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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: TŘI, o.p.s.
Adresa: Sokolská 584, 257 22 Čerčany
IČ: 186 23 433
Předmět činnosti: 

• poskytování sociálních a zdravotních služeb

Příjemce zprávy

zakladatelé organizace po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

Termín provedení auditu

12.3.2020 – 29.3.2020

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

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

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, oprávnění KAČR č. 2455
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace TŘI, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace TŘI, o.p.s. (dále také „Organizace“)
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 závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě
I. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace TŘI,
o.p.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019
v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
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 jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho 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 naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, 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), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, 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
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� ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace 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 ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace 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 ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
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 naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 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, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme 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 ředitelem.

� Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

� Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

� Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
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zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace 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.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

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 29. března 2020
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Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
�� Rozvaha k 31.12.2019
�� Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
�� Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019
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Videt poloiek podle
vyhlesky a. 504/2002 Sb.

vvxtz zrsKu l zrnAry

ke dni 31t1212019

(v tisicich Kd)

Nazev a prevni forma oeetni jednotky:

TRl, o.p.s.

Sidlo a piedm6t dinnosti
[detni jednotky:

Sokolski 584

Rok M6sic

2019

te

18623433

257 22 eereany

zdravotn6-sociSlni Einnost
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9.

ilt.

10.

11.

12.

13.

14.

tv.
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19.
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21-

22.
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23.

24.

25.

26.

27.

vlt.

28.

vlll.

29.

1

Skutecnost k rozvahovemu dni
eisb
iidku Hlavni dinnost Hos-podiiskd

ctnnost Celkem

Niklady 1 x x x

Spotiebovan6 nSkupy a nakupovane sluiby 2 8680 u6 9026

Spotieba materialu, energie a ostatnich neskladovich dodevek 5409 225 5634

Prodan6 zbo:i 4 105 105

1398Opravy a udriovSni 5 1398 0

Naklady na cestovn6 6 56 56

Nekhdy na reprezentaci 7 56 56

Ostatni sluiby 1761 to 1777

oZm6ny slavu z5sob vlastni 6innosti a aktivae I o 0

Zm6na stavu z6sob vlastni dinnosti 10 0

AKivace materialu, zboii a vnitroorganizadnich sluZeb 11

Aktivace dlouhodob6ho majotku 1a 0

Osobni nekhdy t5 33714 214 33928

Mzdov6 nakhdy 14 25376 165 25541

Z6konn6 sociSlni pojiStdni 15 8152 49 8201

100Ostatni socialni poiisteni 16 100 0

Zakonn6 socialni nekhdy 17 0 0

Ostatni socialni neklady 18 86 0 86

DanE a poplatky 19 79 1 80

1 EODan6 a poplatky 20 79

Ostatni nAklady 21 230 1

Smluvni pokuly, 0roky z prodleni, ostatni pokuty a penale 22 0 0

Odpis n6dobytn6 pohbdavky 23 47 0 47

24 0 nNakladov6 6roky

Kursov6 draty 25 2 2

Dary 26 0 0

Manka a Skody 0 o 0

182Jine odatni neklady 28 181 1

Odpisy, prodani majetek, tvorba a pouiiti rezerv a opravnfch poloiek 29 2583 0 2583

Odpisy dlouhodob6ho majetku 30 2603 0 2603

31 0 0Prodani dlouhodobi majetek

Prodan6 cenn6 papiry a podily 32 0

Prodany materi6l JJ 0 0

Tvorba a pouiili rezeru a opravnvch polozek 34 -20 -20

50 50Poskytnut6 piispavky

50Poskytnut6 elenske piisp6vky a piisp6vky zriitovane mezi organizaanimi slozkami JO 50

