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Milí přátelé,  

 

Dobromysl o. p. s. Vám předkládá již čtvrtou výroční zprávu. Poslední rok  byl 

rokem stabilizace. Povedlo se nám ustálit nejen financování, ale také perso-

nální zajištění služeb, významně jsme zapracovali na zvyšování standardů pro 

naše uživatele a na zvýšení kvality péče.  

 

Vedení organizace se zaměřilo tento rok především na rozšíření nabídky služeb 

pro klienty. Podařilo se nám zajistit velké množství terapií, které jsme díky pro-

jektům, nadacím a štědrým dárcům mohli poskytovat zdarma či za symbolic-

kou cenu. Sociální pracovníci významně editovali standardy kvality péče. Spo-

kojenost s praxí i zpracovanými materiály potom vyjádřila i kontrola Krajského 

úřadu, která u nás v létě proběhla.  

 

Došlo také k obměně personálního zabezpečení služeb. Nový vedoucí pracov-

níci jsou odborníci s dlouholetou praxí v oboru. Do Dobromysli přinesli mnoho 

nových nápadů a postřehů. Přejeme jim mnoho sil a nadšení do práce.  

 

Tak jako v minulých letech bych ráda tento prostor využila především k podě-

kování. Je mnoho lidí, firem, organizací, které nám každý rok vyjadřují svou 

podporu. Bez pomoci ostatních by se nám práce dělala velmi těžko. Je fajn 

vědět, že v tom nejsme sami a že máme na koho se obrátit.  

 

Díky také patří našim klientům, kteří nám svou zpětnou vazbou dávají jistotu, 

že práce, kterou děláme, má smysl.  

 

 

 

Alžběta Pondělíčková 
ředitelka  Dobromysl o. p. s.  

 

 

 

          

 



Dobromysl o. p. s. je obecně prospěšnou společností, jejímž posláním je péče o lidi 

s postižením. Jsme tu pro všechny z regionu Berounsko, Hořovicko, Praha Západ. 

Každý rok naše služby využije kolem 80 klientů. V nabídce máme kromě čtyř sociál-

ních služeb — Denní stacionář, Sociálně terapeutické dílny, Týdenní stacionář a Od-

lehčovací služby — také velké množství terapií, kroužků, možnost bezbariérového 

svozu, nebo třeba rehabilitace.  

Pravidelně pořádáme charitativní kulturní a sportovní akce. 

V naší organizaci dbáme na profesionální a empatický, individuální přístup ke každé-

mu člověku.  

Spolupracujeme s odborníky a s jinými organizacemi poskytujícími návazné služby a 

poradenství. Naši činnost v roce 2015 podpořil KÚ Středočeského kraje, Město Be-

roun, Evropský sociální fond v ČR—Operační program—Lidské zdroje a zaměstna-

nost.  

 

 

 

Dobromysl o. p. s. 

IČ: 24198412 

 

Sídlo: 

Bezručova 928, 266 01 Beroun 

 

 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Čísla účtů 

2400216934/2010 Fio Banka – veřejná sbírka 

2900210934/2010 Fio Banka  – běžný účet 

 

Datová schránka 

yspbxrh 

 

 

 

 

O DOBROMYSLI Poslání organizace:  

Naším posláním je poskytovat profesionální 

sociální služby dětem, mladistvým i dospělým 

se zdravotním postižením, včetně podpory 

jejich rodin a pečujících osob. Dále chceme 

svojí činností přispívat k odstranění negativního 

vnímání osob se zdravotním postižením. 



Zakladatelka organizace:    Miroslava Šlejmarová 
 
Správní rada:        Bc. Bronislava Buroňová 
        Tomáš Pergler 
        Pavla Doubková, Dis.  
         
 
Dozorčí rada:      Ing. Hana Lepičová 
        PhDr. Hana  Pavlíčková 
        Michaela Lejčková, Dis. 
 

