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Slovo předsedy správní rady

Vážení a milí čtenáři,

podobně jako v roce 2020, byla i v uplynulém roce 
2021 činnost Maltézské pomoci značně poznamenána 
koronavirovou pandemií. Ale i tentokrát, navzdory všem 
opatřením, nařízením, izolacím, karanténám a všem 
dalším s touto pandemií souvisejícím překážkám, se 
dokázali naši pracovníci na všech úrovních s touto 
situací vypořádat a opět obstáli na výbornou. Obdi-
vuhodná energie pana ředitele Ing. Jiřího Judy, skvělá 
práce vedení jak v centrále, tak i v jednotlivých centrech 
a obětavé nasazení celého týmu zaměstnanců i dob-
rovolníků zasluhují úctu a poděkování.

Vliv pandemie koronaviru na práci Maltézské po-
moci v uplynulém roce byl opravdu značný. Obava 
před nákazou a přísná hygienická opatření negativně 
ovlivnily především naše dobrovolnické programy, když 
byl značně omezen osobní styk našich dobrovolníků 
s klienty. Tento výpadek se nepodařilo přes veškerou 
snahu plnohodnotně nahradit – podařilo se dosáhnout 
jen necelých 69 % odpracovaných dobrovolnických 
hodin v porovnání s „předpandemickým“ rokem 2019. 

Situace však byla přeci jen o něco lepší, než v roce 
2020, kdy tento ukazatel činil jen asi 56 % předpan-
demického stavu. S určitými obavami sledujeme také 
personální otázky. Ačkoliv se v uplynulém roce dařilo 
výrazně navyšovat mzdy, přesto před námi stojí s ohle-
dem na vývoj na trhu práce a v ekonomice obecně do 
následujícího roku velká výzva v podobě udržení dosta-
tečného personálního zajištění všech našich projektů.

Naopak mimořádně pozitivně se vyvíjí projekt osobní 
asistence, který meziročně vzrostl o 21 %. Poptávka po 
tomto našem projektu roste mimo jiné z důvodu stárnutí 
populace a negativně se na ní příliš neprojevila ani ko-
ronavirová pandemie. Rozvoj tohoto projektu obzvláště 
vynikne při srovnání za uplynulou dekádu – jestliže 
v roce 2011 odpracovalo v rámci projektu 31 asistentek 
12 044 hodin, tak v roce 2021 se na projektu podílelo již 
152 asistentek a bylo vykázáno 117 046 odpracovaných 
hodin. To považuji za znamenitý úspěch a doufám, že 
navzdory výše zmíněným personálním obavám, se tento 
projekt bude i nadále úspěšně rozvíjet.

Tento, ani další úspěchy, o kterých je řeč v této 
výroční zprávě, by nebyly možné bez štědrosti našich 
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dárců a podporovatelů, k nimž se řadí jak orgány veřejné 
správy (ministerstva, krajské úřady i obce), různé nadace, 
organizace, ale i soukromé osoby. Jmenovité poděkování 
všem velkým dárcům je uvedeno na konci této výroční 
zprávy. Speciálně děkuji také za dvě významná dědictví, 
která byla v uplynulém roce Maltézské pomoci odkázána. 
Poděkování patří ale především všem našim zaměstnancům, 
dobrovolníkům a klientům za jejich nasazení, trpělivost, 
obětavost, péči a lásku, se kterou služby Maltézské pomoci 
poskytují nebo přijímají.

Zbývá otázka, co nás čeká v roce nadcházejícím. Pro-
bíhající události vzbuzují mnoho nových obav. Hospodaření 
státu v roce 2021 skončilo rekordním schodkem, vzhledem 
ke skladbě příjmů Maltézské pomoci to není příznivá zpráva. 
Dále začaly prudce růst ceny plynu a elektřiny, což uvádí 
mnoho domácností i firem do značných potíží, často na 
samu hranici existenčních problémů. Inflace letí vzhůru, 
ceny potravin, důležitého zboží, materiálů a surovin rychle 
rostou, pohonné hmoty jsou nejdražší v historii a k dovršení 
všeho zaútočila ruská vojska na území Ukrajiny, což vyvolalo 
vlnu uprchlíků, převážně žen, dětí a starších lidí – jsou jich 
miliony, v České republice statisíce. 

