
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2020



„Někdy musíte skočit  
a křídla si nechat narůst až cestou dolů…”

„Děkuji všem, díky nimž můžeme létat."
Lenka Šiková, ředitelka 



Název:    CENTRUM HÁJEK
Právní forma:   zapsaný ústav (od 1. 1. 2016)
Datum vzniku:   03.12.2010 (registr Ministerstva vnitra  
   pod čj.: VS/1-1/82241/10-R)
Sídlo:    Křimická 756, 330 27 Vejprnice
IČ:   22845798
DIČ:   nejsme plátci DPH
Telefon:   +420 602 692 763
Internetové stránky:  www.centrumhajek.eu
E-mailová adresa:  info@centrumhajek.eu 
FB:   www.facebook.com/centrumhajek

Běžný účet:  241590515 /0300 (ČSOB – pobočka Plzeň)
Transparentní účet: 6775441001/5500 (Raiffeisen bank – pobočka Plzeň)

Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice
GPS souřadnice - 49°39´51“N 13°32´13“E

BANKOVNÍ SPOJENÍ 

PRACOVIŠTĚ

Ředitelka projektu:
Šiková Lenka
+420 602 692 763
sikovalenka@centrumhajek.eu

Manager projektu 
Bc. Jungová Markéta
+420 776 832 628
jungovamarketa@centrumhajek.eu

Administrátorka dotační podpory
Mgr. Tolarová Barbora 
+420 775 392 773
bara.tolarova@centrumhajek.eu

Zástupce ředitelky: 
Šik Marcel
+420 602 432 716
sikmarcel@centrumhajek.eu

Manager projektu 
Ing. Jurková Anežka
+420 704 587 649
anezka.jurkova@centrumhajek.eu

Vedení účetní a daňové evidence 
Daňové poradenství:
Accontis – účetní servis s.r.o.
Houškova 32/533
326 00 Plzeň

Zpracování auditu:
Ing. Alena Mrkvičková
Houškova 32/533
326 00 Plzeň

Právní poradenství: 
Advokátní kancelář GÖRGES&PARTNERS
Žižkova 52 
301 00 Plzeň

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KONTAKTY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Druh služby     Č. registrace Registrace ze dne
Denní stacionář     8221740 01.04.2013 
Sociální rehabilitace    1396076 01.01.2015 
Odlehčovací služby    4703361 13.07.2015

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1055128 01.01.2016

Druh služby    Č. registrace Registrace ze dne
Nestátní zdravotnické zařízení  ZDR/1164/14 29.05.2014 

Naše organizace poskytuje sociální služby s nadregionální 
a celostátní působností – v tzv. programu B.

Sociální služby podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Zdravotnické služby podle Zákona o zdravotní péči  
v nestátních zdravotnických zařízeních č. 160/1992 Sb.



Již od roku 2013 poskytujeme naše registrované sociální 
služby ambulantní formou uživatelům s tělesným, 
mentálním a kombinovaným postižením. Od počátku 
fungování naší organizace tvoří uživatelé s kombinovaným 
postižením 100 % naší klientely (většinou se jedná o děti 
s dětskou mozkovou obrnou, poškozením mozku v důsledku 
zánětlivého onemocnění, s vývojovými poruchami, svalovou 
dystrofií, kraniocerebrálním poraněním nebo mozkovou 
mrtvicí).

Maximální okamžitá kapacita našich registrovaných služeb 
v aktuálním roce:

•  Denní stacionář  
15 uživatelů (pro klienty od 1 roku – 15ti let)

•  Odlehčovací služby 
2 uživatelé (pro klienty od 1 roku – 18ti let)

•  Sociální rehabilitace 
2 uživatelé (pro klienty od 1 roku – 15ti let)

•  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
1 uživatel (prto klienty od 1 roku – 80ti let)  

• Pracovní doba je každý všední den  
od 07:30 – 16:00 hodin.





Rok 2020 byl v porovnání s předchozími roky ještě o něco složitější nejenom pro 
naši organizaci, ale pro celou naši společnost. 