Dai z piijmt 37 0 0 0

Dafr z piiim0 38 0

39 45336 562 45898N6klady celkem

12

27
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Vinosy 40 x x x

Provozni dotace 41 12413 0 12813

Provozni dotace 42 12813 o 12813

Piijat6 piispEvky 43 2869 59 2924

Piijate piisp6vky zriaovane mezi organizacnimi slozkami 44 0

Piijat6 piispdvky (dary) 45 2869 59 292E

Piijat6 dlensk6 piispEvky 46 0 0

TrZby za vlaslni Wkony a zboii 47 26639 526 27165

Ostatni Wnosy 48 2890 0 2890

Smluvni pokuty, 0roky z prodleni, ostatni pokuty a penrle 49 0 0

Platby za odepsn6 pohledevky 50 0 0

Vinosov6 0roky 51 0 0

Kurzov6 zisky 52 0 0

Zriitov6ni fondt 290 0 290

Jin6 ostatniWnosy 54 2600 0 2600

Triby z prod€je majetku 55 0 0 0

TrZby z prodeje dlouhodob6ho nehmotneho a hmotn6ho majetku 56 0

Tr2by z prodeje cennich papiru a podifi:l 57 0

Tr:by z prodeje materielu 58 U

Vfnosy z kr6tkodob6ho finandniho maje*u 59 0

0Vinosy z dlouhodob6ho finandniho maje{ku 60

Vfnosy celkem 61 45211 585 45796

Visledek hospodafeni pfed zdanenim 62 -125 -102

Visledek hospodaieni po zdan6ni 63 -125 23 -1c2
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VYaet polozek podle
vyhlasky a 504/2002 Sb

AKTIVA

ROZVAHA

ke dni 31112t2019

(v celich tisicich Ki)

Rok M6sic lc

2019 12
18623433

NAev a pravni forma naetnijednolky:

Tit, o.p.s.

Sidlo a piedmdt ainnost

SokolskS 584

257 22 eeraany

zdravotd+ei6lni ainnost

1.

2.

3.

4.
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7.

1.
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4_
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6.

7.
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9.

10.

1.
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3.
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5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n.

nt.

B.

il.

0isto
Radku

stav k ptunimu dni
(detniho obdobi

Stav k poslednimu

dni (detniho obdobi

Dlo!hodoblT majetek celkem 88851 86486

Dlo!hodobi nehmotni majetek celkem 2 435 435

Nehmotn6 Wsledky vizk!mu a yivore

Sofuare 4 187 187

Ocenfrelna pr6va 5

DrcbnY dtouhdob9 nehmh, mj&k 6

Ostalni d{ouhodobi nehmtn}, majet-ak 7 248 244

Nedokonaenydlouhodobi nehmotni maietek 8

Poshrhule z6bhy na drouhodobi nehmoht majetek I

DiouhodobY hnotni majetek celkem 10 142811 143ffiO

11 9

Um6iecke dila. piedmCty a sbkky 12 15 15

Siavby 13 84788 8/,788

Hmtn€ movit6 vecia jelich soubory 14 46997 1704.9

P6stitelsk6 celky tryalich porostu 15 42

Dospel6 zviiata a jelich skupiny 16

Drobni dlouhodobi hmolni majetek 17

Ostatni dlouhodobi hrctni matetek 18

Nedokonaeni d10!hodobi hmotny maielek 19 10960 1114?

PosMnut6zrlohy na dlouhodoby hmotni majetek 20 0 0

Dlouhodobi nnanani majetek celkem 21 0 0

Podily -ovl6dana nebo ovEdaJici osoba 22

Podily - podstatnyvllv 23

Dluhov6 cenn6 papiry dZen6 do splatnosi 24

ZApulaky organ jzaanim slo2kAm 25

Ostatni dlouhodobe zepujaky 26

Ostatni dlouhodobi f nanani malelek 27

Opravky k dlouhodob6mu majetku celkem 28 -54395 -56999

Opravky k nehmotn]rm WsEdk!m vtizkumu a vyvole 29

30 -53 -116

Opravky k ocentelnim pravum 31

Opravky k drobn€m! dlo!hodobemu nehmohemu maptku 32

Op6vky k ostatnimu dlouhodobdm! nehmoinemu majeftu -244 -24A

Opravky k6 stavbam 34 -28705 -30292

Opdvky k samostatnim hmolnlrm mvtim vdcem a souborom hmtnich mvhich vdci 35 -26343