Organizační struktura v roce 2015 

 

 

 STRUKTURA 

Pracovníci ve službách (prosinec 2015) 
 

Sociální pracovnice a vedoucí odlehčovacích služeb: Michaela Lejčková 
Vedoucí sociálních služeb: Bohdana Holátová (Denní stacionář), Kateřina 
Vašíčková (Sociálně terapetutické dílny), Kateřina Dvořáková (Osobní asis-
tence) 
 
Pracovnice v sociálních službách: Alena Borovičková, Pavla Texlová, Jitka 
Hrušková, Zuzana Vlachová, Romana Hlávková, Markéta Ticová, Michaela 
Šimečková, Radka Picková, Vlastimila Kobíková, Anna Houžvičková, Dag-
mar Pikhartová, Tereza Jetelová, Adriana Lukasová, Vladislava Říhová, 
Eliška Sintová, Karolína Pondělíčková, Nikola Likavcová, Denisa Jíravová, 
Jana Elšíková a Petr Kouba 
 
Dobrovolnice: Simona Hendrychová 
 
 



Lidem se zdravotním postižením nabízíme:Lidem se zdravotním postižením nabízíme:Lidem se zdravotním postižením nabízíme:   

   Denní stacionářDenní stacionářDenní stacionář   

   Sociálně terapeutické dílnySociálně terapeutické dílnySociálně terapeutické dílny   

   Osobní asistenceOsobní asistenceOsobní asistence   

   Odlehčovací službyOdlehčovací službyOdlehčovací služby   

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Cílem služby je maximální možná podpora samostatnosti 
uživatele, a to jak v péči o vlastní osobu, tak na trhu práce.  

Cílová skupina: lidé s postižením 

Věkové rozmezí: 1—55 let 

Provoz:  pondělí—pátek: 08:00—15:00 

Služba  byla v roce 2015 spolufinancována  Evropský sociální 

fond v ČR—Operační program—Lidské zdroje a 

zaměstnanost.  

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 

Cílem služby je poskytnout lidem se zdravotním postižením 
pobyt kvalitou srovnatelný s domácím prostředím a 
pečujícím osobám tak umožnit nezbytný odpočinek.  

Cílová skupina: lidé s postižením 

Věkové rozmezí: 1—55 let 

Provoz:  dle dohody 

Pořádáme pobyty v přírodě i dvoutýdenní letní pobyt u nás v 

Dobromysli. Přehled je na webových stránkách. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Cílem služby je umožnit lidem se zdravotním postižením 

strávit čas příjemně a plnohodnotně, aktivně se zapojit do 

činností směřujících k rozvoji jejich osobnosti 

Cílová skupina: lidé s postižením 

Věkové rozmezí: 1 rok—55 let 

Provoz: Po, čt, pá: 7:30—16:30, út, st: 7:30—17:30 

V rámci služby nabízíme terapie, kroužky, rehabilitaci a 

bezbariérový svoz. 

DENNÍ STACIONÁŘ 

Cílem služby je dopomoci lidem se zdravotním postižením 

překonávat každodenní překážky v jejich přirozeném 

prostředí a jejich vedení k maximální možné soběstačnosti. 

Cílová skupina: lidé s postižením 

Věkové rozmezí: od 3 let 

Provoz:  dle dohody 

Nabízíme také asistenci ve školách a školkách. K dispozici je 

bezbariérové auto. 

OSOBNÍ ASISTENCE 



 

 

DENNÍ STACIONÁŘ 

V loňském roce jsme našim klientům mohli díky získaným 

projektům nabídnout zdarma hipoterapii, canisterapii, 

arteterapii a muzikoterapii. Dále mohli klienti využívat služeb 

rehabilitačního pracovníka a fyzioterapeuta. V rámci služby naši 

pracovníci s klienty chodí například také na bowling, společně 

vaří, dochází do solné jeskyně. O kroužky byl mimořádný zájem.  