Náš běžný provoz ovlivnil celosvětový boj s pandemií COVID 19 a aktuálně 
vydaná vládní krizová opatření, kdy jsme byli nuceni dočasně omezit 
poskytování některých našich registrovaných sociálních služeb.

Potýkali jsme se i se zvýšenou nemocností našich klientů a zaměstnanců, 
strachem z dalšího vývoje pandemie a nejistotou pramenící z nové, pro všechny, 
neznámé životní situace. 

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2020: 30

Zaměstnanci pracovali na pozicích:

• Vedoucí organizace

• Ostatní vedoucí pracovník

• Sociální pracovník

• Pracovník v sociálních službách

• Speciální pedagog

• Administrativní pracovník

• Úklidový pracovník

• Fyzioterapeut

• Ergoterapeut

• Pomocný rehabilitační pracovník

• Pracovník údržby



NAŠE AKTIVITY









SNOEZELEN
Koncept Snoezelen je postaven na citlivém vztahu 
mezi přímým účastníkem terapie, doprovázejícím 
terapeutem a kontrolovaným prostředím, ve kterém 
probíhá aktivní stimulace prostřednictvím 
světelných, zvukových, taktilně – haptických, 
čichových a chuťových podnětů. 

Tato multisenzorická místnost obecně umožňuje 
dvě roviny přínosu:

• umí navodit uvolnění, pohodu a spokojenost

• stimuluje smyslové vnímání a podporuje rozvoj 
osobnosti klienta.

Multisenzorická stimulace je základem ke změně 
psychických schopností, fyzických dovedností 
a komunikace klienta, slouží k relaxaci, poznávání 
a vytváření zkušeností, k interakci a dalším cílům, 
dle individuálních potřeb klienta.





ERGOTERAPIE
ERGOTERAPIE a SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jsou odborné 
profese, které prostřednictvím smysluplného zaměstnávání 
usilují o zachování a využití schopností jedince, které 
jsou potřebné pro zvládání běžných denních, pracovních, 
zájmových a rekreačních činností, u klientů jakéhokoli věku 
s různým (i s tím nejtěžším) typem postižení. 

V dětské rehabilitaci a ve vzdělávání dětských klientů 
mají nezastupitelné místo, pracují na základě předem 
stanoveného individuálního plánu a usilují o rozvoj 
schopností jemné motoriky a sebeobsluhy. 

Dále napomáhají k sociálnímu začlenění dítěte do kolektivu 
a podporují práci kognitivních funkcí pro efektivní zapojení 
do denních aktivit. 





NOVÉ  
PROSTORY
Již v roce 2019 jsme zahájili rekonstrukci původních prostor 
a přístavbu první části nového patra. Cílem bylo vybudovat 
deset terapeutických místností pro registrované sociální 
služby a zázemí pro naše zaměstnance. Všechny prostory 
musí být zcela bezbariérové a tak jsme v rámci našeho 
areálu postavili v pořadí již druhý osobní výtah s rozměry 
kabiny 2,2 x 1,3 m.

Náročnost této rekonstrukce dokládá i to, že probíhala i po 
celý rok 2020. 

V rámci dobudování terapeutických prostor bylo třeba 
zajistit a vybudovat

• demolici původních prostor a střechy

• kompletní novou hrubou stavbu 2. NP včetně vybudování 
nových nosných stropních konstrukcí mezi patry

• zcela nový krov včetně položení střešní krytiny

• plastová okna

• novou elektroinstalaci a montáž osvětlení

• rozvody vody, kanalizace a osazení sanitární keramiky

• podlahové krytiny, dlažby a obklady

• sádrokartonové podhledy a stropy v celém objektu

• nové dveře včetně protipožárních

• zabezpečení objektu

• stínící techniku (žaluzie vertikální + interiérové)





ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 
2020
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v plnem rozsahu´
31.12.2020 (v celych tisících Kc)´ ˇ