Opravky k pasttelskim elkumlryalich porostu 36

Oprevky kzakladn'mu slAdu a Enimaliatum 37

Opravky k drobn€mu dlouhodobdmu hmotn6mu matetku 38

Opr6vky k ostatnimu dlouhodob6mu hmotnemu maletku 39

Kratkodobi matetek celkem 40 5794 5806

41 49

42 513 437

43

Nedokonaena viroba 44

Polotovary vlastni viroby 45

46

Mlada a ostatni zviieta alejich skupiny 47

Zbozi na sklad6 a v prodeloach 48 8 12

Zbo:i na cesta 49

Poskyhut6 z,lohy na zasobv 50

51 300 569

Odbarabl6 52 425

Smdnky k inkasu 53

Pohled6vky 2a eskonlovane cenna papiry 54

PosMod6 provozni zAlohy 55 49 111

Osbtni pohledavky 56 0 1

Pohled6vky za zam6stnanct 37 15

Pohled6vky za rnsltuceffr soci6lniho zabezpeaeni a verejn6ho zdravotniho polig16ni 58

Daiz pfljmu 0 0

Ostatni piime dana 60

nfzfto

Ostatni dan6 a poplatky 62

N6roky na dotace a ostatni zuilov6ni se st6him rozpoatem 63 0 0

uahz pndane hodnoty 61

1
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t[.

5.

6.

1.

2.

3.

0isto
Redku

Stav k prunimu dni
i6etniho obdobi

Stav k Poslednimu
dni iaetniho obdobi

l.

1.

3_

n.

3.

B.

t.

[.

4.

6.

7.

tn.

t.

2-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ta.

19.

20-

21.

22.

1.

2.

3.

Vlastnl zdroje c6lkem 1 91510 88665

2 89740 86997

3 87934 85403

1806 1594

Ocenovaci rozdilyz pre@nani nnanaolho majetku a z6vazku 5

Visledek hospodarenf celkem 6 1770 1668

Uaet Wsbdku hospodaieni 7 -102

Visledek hospdaieni v€ schvarovacim iizeni 8 85

Nerozd6l€nti'zisk. neuhrdenearata minulych let s 1685 1Tl0

Ciizdroje celkem 10 3135 3627

11 0 0

12

DJouhodob6 zavzky elkem 13 0 0

Dlouhodob6 [v6ry 14

15

Zewky z pronajm 16

Pruat6 dlouhodob€ zalohy 17

Dlouhodobe sm6nky k 0hr€d6 18

Dohadne iaty pasivni 19

Osbtni dlouhodob6 zAv&ky

Kratkodobe zrvazky @lkem 21 2839

0odavare16 22 121 331

Sm6nky k !hrade 23

Pirat6 z6lohy 24 26 1A7

4 3

Zam6slnancr % 1467 1623

Osblni zdvaky vuai zamastnancum 21

Zivazky k insltucim sociilniho zabezpedeni a veiejn6ho zdEvotn{ho pojiitani 830 906

Dan z piitmu 29

Oshlni piime dane 30 206 242

Dan z pndane hod.oty 31

Osbtnl danE a poplatky 32 2 0

Zayaky ze dahr k *elnimu rozpofru 33 0

Zevazky ze dahr k rozpoatu 0196nu &emnlch samsprawych cetku 34

ZAvazky z upsanich nesplacenich cennich papfu a podllu 35

Zavazky ke spobanikum sd.uZenim ve spoteanost 36

ZivakyT Fnyd temlnoEnych op€6cia oFi 37

Jin€ zAva2ky 38 0 0

39

Eskontni iv6ry 40

Vydaf,e kafi odoH dluhopEy 41

42

Dohadne ialy pasryni 43 0 0

Ostatni k6tkodob6 frnanani vipomci 44

45 296 304

Vidaje piistich obdob' 46 296 304

Vinosy piistich obdobi 47 0 0

Kursov6 rozdily pasrvni 48

PASIVA CELKEM 49 946,[5 92292

Bazu vytvoiil SU eR lkontakt - sedivy u@tni-e

3n6D0 l--fu
Podprs osoby odpovednd za *sbveni V

Tel :

317 777 381

PASIVA

N6roky na dohce a oslatni zlatov6ni s repoatem organu lzemntch samospravnych cetku u
Pohleddvkyza spoJednikysdru2enimive spoteanosn 65