Lidí, kteří se neobejdou bez účinné pomoci hmotné, ale 
i duchovní, tedy zcela jistě značně přibyde. Rozhodně nás 
tedy nečeká zasloužený „pocovidový“ odpočinek a postup-
ný návrat věcí do normálu, ale budeme postaveni před ještě 
větší výzvy, než jakým jsme čelili v minulosti. Nesmíme však 
v žádném případě ztrácet odhodlání a naději, že se našemu 
dobrému dílu konanému ku prospěchu potřebných, bude 
i nadále dařit, zůstaneme-li věrni heslu Maltézského řádu 
„Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum“ a budeme-li i nadále 
pomáhat s úctou a laskavostí.

Milí čtenáři, spolupracovníci, dobrovolníci, příznivci a klienti! 
Prosím, abyste nám i v roce 2022 zachovali svou přízeň 
a zahrnuli nás do svých modliteb.

RNDr. Bedřich Pola 
Maltézská pomoc, o.p.s.  

prezident správní rady
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I. Informace z centra společnosti

Vedení společnosti

V roce 2021 jsme se snažili, aby virová nákaza COVID-19 co nej-
méně narušovala pomoc potřebným. S výjimkou dobrovolnictví 
se nám to ve všech registrovaných sociálních službách dařilo. 

Financování
Díky přístupu vlády v předvolebním období k dotacím sociálních 
služeb jsme neměli problém s nedostatkem finančních zdrojů. 
Získali jsme i dotaci na tři automobily (dva pro osobní asistenci na 
Mělníku a jeden pro projekt pomoci lidem bez domova. Velkorysá 
byla i dotace na ochranné pomůcky od MPSV

Mzdy
Díky dostatečným dotacím a mimořádným Covidovým odměnám 
výrazně vzrostla průměrná mzda pracovníků v Maltézské pomoci. 
Velmi se obáváme problémů v roce 2022, kdy poklesne celková 
výše dotací proti roku 2021.

Personální situace
Na mateřskou dovolenou odešly v roce 2021 všechny sociální 
a administrativní pracovnice v Praze a Brně. Tento problém se 
však podařilo vyřešit. Pokračuje stabilizace pracovního kolektivu 
– průměrná délka zaměstnání v Maltézské pomoci se prodlužuje.

Legislativa
Nebyla schválena novela zákona o sociálních službách, což je pro 
osobní asistenci dobrá zpráva. Plánované sloučení osobní asisten-
ce s pečovatelskou službou by způsobilo řadu velkých problémů. 

Dědictví
V roce 2021  jsme obdrželi dvě dědictví. Jedním byl finanční 
odkaz v závěti, v druhém dědictví to je činžovní dům v Praze na 
Smíchově. Dědictví domu přineslo řadu problémů s jeho správou. 
Zde nám velmi pomohl náš zakladatel, který převzal správcovství 
domu do své péče (spravuje i jiné nemovitosti, takže má k dispozici 
profesionální pracovníky).

Rozvoj
V roce 2021 se poptávka po službě osobní asistence nadále 
zvyšovala a v krajských sociálních sítích nám byla opět navýšena 
pověření k výkonu služby. Nejvyšší nárůst je v Praze, kde máme 
pověření na 50 000 hodin přímé práce u klienta.

Nový ředitel
V říjnu 2021 nastoupil do Maltézské pomoci pan Andreas Weiser, 
který byl správní radou vybrán na zácvik na pozici ředitele Mal-
tézské pomoci. Stávající ředitel bude v roce 2022 končit ve funkci 
na vlastní žádost z důvodů věku.

Kontroly
V roce 2021 proběhlo nezvykle vysoké množství kontrol, zejména 
z krajských úřadů. Největším problémem jsou velké rozdíly v zá-
koníku práce mezi platovou a mzdovou sférou.



— 5 —2021

Financování společnosti

Příjmy společnosti se meziročně podařilo zvýšit o cca 21,5 %. 
Výnosy byly významným způsobem ovlivněny mimořádnými od-
měnami od MPSV za práce v době Covidu. Úplná informace 
o jednotlivých příjmech je součástí přílohy účetní závěrky.