22845798

CENTRUM HAJEK z.u. ´ ´

Krimicka 756ˇ ´

Vejprnice

33027

zapsany ustav´ ´

ambulantní nebo terenní socialní sluzby pro osoby se zdravotním postizením´ ´ ˇ ˇ

29.6.2021

Lenka Sikovaˇ ´

ACCONTIS - ucetní servis s.r.o.´ˇ

Oznac.ˇ
A.
A.II.
      3.
      4.
      9.
     10.
A. IV.
      6.
      7.
B.
B. II.
B. II.1.
      4.
      5.
      6.
     17.
B.III.
B.III.1.
      2.
      3.
B. IV.
B. IV.1.

Oznac.ˇ
A.
A. I.
A. I. 1.
      2.
A. II.
      1.
      2.
      3.
B.
B.III.
B.III.1.
      3.
      4.
      5.
      6.
      7.
      8.
      9.
     12.
     17.
     22.

AKTIVA
Dlouhodoby majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)´
Dlouhodoby hmotny majetek celkem (souc. A.II.1. az A.I.10.)´ ´ ˇ ˇ
Stavby
Hmotne movite veci a jejich soubory´ ´ ˇ
Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetekˇ ´ ´ ´
Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek´ ´ ´ ´
Opravky k dlouhodobemu majetku celkem (souc. A.IV.1. az A.IV.11.)´ ´ ˇ ˇ
Opravky ke stavbam´ ´
Opravky k samostat. hmot. movit. vecem a souborum hmot. movit. vecí´ ˇ ˚ ˇ
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Pohledavky celkem (souc. B.II.1. az B.II.19.)´ ˇ ˇ
Odberateleˇ ´
Poskytnute provozní zalohy´ ´
Ostatní pohledavky´
Pohledavky za zamestnanci´ ˇ
Jine pohledavky´ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.7.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky v pokladneˇˇ ˇ ˇ
Ceniny
Penezní prostredky na uctechˇˇ ˇ ´ˇ
Jina aktiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.2.)´ ˇ ˇ
Naklady prístích období´ ˇ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmení celkem (souc. A.I.1. az A.I.3.)ˇ ˇ ˇ
Vlastní jmeníˇ
Fondy
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Ucet vysledku hospodarení´ˇ ´ ˇ
Vysledek hospodarení ve schvalovacím rízení´ ˇ ˇ
Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych letˇ ´ ´ ´ ´
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
Dodavatelé
Prijate zalohyˇ ´ ´
Ostatní zavazky´
Zamestnanciˇ
Ostatní zavazky vuci zamestnancum´ ˚ˇ ˇ ˚
Zavazky k institucím soc. zabezpecení a ver. zdrav. poj.´ ˇ ˇ
Dan z príjmuˇ ˇ ˚
Ostatní príme daneˇ ´ ˇ
Zavazky ze vztahu k statnímu rozpoctu´ ´ ˇ
Jine zavazky´ ´
Dohadne ucty pasivní´ ´ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ´
 15 986
 20 811
  9 241
  9 382
  1 222
    966
 -4 825
   -459
 -4 366
  2 973
    801
    278
     21
     58
      0
    444
  2 110
  1 046
     28
  1 036
     62
     62
 18 959

Zacatek obd.ˇ´
 11 977
 10 335
 10 238
     97
  1 642
      0
  1 531
    111
  6 982
  6 982
    178
    623
  4 442
    791
      4
    478
    188
    170
      0
     60
     48
 18 959

Konec obd.
 17 813
 24 101
  9 241
  9 533
  4 361
    966
 -6 288
   -648
 -5 640
  4 991
  2 494
    179
     62
     77
     30
  2 146
  2 422
  1 026
     23
  1 373
     75
     75
 22 804

Konec obd.
 13 807
 10 414
 10 298
    116
  3 393
  2 726
      0
    667
  8 997
  8 997
    114
    763
  5 584
    908
      8
    529
    280
    178
    583
      2
     48
 22 804