TERAPIE, KROUŽKY 

O klienty v Denním stacionáři pečuje tým odborných pracovníků. 

Téměř během celého dne máme k dispozici zdravotní sestru. V 

roce 2015 naši službu Denní stacionář využívalo 40 klientů. 

Vedoucí Denního stacionáře je Bc. Bohdana Holátová. Kromě 

základní péče nabízíme klientům různé aktivity a terapie, K 

dispozici máme i snoezelen—multisenzorickou terapii.  

PÉČE 

Klub Zebra je náš výletní klub, s kterým klienti jezdí 

každý pátek na různé akce—hrady, do skanzenů, 

přírody, botanických, či zoologických zahrad, jeskyní , 

apod. Nejen pro tuto příležitost máme k dispozici 

bezbariérový automobil (více info o svozu ve službě 

Osobní asistence) 

KLUB ZEBRA, SVOZ 



   

 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 

 

Individuální asistenci poskytujeme klientům s různými potřebami. 

Snažíme se personál profesionalizovat a vzdělávat, aby pracovníci 

zvládali všechny specifické aspekty konkrétních klientů. Práci 

konzultujeme s odborníky, poradenskými centry, vzdělávacími  

zdravotnickými zařízeními. Osobní asistenci u nás v roce 2015 

čerpalo celkem 32 klientů. 

PÉČE 

Klientům ze všech služeb nabízíme svoz bezbariérovým 

automobilem. Máme nyní k dispozici i malý osobní 

automobil a snažíme se uspokojit zájem všech klientů, kteří 

mají problém s dostupností služeb. Tímto automobilem jezdí 

naši klienti také na pobyty a výlety. 

SVOZ BEZBARIÉROVÝM AUTOMOBILEM 

Skupinovou osobní asistenci nabízíme ve školách a dětských domovech, kde jeden pracovník pečuje o více 

klientů ve skupině. Počet klientů na pracovníka dohodneme vždy individuálně dle situace. V roce 2015 

jsme takto poskytovali službu v rehabilitačních třídách Střední školy a základní školy Beroun a dále v  

Dětském domově a mateřské škole speciální v Berouně.   

SKUPINOVÁ OSOBNÍ ASISTENCE 



   
 

 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Při odlehčovacích pobytech se snažíme s klienty navštívit 

nová místa, užít si fajn chvíle v přírodě a dát rodinám prostor 

pro odpočinek. V roce 2015 jsme společně byli na letním 

táboře na Úhlavce, na pobytu ve Šlovicích a ve Střelských 

Hošticích a na canisterapeutickém pobytu ve Svatém 

Štěpánu. Za rok 2015 využilo odlehčovací služby 57 klientů. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY V PŘÍRODĚ 

V Dobromysli proběhla v roce 2015 čtrnáctidenní 

odlehčovací služba v červenci, kdy rodiny mohly čerpat 

dovolenou a odpočívat. Na podzim jsme uspořádali také 

arteterapeutický odlehčovací den. Během roku nárazově 

pořádáme víkendové odlehčovací služby. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY V DOBROMYSLI 

Ambulantní odlehčovací službu můžou naši klienti využít v 

kterýkoli pracovní den v době, kdy je v provozu Denní 

stacionář.  Služba probíhá v prostorách stacionáře a je možné 

během ní čerpat různé druhy terapií.  

 

AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 



   

 

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 

Klienti se v naší dílně učí postarat sami o sebe. Každý týden 

nacvičujeme vaření, úklid, péči o domácnost. V rámci seberozvoje 

dbáme na to, aby se dokázali naši klienti zorientovat ve společnosti, 

učíme je zvládat situace, jako jsou nakupování, jednání s úřady, práce s 

počítačem—sociálními sítěmi a další. Vše se odvíjí od zcela konkrétních 

požadavků každého klienta. Sociálně terapeutickou dílnu navštěvovalo 

v roce 2015 17 klientů. 