Vývoj příjmů Maltézské pomoci v letech

Rok Výnosy v tis. Kč Náklady v tis. Kč

2011 9 269 9 061

2015 27 751 27 912

2019 58 335 58 186

2020 68 816 68 928

2021 83 810 83 855

Vývoj financování Maltézské pomoci v letech

I. Informace z centra společnosti
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I. Informace z centra společnosti

Personální činnosti společnosti

Personální situace byla v roce 2021 nejtěžší v historii společ-
nosti. Během roku odešly na mateřskou dovolenou všechny 
koordinátorky osobní asistence v Brně a Praze a to včetně ve-
doucích center. I v ostatních centrech Maltézské pomoci došlo 
k personálním změnám. Situace byla o to komplikovanější, že 
díky opatřením proti Covidu nebylo možné provádět standardní 
výběrové řízení, pořádat setkání s novými pracovníky, předávat 
pracovní návyky a budovat podnikovou kulturu. 

Všechny problémy se podařilo řešit a personální situace byla 
ke konci roku 2021 stabilizovaná.

Díky Covid odměnám výrazně vzrostla průměrná mzda ve 
všech kategoriích zaměstnanců. Toto je hrozbou pro rok 2022, 
protože se příjem zaměstnanců o tyto odměny sníží

Celkem bylo v Maltézské pomoci v roce 2021 proplaceno  
250 271 hodin. 

Vývoj počtu zaměstnanců v letech

Rok HPP DPČ DPP Celkem

2011 22 4 28 54

2015 57 32 49 138

2019 133 7 26 166

2020 141 8 32 181

2021 178 4 26 208

Počty jsou uvedeny k 31. 12. daného roku.
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II. Cílové skupiny

Maltézská pomoc, o.p.s. pomáhá následujícím cílovým skupinám:

Děti

 pomáháme dětem ohroženým sociálním vyloučením, nebo 
sociálně vyčleněným při jejich začleňování do společnosti

 pečujeme o děti s různým typem postižení formou podpory, 
poradenství a odlehčení

 denně vozíme děti s postižením do speciálních škol, které 
jim poskytují adekvátní vzdělání

 dětem s postižením nabízíme službu osobní asistence

 pomáháme rodinám pečujícím o děti v pěstounské péči

 připravujeme dětské tábory a víkendové akce

 navštěvujeme děti v pobytových zařízeních (dětské domovy, 
dětská centra, kojenecké ústavy)

Senioři

 poskytujeme osobní asistenci, která pomáhá seniorům 
oddálit jejich odchod z domácího prostředí do pobytových 
zařízení či ústavů a zvyšuje tak kvalitu jejich života 

 maltézští dobrovolníci navštěvují opuštěné seniory žijící 
v domovech seniorů i doma a pomáhají jim tak znovu se 
zapojit do života a aktivně trávit stáří

 lidem starajícím se o nemocné Alzheimerovou chorobou se 
naši asistenti i dobrovolníci snaží ulehčit každodenní péči 
o blízké 

 prostřednictvím vzdělávacích kurzů rozvíjíme schopnosti 
a dovednosti seniorů např. v oblasti práce s počítačem, 
internetem a dalšími moderními technologiemi

Lidé se zdravotním postižením

 pořádáme pravidelně mezinárodní sraz vozíčkářů na Vele-
hradě 

 nabízíme službu osobní asistence

Postižení katastrofami

 pořádáme pravidelně mezinárodní sraz vozíčkářů na Vele-
hradě 

 nabízíme službu osobní asistence

Odsouzení ve výkonu trestu

 osamělým vězňům ve výkonu trestu pomáhají naši dobro-
volníci překonat nelehké chvíle prostřednictvím dopisování

Lidé bez domova či ohrožení sociálním vyloučením

 lidem bez domova poskytujeme sociální poradenství, do-
provázíme je na jednání s úřady, pomáháme při získává-
ní ztracených dokumentů, přiznání sociálních příspěvků 
a zprostředkováváme zdravotní pomoc
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Osobní asistence

Osobní asistence je hlavním pilířem činnosti Maltézské pomoci. 
Díky pomoci našich asistentů a asistentek seniorům a tělesně 
postiženým, mohou naši klienti zůstat v domácím prostředí a ne-
jsou nuceni odejít do domovů pro seniory či jiných ústavů. Klienti 
hradí pouze část nákladů, větší část získáváme z dotací a darů.