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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v plnem rozsahu´31.12.2020 (v celych tisících Kc)´ ˇ

22845798

CENTRUM HAJEK z.u. ´ ´

Krimicka 756ˇ ´

Vejprnice

33027

zapsany ustav´ ´

ambulantní nebo terenní socialní sluzby pro osoby se zdravotním postizením´ ´ ˇ ˇ

29.6.2021

Lenka Sikovaˇ ´

ACCONTIS - ucetní servis s.r.o.´ˇ

Oznaceníˇ
A.  I.
      1.
      3.
      4.
      5.
      6.
A.III.
     10.
     11.
     13.
     14.
A. IV.
     15.
A.  V.
     17.
     19.
     22.
A. VI.
     23.
A.VII.
     28.
A.VIII.
     29.

Oznac.ˇ
B. I.
      1.
B. II.
      3.
B.III.
B. IV.
      7.
     10.

C.
D.

NAKLADY´

Spotreb. nakupy a nakupovane sluzby (A.I.1. az A.I.6.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Spotreba materialu, energie a ostat. neskladovanych dodavekˇ ´ ´ ´
Opravy a udrzovaníˇ ´
Naklady na cestovne´ ´
Naklady na reprezentaci´
Ostatní sluzbyˇ
Osobní naklady (A.III.10. az A.III.14.)´ ˇ
Mzdove naklady´ ´
Zakonne socialní pojistení´ ´ ´ ˇ ˇ
Zakonne socialní naklady´ ´ ´ ´
Ostatní socialní naklady´ ´
Dane a poplatky (A.IV.15.)ˇ
Dane a poplatkyˇ
Ostatní naklady (A.V.16. az A.V.22.)´ ˇ
Odpis nedobytne pohledavky´ ´
Kursove ztraty´ ´
Jine ostatní naklady´ ´
Odp., prod. maj., tv. a pouz. rezerv ( A.VI.23. az A.VI.27.)ˇ ˇ
Odpisy dlouhodobeho majetku´
Poskytnute príspevky (A.VII.28.)´ ˇ ˇ
Poskytnute clen. prísp. a prísp. zuct. mezi organiz. slozkami´ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ
Dan z príjmu (souc. A.VIII.29.)ˇ ˇ ˚ ˇ
Dan z príjmuˇ ˇ ˚
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´

Provozní dotace (B.I.1.)
Provozní dotace
Prijate príspevky (B.II.2. az B.II.4.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Prijate príspevky (dary)ˇ ´ ˇ ˇ
Trzby za vlastní vykony a za zbozíˇ ´ ˇ
Ostatní vynosy (B.IV.5. az B.IV.10.)´ ˇ
Vynosove uroky´ ´ ´
Jine ostatní vynosy´ ´
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)´

Vysledek hospodarení pred zdanením ´ ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení po zdanení´ ˇ ˇ

Hlavní cin.ˇ
  3 655
  1 005
    116
      0
     32
  2 502
 15 429
 12 079
  3 236
    104
     10
      3
      3
    196
      0
      1
    195
  1 200
  1 200
      6
      6
      0
      0
 20 489

Hlavní cin.ˇ
 16 800
 16 800
    272
    272
    893
  1 359
      1
  1 358
 19 324

 -1 165
 -1 165

Hosp. cin.ˇ
  1 671
    721
     38
     10
      7
    895
  3 478
  2 602
    756
    110
     10
      7
      7
     52
      3
      0
     49
    263
    263
      0
      0
    374
    374
  5 845

Hosp. cin.ˇ
     12
     12
  2 217
  2 217
  7 087
    420
      0
    420
  9 736

  4 265
  3 891

Celk. cin.ˇ
  5 326
  1 726
    154
     10
     39
  3 397
 18 907
 14 681
  3 992
    214
     20
     10
     10
    248
      3
      1
    244
  1 463
  1 463
      6
      6
    374
    374
 26 334

Celk. cin.ˇ
 16 812
 16 812
  2 489
  2 489
  7 980
  1 779
      1
  1 778
 29 060