NÁCVIK SEBEOBSLUHY 

Klienti v dílně nacvičují své pracovní dovednosti a prohlubují 

pracovní návyky při práci s keramickou hlínou, voskem a 

mýdlovou hmotou. Každý klient dělá takovou práci, která 

odpovídá jeho možnostem a dovednostem, a ty postupně rozvíjí. 

Práce s klienty je individuální. Snažíme se, aby nácvik pracovních 

dovedností šel ruku v ruce s rozvojem samostatnosti klienta. 

NÁCVIK PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ 

V loňském roce se výrobky klientů prodávaly na Hrnčířských trzích v Berouně 

a na mnoha prodejních řemeslných trzích. Výrobky také prodávají různé 

obchůdky v Praze i jiných městech. Výtěžek z prodeje pak putuje na účet 

veřejné sbírky. Velmi oblíbená mezi zákazníky jsou mýdla s novými obaly od 

akademického malíře Cyrila Kozáka. V loňském roce si lidé výrobky také 

nakupovaly prostřednictvím e-shopu www.povidlo.cz 

VÝROBKY NAŠICH KLIENTŮ 



Charitativní akce, které pořádáme, jsou Charitativní akce, které pořádáme, jsou Charitativní akce, které pořádáme, jsou 

pro Dobromysl o. p. s. jedním ze zdrojů pro Dobromysl o. p. s. jedním ze zdrojů pro Dobromysl o. p. s. jedním ze zdrojů 

financování služeb. Jsme velice rádi, že financování služeb. Jsme velice rádi, že financování služeb. Jsme velice rádi, že 

nás umělci, sportovci i mnozí další pod-nás umělci, sportovci i mnozí další pod-nás umělci, sportovci i mnozí další pod-

porují. Samozřejmě díky patří i návštěv-porují. Samozřejmě díky patří i návštěv-porují. Samozřejmě díky patří i návštěv-

níkům našich akcí. níkům našich akcí. níkům našich akcí.    

 

 

CHARITATIVNÍ AKCE 

Divadelní představení Světáci  

Pro Dobromysl zahrála divadelní 

sekce Cyklotour. Představením 

jsme společně oslavili již 3. 

narozeniny Dobromysl. Sokol Králův 

Dvůr zapůjčil své prostory. Díky!  

Simeon Soul Charger & Mňága a 

Žďorp pro Dobromysl  

Koncert proběhl v dubnu na 

podporu činnosti organizace. V 

plném sále České pojišťovny se 

hrálo a tančilo do noci. 

Muzikantům i návštěvníkům díky.  

Wohnout  

Podzimní koncert, jehož 

výtěžek nám pomohl 

získat finance na 

automobil pro osobní 

asistenty. Děkujeme!  



   

 

 

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI NAŠICH AKCÍ 

Hokejové utkání  

Utkání týmu HK Králův Dvůr a 

Šaffer Private Hockey Club 

podpořil také Nadační fond 

Letorosty pana Jiřího 

Oberfalzera. Díky všem.  

Daniel Hůlka  

Vánoční koncert Daniela 

Hůlky a dětského 

pěveckého sboru Lentilky 

podpořilo Město Beroun. 

Díky za spolupráci.  



AKTIVA  Číslo 

řádku 

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

 Stav k poslednímu 

dni účetního obdo-

bí 

 

Dlouhodobý majetek celkem 1 800,00 669,00 A. 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 1 256,00 1 322,00   II. 

Samostatné hmotné movité věci a soubory mo-

vitých věcí 

14 1 256,00 1 322,00     4. 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 - 456,00 -653,00   IV. 

Oprávky k samostatným hmotným movitým 

věcěm a souborům hmotných movitých věcí 

36 -456,00 -653,00     7. 

Krátkodobý majetek celkem 41 3 961,00 3 536,00 B. 