Maltézská pomoc – vývoj osobní asistence v uplynulých 
letech

Rok Počet 
klientů

Počet 
asistentek

Počet 
hodin

Tržby 
tis. Kč

Náklady celkem 
tis. Kč

2011 72 31 12 440 1 256 3 583

2013 182 80 43 793 4 593 9 645

2015 261 95 60 473 6 597 18 660

2017 394 154 91106 10 088 34 286

2019 441 120 91854 11 225 44 077

2020 483 131 96 657 12 399 54 350

2021 525 152 117 046 15 216 66 329

V roce 2021 jsme se my i naši klienti naučili žít s nákazou Coro-
na-19. Tomu odpovídá i absolutní růst poskytnuté péče u klienta 
o 21% proti roku 2020. Dál pokračoval díky mimořádným odmě-
nám růst hodinové mzdy osobních asistentek. Daří se nám díky 
tomuto růstu stabilizovat týmy osobních asistentek v jednotlivých 
centrech (výrazně poklesl počet výpovědí).

Přehled poskytovaných služeb osobní asistence  
v jednotlivých centrech v roce 2021

Centrum Počet klientů Počet hodin

Mělník 88 13 578

Praha 229 49 504

Olomouc 76 20 509

Jeseník 32 4 609

Brno 60 21 310

Žatec 40 7 536

CELKEM 525 117 046

Počet klientů je uveden za celý rok 2021. V roce 2021 byl průměrný 
věk našich klientů 79,75 let, 170 mužů a 355 žen. V roce 2021 poklesl 

průměrný věk našich klientů o více než rok (Covid-19?).

III. Přehled hlavních projektů Maltézské pomoci
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Celkový počet hodin osobní asistence v letech  
2011 až 2021 v celé Maltézské pomoci

III. Přehled hlavních projektů Maltézské pomoci
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III. Přehled hlavních projektů Maltézské pomoci

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je primárně zaměřená na rodiny s dětmi ve věku do 18 let, 
které se z jakéhokoli důvodu ocitly v tíživé životní situaci či jsou 
ohroženy sociálním vyloučením a mají zájem svoji situaci řešit. 
Pracovnice služby podporují rodiče získat potřebné dovednosti, 
posílit své schopnosti a naučit se řešit problematické situace 
samostatně. Nedílnou součástí a specifikem služby je i psycho-
sociální podpora klientů a lidský, vnímavý a individuální přístup 
pracovnic. Služba je poskytována rodinám žijícím na Olomoucku, 
Přerovsku a Uherskohradišťsku.

V roce 2021 sociální službu využilo 92 rodin (352 osob, 
z toho 196 dětí ve věku do 18 let). Celková doba přímé práce 
věnované rodinám činí 4 385 hodin. Pracovnice realizovaly cel-
kem 1 522 intervencí. Na cestě za klienty pracovnice strávily 
528 hodin. Kromě rodin s uzavřenou smlouvou jsme poskytli 
základní poradenství nebo materiální pomoc také 72 zájemcům 
o službu, kteří nakonec z rozmanitých důvodů smlouvu o poskyt-
nutí sociální služby neuzavřeli (např. nespadali do cílové skupiny 
z důvodu bydliště mimo působnost služby, absence nezletilých 
dětí v rodině aj.).

Doprovázení pěstounských rodin

Posláním služby je podpora fungování pěstounských a poruč-
nických rodin a podpora vytváření prostředí vhodného pro na-
plňování potřeb dítěte a jeho všestranný rozvoj. Při doprovázení 
náhradních rodin spolupracují pracovnice služby úzce s pra-
covnicemi OSPOD tak, aby bylo podpora náhradní rodiny co 
nejefektivnější.

Během roku 2021 využívalo službu 17 pěstounských rodin 
(25 dětí v náhradní rodinné péči ve věku do 18 let). Pracovnice 
poskytly náhradním rodinám 585 kontaktů a 189 intervencí. 
Celkem se jedná o 688 hodin přímé práce. Na cestě za jednot-
livými rodinami strávily pracovnice 87 hodin.
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III. Přehled hlavních projektů Maltézské pomoci

Pomoc lidem v sociální nouzi

Naše pomoc lidem bez domova pokračovala bez ohledu na 
pandemii koronaviru, za zvýšených hygienických opatření.

