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Úvodní slovo 
 

 Vážení přátelé,  

předkládám zprávu o činnosti a hospodaření naší organizace v roce 2020. Rok, který byl pro nás 

všechny velmi náročným, hektickým, smutným a z pohledu pracovního i silně kritickým. Celá řada 

našich projektů byla zmrazená a v podstatě jsme se soustředili jen na činnost střediska S1 osobní 

asistence, abychom zajistili bezpečné služby pro naše klienty a bezpečné pracovní prostředí pro naše 

zaměstnance. Jsme malá organizace, péči poskytovalo 9 asistentek a sociální pracovnice. Během své 

dlouhé praxe zjišťuji, že každá krize je pro nás, v pozitivním slova smyslu, veliká výzva. Kolektiv 

velmi dobře spolupracoval. Zde se ukázalo, že nynější tým je velmi kvalitní, ctíme u nás primárně 

zájem klienta, ale také vnímám velký respekt a obětavost mezi kolegyněmi, jejich racionální pohled 

na priority, vzájemnou podporu mezi sebou a kvalitní týmovou práci. Jim patří obrovské poděkování 

za energii a psychické i fyzické síly, i nad rámec běžných pracovních povinností, které věnovaly 

našim klientům, našemu poslání a cílům.  

 

 Zejména zpočátku jsme cítili silnou podporu od spousty lidí, kteří nás zásobovali šitými 

rouškami. Naprosto fantasticky fungovala spolupráce s fb partou „Motorkáři pomáhají“, kteří vše 

zajišťovali logisticky, naprosto nezištně. Veliké poděkování patří také Výboru dobré vůle Nadaci 

Olgy Havlové (27 000,- Kč) a Nadaci Karel Komárek Family Foundation (44 000,- Kč), které nás 

v krizi finančně podpořili při nákupu části ochranných pomůcek. Poděkování patří dále také MPSV, 

které finančně odměnilo naše zaměstnance za práci v krizi a částečně se finančně podílelo na krytí 

vícenákladů a náhradě ušlých příjmů za poskytované služby (427 110,- Kč). Podpora přicházela  

i z Jihočeského kraje formou distribuce ochranných pomůcek a dezinfekce. 
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Ráda bych své úvodní slovo ukončila optimistickým závěrem, že krizi jsme zvládli, ale tato zpráva 

je předkládána za rok 2020, čili všichni víme, že závěr roku byl natolik kritický a chaotický, že jsme 

sami nevěděli, jestli vůbec zvládneme naši péči o klienty. Řada asistentek musela zůstat doma, 

protože byly zavřené školy i školky nebo musely být v karanténě z důvodu nákazy u klienta v rodině.  

Museli jsme v některých případech omezit nebo úplně zrušit služby u klientů, kde péči mohla zajistit 

rodina, a péči jsme primárně poskytovali těm, kteří byli skutečně zcela osamělí bez další pomoci.  

I všem těmto lidem patří veliké poděkování za spolupráci, pochopení a trpělivost. 

 

 Přeci jen na úplný závěr ... situaci jsme ustáli bez aktivní nákazy personálu a doufám, že tu 

nejhorší krizi máme za sebou. Loučím se s vámi s nadějí, že bude lépe, že děláme vše, co je v našich 

silách. 

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na 

to, jak to dopadne.“ V. Havel 

Bc. Jana Vodičková 

ředitelka organizace 

 

  Obec DŘÍTEŇ                      Město VODŇANY        Město TÝN NAD VLTAVOU 
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Základní informace, kontaktní údaje 

 

Název organizace:   Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. (APP Slunečnice, z. ú.)   

                                          zapsaná 1. 2. 2017 v rejstříku ústavů vedeného u Krajského soudu  

                                           v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 96 

Právní forma:         zapsaný ústav 

Sídlo:           Dříteň 162, 373 51 Dříteň 

Telefon:          Bc. Jana Vodičková, ředitelka 723 900 285 

                                           Bc. Věra Jakimová, sociální pracovnice 737 190 891 

E-mail:        papslunecnice@seznam.cz 

Web:           www.appslunecnice.cz 

IČ:          057 63 444 

Bankovní spojení:        5959595959/0600 (Moneta Money Bank a. s.) 

Datum založení:        1. 2. 2017 

 

Orgány APP Slunečnice, z. ú. 

Správní rada 

Vladimír Vodička - předseda správní rady (statutární orgán) 

Lucie Tomková - členka správní rady 

Josef Tomek - člen správní rady 

 

Revizor 

Jana Kolářová 

 

Výkonný orgán 

Bc. Jana Vodičková - ředitelka (statutární orgán) 
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Splněné záměry organizace v roce 2020 
 

 

Podařilo se nám připravit metodiku pro resilienci zaměstnanců a díky finanční podpoře z Nadace 

ČEZ zajistit financování speciálních vzdělávacích kurzů.  Nadace nám poskytla finanční příspěvek 

ve výši 81 567,- Kč. Samotná realizace kurzů díky krizi začala až v roce 2021. 