  3 100
  2 726

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 

Příloha v účetní závěrce  
 

CENTRUM HÁJEK z.ú. 
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. Informace o položkách dlouhodobého majetku 

4. Odměna auditora 

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

12. Informace k dani z příjmů 

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

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

15. Způsob vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 
 
 

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 

CENTRUM HÁJEK z.ú. 

ke dni 31.12.2020 

2 

 

 

 
1. Popis účetní jednotky 

 
Název: CENTRUM HÁJEK z.ú. 
Sídlo: Křimická 756, PSČ 330 27, Vejprnice 
Právní forma: ústav 
Ústav je zapsán v rejstříku ústavů, vedený Krajským soudem v Plzni oddíl U, vložka 76  

 
IČ: 22845798 
Předmět podnikání: Ambulantní nebo terénní sociální služby pro 

osoby se zdravotním postižením 
Den vzniku účetní jednotky:  3. prosince 2010  
Zdaňovací období: od 1.1.2020 do 31.12.2020 
Rozvahový den: 31.12.2020 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 18.1.2021 

 
 

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 
Účelem ústavu je: 
- poskytovat sociální služby handicapovaným osobám 
- poskytovat sociální léčebnou rehabilitaci handicapovaným osobám 
- sdružovat rodiče a rodinné příslušníky handicapovaných osob a uskutečňovat jejich setkávání 
- nakladatelská a vydavatelská činnost směřující ke zkvalitnění rehabilitační péče 
- pomáhat handicapovaným osobám formou nákupu rehabilitačních pomůcek, přístrojů a zařízení 

včetně úhrady rehabilitační léčebné péče 
- zprostředkovat odborné konzultace se specialisty 
- spolupracovat na vývojových a výzkumových aktivitách 
- spolupracovat s ostatními organizacemi za účelem naplnění cílů 
- pořádání benefičních kulturních, společenských a sportovních akcí. 

 
- Hlavní činností je poslání účetní jednotky, za kterým byla zřízena. 

V sociální oblasti druh činnosti Denní stacionář na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského 
kraje, odboru sociálních věcí byl rozšířen o další druhy služeb – o Sociální rehabilitace od 1.1.2015, 
od 13.7.2015 o Odlehčovací službu a od 1.1.2016 ještě o další službu Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. 
- Hospodářskou (doplňkovou) činností je zejména provozování reklamy a poskytování zdravotních 
služeb na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje zde dne 29.5.2014 

 
1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 

Ředitel: 
- Lenka Šiková 

Členové správní rady: 
- Zuzana Pauerová 
- Martina Zahradníková 
- Aneta Petráňová 

Předseda správní rady: 
- Marcel Šik
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1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění 

Zakladatel: 
- Lenka Šiková vklad 1 Kč 
- David Mencl vklad 1 Kč 

 
1.4. Ostatní skutečnosti 

Spolek Asociace pro pomoc handicapovaným dětem, se sídlem Vejprnice, Křimická 756, PSČ 330 27, 
IČ: 228 45 798, změnil svou právní formu spolku na ústav rozhodnutím valné hromady ze dne  
14. 12. 2015. 

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

 
2.1. Použité obecné účetní zásady a metody 

Účetní období: kalendářní rok 
 

Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě 
Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504//2002 Sb. 

 
2.2. Způsob oceňování majetku a závazků 

Účetní jednotka oceňuje majetek a závazky v souladu s § 24 Zákona o účetnictví. 
 

2.3. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
Účetní jednotka odpisuje účetními odpisy stanovenými podle doby životnosti majetku, daňové odpisy 
jsou zohledněny v rámci daňového přiznání. 

 
Účtování darů – dle druhu přijatých darů: 
- neúčelové – účtují se do výnosů, projeví se ve výsledku hospodaření v souvislosti s 
jejich využitím 
- účelové – účtuje se jako tvorba fondu, do výnosů se „rozpouští“ postupně při použití daru. 