Pohledevkyz pevnicn terminovanich operaci a opci m

Pohbdavky z vydanich dluhopis! a7

Jrn6 pohledevky 68 101 41

Dohadn6 ,ay amvni 69 0 0

Opravna polo:ka k pohled6vk6m 10 -11

KrAtkodobi frnanani maletek celkem 71 361 0 3 044

Penezni prostiedky v pokladn6 72 107 111

Ceniny 73 0 5

PenCZni prostiedky na [atech t4 3503 2 928

75

Dluhov6 @nn6 papiry k obchodovani 76

Osblnl cenn6 papiry 77

78

79 1 363 1744

N6klady piiatich obdobi 80 57 74

Piijmy piistich obdobl 81 1306 1 670

Kursove rozdily ahivni 82

AKTIVACELXEM 83 Srl545 92292

Slrlnka2 z2

Maletkove enf,6 paplry k obchodovani

t.
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TRl, o.p.s., le: 18623433, Sokolskd 584,257 22 eereany
Piiloha k 0detni z6v6rce sestaven6 k31.12.2019

pniloHA K UeErN i zAvEnce
sestavenA k 31 .12.2019

Organizace TRl, o.p.s.

Sokolskd 584,257 22 eerf,any, le: 18623433
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TRl, o.p.s., lC: 18623433, Sokolskd 584,257 22 eereany
Piiloha k 06etn i zAv5rce sestavend k 31 .12.2019
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TRl, o.p.s., le: 18623433, Sokolsk6 584,257 22 eer}any
Piiloha k [detni zdv6rce sestaven6 k31.12.2019

l. ZAkladni udaje

Udetni obdobi: 1.1.2019 - 31 .12.2019

Ndzev:

Sidlo organizace
Pr5vni forma:
StatutSrni org6n:

Organizace TRl, o.p.s.
Sokolskd 584,257 22 eertany
obecnd prosp65n6 spolednost
PharmDr. Monika Hornikov6, MHA

Spr6vni rada:

Piedseda sprdvni rady: Prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
elen spr5vnl rady: Rudolf Reitz
ebn sprdvni rady: Martin eeljuska

Dozordl rada:

Josef Svehla
vit Piht
lng. Kristi6n Bergmann

Datum vzniku: Obecnd prosp65nd spolednost vznikla dne 1A.11.2013 transformac[

Ob6ansk6ho sdruZeni TRI v souladu se z6konem 6,. BBt2013 Sb. o zm6n6 prdvni

formy ob6ansk6ho sdruZeni na obecn6 prosp6Snou spole6nost a to Usnesenim

M6stsk6ho soudu v Praze ze dne 11.11.2013, ktenim bylo rozhodnuto o zdpisu TRl,

o.p.s. do rejstiiku obecn6 prosp65nich spolednosti veden6ho u M6stsk6ho soudu

v Praze v oddilu O, vloZce 1234. Organizace je stiedni 0detni jednotkou.

Ueet 6osldni): PoskytovSni pede tdZce nemocnym, umlrajlcim i jejich rodinnim
piislu5nik0m a blizkim. PoskytovSni vybranich socidlnich sluZeb. posilov6ni

komunitnich aktivit v sidle spolednosti, zejm6na s d&razem na vzd6l6vdni a osvEtu v
oblasti paliativni p66e.

Hlavni 6innost: Zdravotni sluZby - lfiZkovd p6de, ambulantni p66e, dom6cl p6de
SociSlni sluZby - odlehCovaci slu2by pobytov6 a ter6nni, centrum
dennich sluZeb, odborn6 soci6lni poradenstu[
Psychologick6 p66e

Duchovni a pastora6ni p66e

Slu2by asistendniho auta
P0jdovna kompenzadnich pomfrcek
Osv6ta 5irok6 veiejnosti
Vzd6lSni v paliativni pe6i

Publikadn[ 6innost
Poi6d6ni komunitnich akci
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TRI, o.p.s., le: $623433, Sokolskd 584,257 22 eerhny
Ptiloha k Odetni zAv5rce sestavenS k31.12.2019

Vedlej5i (hospod6iskS) einnost Zprostiedkovdni obchodu a sluZeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovaci sluZby
Fotograficke sluZby
Pran[, Zehlen[, opravy a tidrZba od6vfi, bytov6ho

textilu a osobnlho zboZi
PoskytovSni sluZeb pro rodinu a domdcnost
PronSjem a pfrj6ov6ni v6ci movitich a nemovi{ich
Hostinsk6 dinnost

Zakladate le (ziizov atel) : Kristi6 n Berg ma nn

Bohumil Bulii
Martin eeljuska
Alena Celjuskov6
Lucie Mare5ovd
Jiii Pech

Jan Rataj
Rudolf Reitz
Josef Svehla
Tom65 Trusina
Farni sbor eeskobratrsk6 cirkve evangelick6 v