Pohledávky celkem 52 577,00 641,00   II. 

Odběratelé 53 257,00 220,00     1. 

Poskytnuté provozní zálohy 56 182,00 266,00     4. 

Ostatní pohledávky 57 0,00 10,00     5. 

Pohledávky za zaměstnanci 58 5,00 0,00     6. 

Daň z příjmů 60 0,00 145,00     8. 

Ostatní přímé daně 61 0,00 0,00     9. 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem 

orgánů územních  samosprávných celků 

65 133,00 0,00     13. 

Krátkodobý finanční majetek celkem 72 3 384,00 2 895,00   III. 

Pokladna 73 6,00 43,00     1. 

Účty v bankách 75 3 378,00 2 852,00     3. 

AKTIVA CELKEM 85 4 761,00 4 205,00  

   

ROZVAHA 

Ke dni 31. 12. 2015  (v tisících Kč) 



PASIVA Číslo 

řádku 

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

 Stav k poslednímu 

dni účetního obdo-

bí 

 

Vlastní zdroje celkem 1 3 291,00 3 110,00 A. 

Jmění celkem 2 2 376,00 1 322,00   I. 

Vlastní jmění 3 946,00 715,00     1. 

Fondy 4 1 430,00 2 345,00     2. 

Výsledek hospodaření celkem 6 915,00 50,00   II. 

Účet výsledku hospodaření 7 x 50,00     1. 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 8 915,00 x     2. 

Cizí zdroje celkem 10 1 470,00 1 095,00 B. 

Dlouhodobé závazky celkem 13 399,00 324,00   II. 

Dohadné účty pasivní 19 399,00 324,00     6. 

Krátkodobé závazky celkem 21 826,00 742,00   III.  

Dodavatelé 22 144,00 130,00     1. 

Přijaté zálohy 24 11,00 10,00     3. 

Zaměstnanci 26 324,00 320,00     5. 

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřej-

ného zdravotního pojištění 

28 181,00 215,00     7. 

Daň z příjmů 29 144,00 0,00     8.  

Ostatní přímé daně 30 22,00 67,00     9. 

    17. Jiné závazky 38 0,00 0,00 

  IV. Jiná pasiva celkem 45 245,00 29,00 

    2. Výnosy příštích období 47 245,00 29,00 

PASIVA CELKEM 49 4 761,00 4 205,00  

   

ROZVAHA 

Ke dni 31. 12. 2015  (v tisících Kč) 



 Číslo 

řádku 

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost 

 

   Celkem 

Spotřebované nákupy celkem 2 940,00 25,00   I. 965,00 

Spotřeba majetku 3 643,00 14,00     1. 657,00 

Spotřeba energie 4 297,00 11,00     2. 308,00 

Služby celkem 7 1 309,00 11,00   II. 1 320,00 

Opravy a udržování 8 25,00 x     5. 25,00 

Cestovné 9 7,00 x     6. 7,00 

Náklady na reprezentaci 10 7,00 x     7. 7,00 

Ostatní služby 11 1 270,00 11,00     8. 1 281,00 

Osobní náklady celkem 12 6 074,00 317,00   III. 6 391,00 

Mzdové náklady 13 4 601,00 236,00     9. 4 837,00 

Zákonné sociální pojištění 14 1 434,00 80,00     10. 1 514,00 

Zákonné sociální náklady 16 39,00 1,00     12. 40,00 

Daně a poplatky celkem 18 8,00 0,00   IV. 8,00 

Daň silniční 19 3,00 x     14. 3,00 

Ostatní daně a poplatky 21 5,00 x     16. 5,00 

  V. Ostatní náklady celkem 22 21,00 x 21,00 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23 4,00 x     17. 4,00 

Dary 28 4,00 x     22. 4,00 

    24. Jiné ostatní náklady 30 13,00 x 13,00 

  VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 

opravných položek celkem 

31 196,00 0,00 196,00 

    25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

32 196,00 x 196,00 

  VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 4,00 0,00 4,00 

    32. Poskytnuté členské příspěvky 40 4,00 x 4,00 

NÁKLADY CELKEM 43 8 552,00 353,00  8 905,00 

   