 
2.4. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

Přepočet cizích měn na českou měnu: v souladu s § 24 (6) a (7) Zákona č. 563/1991 Sb. roční kurz 
vyhlašovaný ČNB. 

 
3. Informace o položkách dlouhodobého majetku (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) 

 
Dlouhodobý 
majetek  

Počáteční 
stav Přírůstek Úbytek 

Konečný 
stav 

Oprávky 
stav 

Oprávky 
přírůstek 

Zůstatková 
hodnota 

Stavby 9 241 0 0 9 241 459 190 8 592 
Rehabilitační 
přístroje a zařízení, 
svozová auta 9 382 151 0 9 533 4 366 1 273 3 894 

Nedokončený dl. 
hmotný majetek 1 222 3 290 151 4 361 0 0 4 361 
Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý 
majetek 966 445 445 966 0 0 966 

CELKEM 20 811 3 886 596 24 101 4 825 1 463 17 813 
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Ústav pořídil v roce 2020 dvě polohovací židle v celkové hodnotě 150 836 Kč, které následně uvedl do 
úžívání.  
 
Nedokončené investice: 
 
Byly vynaloženy finanční prostředky na pořízení výtahu ve výši 238 tis. Kč, celkově bylo vynaloženo 
1 515 tis. Kč.  
Ústav pokračuje v technickém zhodnocení nemovitosti. V roce 2020 bylo vynaloženo 2 901 tis. Kč, 
celkově pak 3 812 tis. Kč. 

 
 

4. Celková odměna auditora za povinný audit roční účetní závěrky za rok 2020 je 36 300 Kč, celková 
odměna auditora za jiné ověrovací  služby je 12 100 Kč. 
 
 

5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 
 
Žádné 
 
6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 
Žádné 
 
 
7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 
 
žádné 

 
 

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 žádné 

 
8.2. Dluhy kryté zárukou  

V roce 2017 byla uzavřena dohoda u uznání dluhu na nájemném. Paní Lenka Šiková a pan Marcel 
Šik provedli ručitelské prohlášení, že v případě nesplnění dluhu CENTREM HÁJEK zaplatí věřiteli 
veškeré pohledávky společně a nerozdílně. 

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

 
9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost : 

- Hlavní činnost: - 1 165 tis. Kč 
 

- Hospodářská činnost: + 3 891 tis.  Kč 
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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 30 
z toho členů řídicích orgánů 2 

Osobní náklady (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) 18 887 
14 681 
3 992 
2 713 
214 

z toho mzdové náklady 
z toho zákonné sociální a zdravotní pojištění 
z toho zákonné sociální náklady 
z toho ostatní sociální náklady 

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

 
žádné 

 
12. Informace k dani z příjmů 

 
12.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 

Ústav patří do kategorie poplatníků se širokým základem daně. Základem daně jsou veškeré příjmy bez 
ohledu na to, zda pocházejí z hlavní nebo vedlejší činnosti (podnikatelské či nepodnikatelské činnosti). 
 
 
13. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 

hodnocení finanční a majetkové situace  
 

žádné 
 
14. Přehled o přijatých a poskytnutých darech a dotacích 
Přehled o přijatých darech v roce 2020: 
 
Přijaté dary započítané do výsledku hospodaření 
 
 

Dary Částka Kč celkem 
Dary nepeněžní 78 209,85 
Dary peněžní 255 896,00 
Dary peněžní - rehabilitace dětem 2 154 509,14 

Součet 2 488 614,99 
 
Přijaté dary na investice 
 

 

Dary  na investice Částka Kč celkem 
Dary - terapeutická židle MEDICCO 136 204,00 
Dary - výtah 20 000,00 
Dary – terapeutické prostory 645 214,15 

Součet 801 418,15 
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Stav fondů 
 

Fondy 
Počáteční 
stav Přírůstek Úbytek 

Částka Kč 
celkem 

Fond - pomůcka Snoezelen 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 
Fond - transparentní účet CZ 19 749,20   74 411,00 55 782,00 38 378,20 
Fond - transparentní účet EUR 2 576,58 84,66 0,00 2 661,24 