Sob6hrdech
Rimskokatolickd farnost Poiidi nad S6zavou
Obec eerdany
N6bo2enskd obec Cirkve deskoslovensk6 husitsk6 v

eerdanech
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TRl, o.p,s., lC: 18623433, Sokolski 584,257 22 eerhny
Pifloha k 06etni zAv5rce sestavend k31.12.2019

ll. Obecn6 udetni z6sady

11.1. Dlouhodobf majetek

Organizace eviduje v dlouhodobem majetku v5echny stavby a jejich technick6
zhodnoceni bez ohledu na uf5i poiizovaci ceny.

Organizace eviduje v dlouhodob6m hmotn6m majetku hmotni majetek s dobou
pouZitelnosti vy55i nel1 rok a s poiizovaci cenou vy55i neZ 40.000 K6, ri6tuje o n6m
na 0dtech dlouhodobeho majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Hmotnf majetek v poiizovac[ cen6 niZ5i neZ 40.000 KC 06tuje organizace do
n6klad0. Hmotnf majetek v poiizovaci cen6 vy$Si neZ 10.000 K6, ale niZ5i neZ

40.000 Kd s dobou pouZitelnosti del5i neZ 1 rok eviduje organizace v operativni
evidenci.

Organizace eviduje v dlouhodob6m nehmotn6m majetku nehmotnf majetek s dobou
pouZitelnosti vy55i ne?l rok a s poiizovaci cenou vy55i neZ 60.000 K6.
Nehmotnf majetek v poiizovaci cen6 ni25i neZ 60 tis. KE irdtuje organizace do
ndkla{fi. Nehmotnii majetek v poiizovaci cen6 vy55i neZ 10.000 Kd, ale niZ5i neZ
60.000 Kd s dobou pouZitelnosti del5i neZ 1 rok eviduje organizace v operativni
evidenci.

Uroky nejsou sou66sti poiizovaci ceny dlouhodob6ho majetku

Z5kladem pro 06etni odpisy hmotn6ho investidniho majetku jsou metody pouZivan6
pfi vydislov5ni daflovfch odpisfi. eastfa odpovidajici pom6rn6 dSsti odpisir
piipadajicich na investiCni dotace a dary je 06tov5na do qinos0 jako zriEtov5ni fondir
a sniZuje se o ni Vlastni jm6ni.

V roce 2017 byla piehodnocena doba pouZitelnosti budovy Hospicu na 100 let.

Ztoho dfrvodu byly piepodteny jeji odpisy.

11.2. Cenn6 papiry a podily

Nejsou

11.3. Zisoby

Organizace eviduje v zdsob6ch zboZi, potraviny pro kuchyfi, zdravotnickf materi6l a
leky. O zboZi a materi6lu 06tuje zp0sobem B.
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TRl, o.p.s., le: 18623433, Sokolskd 584,257 22 Cer(any
Piiloha k 0eetni z6v6rce sestavend k 31 .12.2019

11.4. Pohledivky

Pohleddvky se ocefiuji pii sv6m vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace tuofi
opravn6 poloZky u nevyrovnanfch pohleddvek 18 aZ 35 m6sic0 po splatnosti ve vli5i
5oo/o.

11.5. Cizom6nov6 transakce

Majetek azlvazky poiizen6 v cizi mdn6 se ocefiuji v deskich korundch v kuzu
platn6m ke dnijejich vzniku (vyhlS5enim eNB k piedchozimu pracovnimu dni).

ll.6.6asov6 rozli5eni

Organizace 06tuje o n5kladech piiStich obdobi. Prostiednictvim ndkladfi piistich
obdobi dasov6 rozli5uje n6klady, kter6 souvisi s dal5imi obdobimi.
Organizace 06tuje tak6 o rn/nosech pifstich obdobf, a to v piipadd jiZ piijatlch dotaci
urdenyich na dal5i obdobia piifakturaci sluZeb poskytnutfch v dalslm obdobi.