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Ke dni 31. 12. 2015  (v tisících Kč) 



    Číslo 

řádku 

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost 

 

Celkem 

  I. Tržby za vlastní výkona a za zboží cel-

kem 

45 3 087,00 428,00 3 515,00 

    1. Tržby za vlastní výrobky 46 0,00 33,00 33,00 

    2. Tržby z prodeje služeb 47 3 087,00 395,00 3 482,00 

  IV. Ostatní výnosy celkem 59 354,00 0,00 354,00 

    18. Jiné ostatní výnosy 66 354,00 x 354,00 

  VI. Přijaté příspěvky celkem 75 1 478,00 0,00 1 478,00 

    27. Přijaté příspěvky (dary) 77 1 478,00 x 1 478,00 

  VII. Provozní dotace celkem 79 3 608,00 0,00 3 608,00 

    29. Provozní dotace 80 3 608,00 x 3 608,00 

     VÝNOSY CELKEM 81 8 527,00 428,00 8 955,00 

      

     VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

PŘED ZDANĚNÍM 

82 -25,00 75,00 50,00 

   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO 

ZDANĚNÍ 

84 -25,00 75,00 50,00 

   

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Ke dni 31. 12. 2015  (v tisících Kč) 



   

 

 

 

 

Popis společnosti 

 

 

Dobromysl o.p.s.  je česká právnická osoba ve formě obecně prospěšné společnosti. Vznikla dne 6.ledna 

2012 a sídlí na adrese Beroun, Bezručova 928.  

Hlavní činností společnosti je poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním 

postižením-Denní stacionář, Odlehčovací služby, Osobní asistence, Sociálněterapeutické dílny, dále pak zajiš-

ťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých a poskytování bezbari-

érové dopravy k možnosti využívání poskytovaných sociálních služeb.  

Společnost má zaevidovánu i doplňkovou ( vedlejší hospodářskou )činnost. 

Jediným zakladatelem Dobromysl o.p.s. je Miroslava Šlejmarová. 

Společnost nemá majetkové ani smluvní spoluúčasti v jiných společnostech. 

 

Statutárním orgánem společnosti je ředitel.  

K 31.12.2015 je ředitelem společnosti Bc. Alžběta Pondělíčková, nar. 17.5.1972. 

 

Dalším orgánem společnosti je správní rada. Členové správní rady k 31.prosinci 2015: 

 

Předseda:              Bronislava Buroňová   

Členové:  Pavla Doubková 

   Tomáš Pergler 

 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Členové dozorčí rady k 31.prosinci 2015: 

 

Předseda:             Ing.Hana Lepičová  

Členové:  PhDr. Hana Pavlíčková 

   Michaela Lejčková 

 

Členům správní a dozorčí rady společnosti nebyly vypláceny žádné odměny ani jiná plnění v peněžní či 

naturální formě. 

 

Průměrný počet zaměstnanců v účetním období činil  22 zaměstnanců. Ke 31.prosinci 2015 měla společ-

nost 25 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (10 v ostatních PP), z toho 1 ředitele. 

 

 

 

 

 

 

 

V tis. Kč 

Zaměstnanci celkem 

2015 2014 

Mzdové náklady 4 837 5 411 

Náklady na soc. 

zabezpečení 1 514 1 708 

Celkem 6 351 7 119 

Příloha tvořící součást účetní závěrky  

k 31.prosinci 2015 



   

 

 

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 

 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a podle postupů účtování pro nevýdě-

lečné organizace dle vyhlášky č. 504/2002Sb.ve znění pozdějších předpisů. 