Součet 97 325,78 74 495,66 55 782,00 116 039,44 
.  
Přehled o přijatých dotacích v roce 2020: 

Ústav přijal tyto dotace na provozní náklady: 
 

Poskytovatel Částka Kč celkem 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 15 532 715 
Statutární město Plzeň 782 000,00 
Úřad městského obvodu Plzeň 1 20 000,00 
Úřad městského obvodu Plzeň 3 45 000,00 
Město Houstoň 10 000,00 
Město Třemošná 20 000,00 
Město Stříbro 5 000,00 
Město Spálené Poříčí 10 000,00 
Město Kralovice 3 000,00 
Město Blovice 5 000,00 
Město Jindřichův Hradec 15 000,00 
Město Jihlava 5 000,00 
Město Strakonice 4 000,00 
Plzeňský kraj 183 350,00 
Obec Volduchy 20 000,00 
Město Louny 15 000,00 
Obec Losiná 20 000,00 
Obec Štáhlavy 10 000,00 
Obec Čkyně 5 000,00 
Městys Čechtice 20 000,00 
Obec Puklice 5 000,00 
Obec Horní Pěna 5 000,00 
Obec Oskořínek 3 000,00 
Obec Strašice 5 000,00 
Město Benešov 9 000,00 
Město Rokycany 15 000,00 
Obec Tymákov 10 000,00 
Obec Vejprnice 10 000,00 
Obec Zruč - Senec 15 000,00 
Město Starý Plzenec 5 000,00 

Součet 16 812 065 KČ 
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Dary a dotace jsou využity na jednotlivé dílčí projekty jak v oblasti sociální, tak zdravotní - na mzdové 
náklady - sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, ergoterapeut,  speciální pedagog, 
fyzioterapeut, rehabilitační pracovník. Dále pak na nákup potřebného vybavení (nábytek, učební 
pomůcky, hračky, rehabilitační zařízení, polohovatelných lehátek) pro klienty s handicapem.  
 
 
Přehled o přijatých investičních dotacích v roce 2020: 
 

Poskytovatel Účel Částka Kč celkem 
Plzeňský kraj Terapeutické prostory 300 000,00 
Úřad městského obvodu Plzeň 2 Terapeutická židle 10 000,00 
Obec Česká Kubice Výtah 100 000,00 

Součet   410 000,00 
 
 

15. Způsob vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 
 

Výsledek hospodaření roku 2019 byl zisk ve výši 1 530 770,95 Kč, který byl přeúčtován na účet nerozdělený 
zisk minulých let. Dále zde bylo účtováno o jiném výsledku hospodaření, dohodě o narovnání z roku 2017, 
která snížila nerozdělený zisk celkem o 975 000 Kč. 

 
Sestaveno dne: 18.1.2021  
 
 
 
 
 

 
………………………………………………….. 

 
Lenka Šiková – ředitelka ústavu 

CENTRUM HÁJEK z.ú.
Křimická 756, 330 27 Vejprnice

IČ: 22845798



PARTNEŘI A SPONZOŘI 
2020



VEŘEJNÝ SEKTOR

Srdečně děkujeme všem našim sponzorům, 
podporovatelům, rodičům našich klientů  

a dobrovolníkům za dlouhodobou podporu našemu 
projektu CENTRUM HÁJEK z.ú. 

Díky vám se nám postupnými kroky daří neustále 
rozvíjet centrum sociálních a rehabilitačních služeb 

pro handicapované děti a jejich rodiny, které je v Plzni 
a v celém Plzeňském kraji ojedinělé.



VEŘEJNÝ SEKTOR

VejprniceStarý Plzenec

Rokycany

TymákovŠťáhlavy TřemošnáStrašiceStříbroStrakonice
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FIRMY

LA Sport, s.r.o.

Hrabačka Michal



NADAČNÍ FONDY



www.centrumhajek.eu

www.facebook.com/centrumhajek