11.7. Bezfplatn6 nabyd dlouhodobf maietek, investiEni dotace a dary

Ve vlastnim jm6nl na ri6tu skupiny 901 - Vlastni jmdnl organizace 06tuje o zdrojich
poiizenl bez0platn6 nabyt6ho dlouhodob6ho majetku stejnd tak jako o investidnich
dotaclch nebo fdelovlich investidnlch darech. ]lato 66stka je pak rozpou5t6na na ridet
skupiny MB - Z06tov6ni fondfr soudasnE s ridtovinim odpisfi.

11.8. Veiejni sbirka

Organizace riEtuje o zdrojich zlskanfch z veiejn6 sbirky na (6tu 682 - Piijat6 dary.
Od roku 2017 nevyu2it6 dary organizace ridtuje na 06tu 911 - Fondy je5t6 pied
uzavienim roku. Pii vyuZiti daru v n6sledujicich obdobich se [dtuje na 048 - derp6ni
fondu.

11.9. Piijat6 dary

Na 06tu 682 - Piijat6 dary organizace dSle 06tuje o piijatfch individudlnich darech.
Od roku 2017 nevyuZit6 dary organizace 06tuje na 06tu 911 - Fondy je5t6 pied
uzavienim roku. Pii vyuZiti daru v nSsledujicich obdobich se 06tuje na 648 - eerpdni
fondu.

11.10. Pi''jat6 dotace
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TRl, o.p.s., lC: 18623433, Sokolsk6 584,257 22 Certany
Piiloha k 06etn i z6v6rce sestavend k 31 .12.2019

Piijat6 dotace jsou prostiedky poskytnute z veiejnich zdrojfi, tedy zejm6na ze zdrofi
st6tnlho rozpodtu, z rozpoetfi r.rzemn6 samosprevnich celk0, ze zdrojit stdtnich
rozpodtfr cizich stdtfi apod.

O tEchto prostiedcich 0dtuje organizace pii piijeti ve rninosech na 0dtu 691 - Dotace.
V pilpad6, Ze neni celS piijatS ddstka dotace do konce roku utracena, je zbyll ddstka
vykAz{na jako zAvazek na 0dtu skupiny 34 nebo jako vy?nos pii5tich obdobi na
06tech skupiny 38. V piipad6, 2e je utraceno v rdmci dotovan6ho projektu vice, neZ
bylo zatim v rdmci dotace piijato, 06tuje organizace na vrub ti6tu skupiny 34 a ve
prosp6ch 06tu 691 - Dotace, tak aby visledek hospodaienl z dotace byl vZdy nulovi.

11.11. Vlastni jm6ni

Ve vlastnim jm6ni na ri6tu skupiny 901 - Vlastni jm6ni organizace fdtuje o
zdrojich poilzeni bezriplatn6 nabyteho dlouhodob6ho majetku stejne tak jako o
investidnich dotacich nebo tidelovfch investidnich darech. Tato diistka je pak
rozpou5t6na na ri6et skupiny 648 - Z06tovdni fondfr soudasn6 s 06tov6nlm
odpisfi.

11.12. Dafi z piijm0

Organizace je veiejnE prosp65nim poplatnikem v souladu s g17a zilkona
6. 586/1992 Sb., o danich z pi'rjmCr, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d5le jen ZDP).

Organizace uplatfiuje osvobozeni dar[r podle 519b odst. 2 b) ZDP vZdy kdyZ je to
moZn6.
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TRl, o.p.s., lC: 18623433, Sokolskd 584,257 22 terlany
Piiloha k 06etni z6v6rce sestaven6 k31.12.2019

lll. Doplnujici fidaje k vikaz&m

lll.1. Dlouhodobf majetek

Plehled dlouhodobdho majetku je uveden v pliloze 6. 1

lll.2. Podily, podilov6 listy, dluhopisy, akcie

' Nejsou

lll.3. Dluhy po splatnosti z titulu dani, soci6lniho Ei zdravotniho poji6t6ni

Organizace Zfldne takov6 dluhy neeviduje.

lll.4. Dlouhodob6 zAvazky

Organizace neeviduje Zddne dlouhodobb zdvazky se splatnosti delsi neZ 5 let od
rozvahov6ho dne.

lll.5. Majetek neuvedeni v rozvaze

Krom6 drobn6ho majetku v zanedbateln6 hodnot6 neeviduje organizace Zfldny
majetek neuvedeny v rozvaze.

lll.6. Zivazky nevykAzan6 v roataze

Organizace neeviduje Zddnl zdvazky, kter6 by k rozvahov6mu dni nebyly vyk6z6ny
v tozvaze.

lll.7. Osobni niklady

Pr[rm6rni podet zam6stnancfr

Pr&m6rni podet zam6stnanc& v roce
2019

Prfim6rni podet zam6stnanc0 v roce
2018

62,44

:i.

