla mít vliv na princip trvalé existence účetní jednotky. S takovým 
závěrem je zpracována účetní závěrka. 

Sestaveno dne: 22.6.2021 

Sestavil: Libor Sládek 
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