Společnost ve sledovaném účetním období nemá žádné zásoby, neúčtuje v cizích měnách, nemá ani ne-

poskytla žádné úvěry a půjčky a neměla opravné položky k majetku. 

Pro dlouhodobý majetek byly stanoveny účetní odpisy, které jsou stanoveny pro jednotlivé položky dlouho-

dobého majetku. 

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

 

V roce 2015 došlo ke změně výše fondu základního jmění, a to jednak snížením z důvodu vyřazení majetku 

pořízeného z darů a snížením v důsledku rozpuštění odpisů dotovaného majetku do výnosů proti FZJ. Stav fondu 

základního jmění společnosti ke 31.12.2015 činil 714.549,-Kč. 

 Rezervní fond byl navýšen rozhodnutím správní rady o kladný hospodářský výsledek z roku 2014 ve výši 

914.743,96Kč.  Stav rezervního fondu ke 31.12.2015 činil 2 345.033,17 Kč. 

Společnost k datu účetní uzávěrky neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Ke 31.12.2015  eviduje závazky 

ve splatnosti do 30 dnů, a to v tomto složení: 

 

 
 

Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky kryté podle zástavního práva, nevede soudní jednání a 

spory. 

K datu účetní závěrky společnost neeviduje pohledávky po splatnosti. 

Obecně prospěšná společnost Dobromysl o.p.s. v účetním období provozovala hlavní činnost – poskytování 

sociálních služeb  ( výnosy z ní činily v roce 2015  8 560 tis.Kč). Na tuto činnost obdržela dotace dle tabulky 

v příloze Úč NO 3-01, dále dary od fyzických a právnických osob, obcí a nadací v celkové výši  1 478 tis.Kč. 

V roce 2015 měla Dobromysl o.p.s. výnosy z hospodářské činnosti ( pronájem prostor, reklama apod.),  a to 

ve výši 395 tis.Kč  

Po  datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. 

 

 

 

        Bc. Alžběta Pondělíčková 

         Ředitelka 

V Berouně dne 31.3.2016 

  V tis. Kč 

Závazky z obchodních vztahů 130 

Závazky k zaměstnancům 320 

Závazky k instit. soc.a zdr. zabezp. 215 

Jiné závazky 67 



 

Děkujeme za podporu!Děkujeme za podporu!Děkujeme za podporu!   

 

  Alfery Kamil ČSOB Asset management a.s.  

Beňo Luboš  HK Králův Dvůr  

Bočková Taťána RGT, s.r.o  

Buroňová Bronislava Českomoravský beton  

Čelada Libor RWE GasNet, s.r.o.  

Dus Jan Vodácká půjčovna Ahoooj  

Fuxová Lenka Divadelní sekce Cyklotour  

Hošek Jiří  Barvy laky Komplet Beroun  

Humlová Klára BEST WESTERN Hotel Grand  

Jančaříková Irena Řeznictví Kamil Alfery  

Kerčáková Jana Vinotéka Semrád  

Korejčíková Jindřiška  CMS Consulting, s.r.o.  

Kozlovská Dušana Alza.cz  

Krupa Radislav Všeobecná zdrav. pojišťovna  

Lešuková Jana Verek—reklamní studio s.r.o.  

Mareš Josef  Ikona—grafické studio, s.r.o.  

Moravec Jan Oční optika M. Koubíková  

Müllerová Jana NF Letorosty  

Noha Leoš  Nadace České spořitelny  

Novotný Jaroslav Nadace České pojišťovny  

Pokorný Marek Město Beroun  

Potočka Jakub Město Králův Dvůr  

Prošková Anna Město Hořovice  

Semrád Jiří  Obec Praskolesy  

Suchá Lucie Město Zdice  

Suttr David Obec Vráž  

Svejkovská Jana Obec Hýskov  

Valina Pavel Město Osek  

Valinová Rena   

Vaníček Jiří   

Volf Milan   

   

 

 