63,13
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TRl, o.p.s., lC: 18623433, Sokolskd 584,257 22 Cereany
Piiloha k fdetni zAv5rce sestavend k31.12.2019

z toho 6len& iidicich org6n0

Pr0m6rni po6et iidicich pracovnik& v
roce 2019

5,75

Pn}m6rnf podet fidicich pracovnlkfr v
roce 2018

5,75

Osobni ndklady na zam6stnance, z toho na dleny iidicich orgSner

2019 v tis. Kd

Osobni ndklady OsobnI ndklady
na na 6leny ildicich
zam6stnance orgdn(r

29304 3 301

2018 v tis. KC

Osobnin5klady
na 6leny ifdicich
org6n0

2 101

Osobni
n6klady na
zam6stnance

Osobnindklady 29 048

Osobni ndklady jsou uvedeny vdetnd zdkonn6ho socidlniho a zdravotniho poji5tdni,

kter6 v roce 2019 dinilo celkem 7 324 tis. KC a v roce 2018 7 068 tis. K6.

Statut6rnizdstupce m6l v roce 2019 odm6nu ve vf5i 95 000,-.

elenfim org6nfr v roce 2019 nebyly poskytnuty Zddnb funk6ni poZitky, nebyly jim
poskytnuty ani 25dn6 pfij6ky, tiv6ry, zilruky 6ijind pln6ni.

ebnov6 orgdn0 nemaji Zddnou 06ast v osobdch, s nimi2 organizace v roce 2019
uzavfela smluvni vztahy.

lll.8. Odmdna piijatd statut6rnim auditorem

Organizace podEha povinnosti auditu 06etni z1v6rky. Odm6na auditora je stanovena
smlouvou na37 000,- + DPH.

lll.9. N6klady a vfnosy mimoiSdn6 svfm objemem nebo privodem

V roce 2019 nevykazuje organizace Zddn6 n5klady nebo vinosy, kter6 by byly
mimoi6dn6 svim pfrvodem nebo objemem.

lll.10. ZAsEvy a ru6eni

Majetek organizace nenf zatiZen 26dnym zdstavnim prSvem

Organizace neposkytla ani nepiijala LAdnA rudeni.
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TRl, o.p.s., le: 18623433, Sokolskd 584,257 22 Cerlany
Piiloha k 06etni zAv5rce sestavend k31.12.2019

lll.11. Piijat6 dotace a dary

V roce 2019 by[ pfijaty n6sledujici dotace (ednotliv6 nad 50 000K6, ostatnl
souhrnn6) :

Poskytovatel

Ministerstvo vnitra

Stfedodeskf kraj

MagistrSt hlavniho m6sta Prahy

M in isterstvo zd ravotn ictvi

Obec eerdany

M6stsk5 6iist Praha 1

M6stsk6 66st Praha 4

M6stskd 65st Praha 10

M6sto Bene5ov

Ostatni souhrnn6

Celkem

eestka Vriceno

77 000

5770 400

5 492 000

271 000

150 000

80 000

90 000

149 415

123 200

M0 250

12 843 265

3 500

0

0

27 442

0

0

0

0

0

0

30 942

V roce 2019 by[ pfijaty ndsledujici dary (ednotliv6 uvedeny dary nad 50 000 K6,

ostatnl souhrnnd):
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Forum d6rc0 90 671

Nadace eEZ 100 000

Ostatni souhrnn6 2 116 599

Celkem 3 089 420

TRl, o.p.s., lC: 18623433, Sokolsk6 584,257 22 eereany
Piiloha k (eetni z6v6rce sestaven6 k31.12.2019

ZvlSe uvedenich darfi organizace v roce 2019 vyuZila dary ve WSi 2 968 230,- K6.
Sou6asn6 organizace v roce 2019 vyuZila dary z piedchozich Iet, a to v celkov6 vf5i
289 977,- Ke .