 

Realizace projektu MAS Lužnice, podporovaného z Programu EU OPZ na podporu neformálních 

pečujících se velmi slibně rozběhla, zvládli jsme realizovat několik anket pro mapování cílové 

skupiny, byla domluvena první setkání pro pečující pro několik obcí, ale opět jsme byli zastaveni 

krizí. Naše pozornost nakonec směřovala k časovému přehodnocení celého projektu a začali jsme 

pracovat na speciální informační brožuře pro pečující. Také jsme zvolili novou metodu komunikace, 

a sice tvorbu videí zveřejněných na internetu. Museli jsme zvládnout určitá technická úskalí, nicméně 

se nám vše povedlo. Samotná videa byla zpřístupněna veřejnosti až v roce 2021. 

 

Zajistit vícezdrojové financování se nám dařilo díky finančním podporám obcí Dříteň (30 000,- Kč), 

Vodňany (23 000,- Kč) a Týn nad Vltavou (8 000,- Kč), dále jsme byli podpoření nadacemi 

zmíněnými v úvodu. Jako zatím každoročně nás podpořilo MPSV (1 739 000,- Kč) a JČK (500 000,- 

Kč). Mezery jsme měli a máme stále v oslovování soukromých individuálních dárců. Je to 

dlouhodobá slabina, kdy nejsme schopni finančně zajistit posilu do našeho týmu v podobě odborně 

vzdělaného fundraisera. Samotný fundraising musí zajišťovat především sociální pracovnice, pro 

kterou je to další oblast, ve které se musí opřít hlavně o vlastní samostudium, iniciativu a chuť 

získávat pro organizaci další finanční zdroje. 

 

Vzhledem ke krizi jsme další záměry naplánované pro rok 2020 neuskutečnili a soustředili jsme se 

na zachování chodu organizace a poskytování služeb v té nejvyšší kvalitě, na kterou jsou klienti zvyklí. 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace                              
ke dni: 31.12.2020 (v celých tisících Kč)                 v plném rozsahu              
IČ: 05763444                                              Sestaveno dne: 
27.2.2021              Název a sídlo účetní jednotky                             
Osoba zodpovědná za účetnictví         Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.                  
Jaroslava Panská                        Dříteň 162                                                
tel.: 723 900 285                            373 51                                                                                          
Právní forma účetní jednotky                                                                
zapsaný ústav                                                                               
Předmět podnikání                                                                          
ambulantní a terénní péče o seniory                           

Označení NÁKLADY 
Hlav. 
čin. 

Hosp. 
čin. 

Celk. 
čin. 

A. I.   Spotř.nákupy a nakupované služby (A.I.1. až A.I.6.) 595 33 628 

    1. 
Spotřeba materiálu, energie a ostat. nasklad. 
dodávek 262 31 293 

    4. Náklady na cestovné 209 0 209 
    5. Náklady na reprezentaci 0 2 2 
    6. Ostatní služby 124 0 124 
A. III.   Osobní náklady (A.III.10. až A.III.14. 3 163 86 3 249 
    10. Mzdové náklady 2 470 86 2 556 
    11. Zákonné sociální pojištění 680 0 680 
    13. Zákonné sociální náklady 13 0 13 
A. IV.   Daně a poplatky (A.IV.15.) 20 0 20 
    15. Daně a poplatky   20 0 20 
A. V.   Ostatní náklady (A.V.16. až A.V.22) 25 0 25 

    16. 
Smluvní pokuty, úroky z prodl., ostat. pokuty a 
penále 1 0 1 

    17. Odpis nedobytné pohledávky2 0 2   
    18. Nákladové úroky 5 0 5 
    22. Jiné ostatní náklady 17 0 17 

A. VI.   
Odp., prod. maj., tv. a použ.rezerv (A.VI.23. až 
A.VI.27.) 66 0 66 

    23. Odpisy dlouhodobého majetku 66 0 66 

      
NÁKL. CELK. 
(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)       

              

Označení VÝNOSY 
Hlav. 
čin. 

Hosp. 
čin. 

Celk. 
čin. 

B. I.   Provozní dotace (B.I.1.) 3 075 0 3 075 
    1. Provozní dotace   3 075 0 3 075 
B. II.   Přijaté příspěvky (B.II.2. až B.II.4. 36 0 36 
    3. Přijaté příspěvky (dary) 36 0 36 
B. III.   Tržby za vlastní výkony a za zboží 860 147 1 007 
      VÝNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.) 3 971 147 4 118 
              
C.     Výsledek hospodaření před zdaněním 102 28 130 
D.     Výsledek hospodaření po zdanění 102 28 130 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020  

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2020 je zpracovaná v souladu s odstavcem 1 §30 Vyhlášky č. 504/2002 

Sb., v platném znění.  

 

1. Obecné informace o účetní jednotce:  

 

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. je zapsaným ústavem, vedeným pod spisovou značkou U 96  

u Krajského soudu v Českých Budějovicích od dne 1. 2. 2017.  

 

Název: Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.  

Sídlo: Dříteň 162, 373 51 Dříteň  

IČO: 057 63 444  

DIČ: CZ05763444  

 

2. Poslání společnosti:  

Provozování veřejně prospěšných aktivit zaměřených tak, aby lidé s disabilitou z důvodu vysokého věku, 

chronického onemocnění, zdravotního či duševního znevýhodnění, kteří se ocitají v nepříznivé sociální 

situaci a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby, mohli žít běžný způsob života, jaký žijí jejich 

vrstevníci. Aby neformálně pečující osoby měly dostatek informací a podpory, mohly sladit soukromý  

i profesní život, čímž by docházelo ke zlepšení nejen jejich situace, ale hlavně ke zlepšení situace osob 

závislých na péči.  

 

3. Předmět činnosti:  

Poskytování sociálních služeb uvedených v Zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Aktivní působení v zajišťování dostupnosti sociální péče a volnočasových aktivit.  

Spolupráce s obcemi Jihočeského kraje na realizaci projektů. Spolupráce na komunitním plánování  

v Jihočeském kraji.  

Rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách. Vzdělávací programy pro širokou veřejnost.  

 

4. Statutární orgány společnosti k 31. 12. 2020 jsou:  

Statutární orgán - ředitel: Bc. Jana Vodičková (nar. 9. 5. 1968)  

Správní rada - předseda: Vladimír Vodička (nar. 18. 1. 1966)  

- člen: Lucie Tomková (nar. 22. 2. 1992)  

- člen: Josef Tomek (nar. 29. 5. 1955)  

Revizor: Jana Kolářová (nar.10. 3. 1974)  
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5. Zakladatel:  

Zakladatelem ústavu je Bc. Jana Vodičková  

 

6. Účetní období  

účetní jednotky je kalendářní rok. Okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje je stanoven na 31. 12. 

příslušného kalendářního roku. Účetní doklady jsou uschovávány v sídle společnosti.  

 

      7.   Základními zdroji financování činnosti ústavu v roce 2020 byly:  

- dotace z MPSV účelová + COVID odměny + dotace na zvýš. provozních výdajů  

- dotace MPSV mimořádná  

- dotace JČK (Krajský dotační program)  

- dotace Obec Vodňany  

- dotace Město Týn nad Vltavou  

- dotace z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové  

- dotace Nadace Karla Komárka Karel Komárek Family Foundation  

- tržby z vlastní činnosti  

 

Rozdíl mezi skutečně přijatými a skutečně vynaloženými provozními dotacemi: 0 Kč  

 

7. Významná událost v roce 2020  

- epidemie covid_19  

 

8. Společnost se nepodílí na vlastnictví žádné jiné účetní jednotky  

Společnost nemá akcie ani žádné cenné papíry.  

Účetní jednotka nemá žádné závazky, jejichž splatnost by přesahovala 5 let.  

Účetní jednotka nemá žádné závazky, které by nebyly obsaženy v Rozvaze k 31.12.20  

 

9. Odměny a funkční požitky členům statutárního orgánu ani správní rady  

- nebyly v roce 2020 vyplaceny.  

 

    10.   Hospodářský výsledek roku 2020: je zisk 129 837,23 Kč.  

 

 

Dne 25.2.2021  

Zpracovala: Jaroslava Panská  

Schválila: Bc. Jana Vodičková – statutární zástupce 
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ASISTENCE POMOC A PÉČE SLUNEČNICE, Z. Ú.  

ROZPOČET SLUŽBY PRO ROK 2021 

Položka Plánované náklady v Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY 4 340 000 

Osobní náklady - Pracovní smlouvy 3 595 000 

Osobní náklady - Dohody o pracovní činnosti 0 

Osobní náklady - Dohody o provedení práce 45000 

Jiné osobní náklady - ost. pracovníci (sml. o fci) 700 000 

Jiné osobní náklady - zák. soc. nákl.   

PROVOZNÍ NÁKLADY 785 000 

Kancelářské potřeby 55 000 

Jiné spotřebované nákupy - materiál 80 000 

Energie 22 000 

Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 30 000 

Nájemné 18 000 

Právní a ekonomické služby 80 000 

Školení a kurzy 25 000 

Odpisy 62 000 

Opravy a udržování 5 000 

Cestovní náhrady 300 000 

Pohonné hmoty 18 000 

Ostatní náklady - pojištění auta 35 000 

Silniční daň 20 000 

Pojištění podnikatelských rizik 10 000 

Ostatní 25 000 

NÁKLADY 5 125 000 

 

 

 

 