1L.12, Veiejn6 sbirka

Organizace m6la v roce 2019 povoleni pofSdat tii vefejn6 sblrky:

1)

Spisovd znadka: S2-005986/201 s/KU SK
Datum rozhodnuti: 19.1 .201 5

eisto sbirkov6ho 06tu: 1 07-9459020217 tOlOO

Osoba opr6vn6nd jednat ve v6ci sbirky v roce 2019: Blanka BejdSkov6

Datum zahfljeni sbirky: 23.1.2015
Datum ukondeni sbirky: neukondena

Ucet sbirry
Shroma2dbv6n( finandnich prostiedkfr na materi6lni zabezpeden( Hospice Dobr6ho
Pastiiie v eerdanech, opravy a udrZovSni zaiizeni, energie.

Vfnos sbirky v roce 2019
Hrubi qfi6Zek sbirky: 1 005 028,51
eisty v!t62ek sbirky: 1 OO3 422,s6
V roce 2019 vyuZito: 953 399,11

Strana l3l15

Honza
22HLAV



tRl, o.p.s., lC: 18623433, Sokotsk6 584,257 22 Cerlany
Piiloha k 06etni zdv6rce sestavend k 31 .12.2019

K dalSimu pouZiti: 516 600,25

eastka k dal5imu pouZiti je uloZena na sbirkov6m 06tu.

2)

Spisovd znadka: SZ-0 1 608 8n0 1 4tKtJSK
Datum rozhodnuti: 27 .1 .201 4
eislo sbirkov6ho 0dtu: 191729485/0300
Osoba oprdvn6nS jednat ve v6ci sbirky v roce 2019: Martin eeljuska

Datum zahigeni sbirky: 1.2.2014
Datum ukondenI sbirky: neukondena

0ietsuirky
Shromaid ov 6ni fi nandn ich
Hospici Dobr6ho Pastliie v

na stavbu kostela Nejsv6tr5j5i Trojice pii

Vfnos sbirky v roce 2019
Hrubi u.iteZek sbirky: 6 006,96
Cistri vft6Zek sbirky: 5 981,96
V roce 2019 vyuZito: 0
K dal5lmu pouZitl: 87 40A,44

eastfa k dal5imu pouZiti je uloZena na sbirkov6m tidtu

3)

Spisovd znalka: SZ-1 39038/201 9/KUSK
Datum rozhodnuti: 22.1 0.2019
eislo sbirkov6ho 06tu: 53053035 gtz}1}
Osoba opr6vn6n6 jednat ve v6ci sbirky v roce 2019: lng. Blanka Bejddkovd

Datum zahi\eni sbirky: 1.11.2019
Datum ukondeni sbirky: neukondena

Udet suirry
Zaji5t6ni sluZeb pro klienty TRt, o.p.s.

Vfnos sbirky v roce 2019
Hrubi viit6Zek sbirky: 136 708,-
eisty vlit6Zek sbirky: 135 537,-
V roce 2019 vyuZito: 0
K dal5imu pouiiti: 135 537,-

eastka k dal5imu pouZiti je uloZena na sbirkov6m 06tu

prostiedkfr

eerdanech
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TRl, o.p.s., le: 18623433, Sokolsk6 584,257 22 Cerdany
Piiloha k Udetnf zlv5rce sestaven6 k31.12.2019

lll.13. Vfsledek hospodaieni a dafi z piijmu

Vfsledek hospodaieni za rok 2018 ve vysi 85 g4O,7O byl pieveden do
Nerozd6len6ho zisku.
Za rok 2A19 organizace vykazuje ztrdtu ve vlf5i 101 Og3 67 Kd. Z,Aklad dan6 z piijmu
ve vfii 0 Kd bylzji5t6n ndsledovn6:

Zfiklad dan6 byl zaokrouhlen a sniZen na 0 Kd uplatn6nim sniZenl zdkladu dan6
v souladu s $35 odst. 1 . ZDP.

lll.{4. Vfznamn6 ud6losti mezi rozvahovfm dnem a okamZikem sestaveni
f6etni ziv6rky

Mezi rozvahornim dnem a okamZikem sestaveni rjdetni z6v6rky nenastaty Z6dn6
ufznamn6 ud6losti,

V eerdanech dne 26.3.2020

Sestavil : Zuzana Jezbe rov6

Statut6rni orgAn: PharmDr. HornikovS, MHA

Piiloha d. 1 - Rozpis dlouhodobeho majetku
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