I při velmi obtížném způsobu práce se v roce 2021 podařilo: 
• 8× žádost o dávky hmotné nouze
• 1× registrace u lékaře
• 1× vyřízení průkazu zdravotní pojišťovny
• 3× získání bydlení
• 1× vyřízení tramvajenky
• 2× právní podání

Sociální bydlení

Dále pokračovala práce při zabydlování v magistrátních a měst-
ských bytech. Během roku 2021 jsme tak zajišťovali sociální 
pomoci pro 13 již bydlících klientů a dalších 12 na tuto možnost 
připravovali. 

Počet klientů celkem: 74
Z toho aktuální počet klientů (k 31. 12. 2021): 47

Počet hodin přímé práce s klientem: 2 794
Počet hodin strávených prací pro klienta: 3 140

V rámci prevence před šířením coronaviru stále také probíhala 
distribuce roušek a dezinfekcí všem potřebným po Praze. Naše 
služba i v roce 2021 zapojila do této akce praktikanty z Vyšší 
odborné školy Jabok a Evangelické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy, kteří pravidelně roznášeli roušky a dezinfekce. V době, 
kdy to bylo možné jsme uspořádali pro naše klienty dvě velké 
akce – opékání klobás v létě a společný oběd u příležitosti dne 
chudých ve Velkopřevorském paláci.
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Doprovázení dětí s postižením do škol na Mělnicku

Přínos a pozitiva projektu
Díky projektu doprovázení dětí s postižením do škol si rodiče dětí 
mohou dopoledne vyřídit vše potřebné, najít si zaměstnání nebo 
brigádu, neboť mají přibližně 6 hodin volného času bez starostí 
o dítě. Mohou se spolehnout na to, že dítě ráno doprovodíme 
do školy a po skončení školy je opět vrátíme domů. 

V roce 2021 byla služba poskytnuta celkem 48 dětem s tě-
lesným, mentálním či kombinovaným postižením. Celkový počet 
aktivních klientů k 31. 12. 2021 je 38.

Zajišťujeme doprovázení do následujících školských zařízení: 
• Základní škola se speciálními třídami Mělník
• Základní škola a Praktická škola Neratovice
• Střední odborné učiliště, Liběchov

Počet aktivních asistentů: 5
Počet najetých kilometrů za celý rok 2021: 78 317

Průměrný denní počet kilometrů: 515

Služba byla díky nařízením vlády v době pandemie Covid-19 znač-
ně omezena jednak částečným uzavřením škol a také proto, že 
rodiče díky práci z domova děti do školy neposílali.

III. Přehled hlavních projektů Maltézské pomoci
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Dobrovolnické programy byly také v roce 2021 nejvíce posti-
ženými pandemií Corona. Během jarního nouzového stavu byly 
utlumeny nařízením vlády zcela, v podzimním čase zčásti přísný-
mi hygienickými předpisy. Své udělala i obava klientů z nákazy. 
Ve všech našich centrech jsme se to snažili částečně nahradit 
programem dobrovolník na telefonu. Osobní styk dobrovolníka 
s klientem je však nenahraditelný.

Maltézská pomoc provozuje na základě akreditace MV ČR 
tyto dobrovolnické programy:

Jednorázové akce, kterých jsme pořádali pro naše klienty byly 
z důvodů vládních opatření omezeny na minimum. Stav dobro-
volnictví v roce 2021 z pohledu čísel je následující:

Maltézská pomoc – dobrovolnické projekty celkem

Rok Počet klientů Počet dobrovolníků Počet hodin

2012 596 515 15 579

2013 843 516 15 689

2014 700 499 18 455

2015 1 075 482 16 007

2016 803 440 14 300

2017 849 499 16 024

2018 816 571 15 021

2019 877 563 16 074

2020 568 475 9 007

2021 527 468 11 026

Spíše doufáme než věříme, že roce 2022 se nám podaří vrátit 
dobrovolnické programy na původní výši. Během uplynulých 
dvou let totiž došlo k velkým změnám ve společnosti a to, společ-
ně s ekonomickými problémy nepřispívá k rozvoji dobrovolnictví.

1 3 G – Pomoc napříč generacemi

2 Dobrovolníci v nemocnicích  
a zdravotnických zařízeních

3 Dopisování s vězni

4 Pomoc osamoceným seniorům  
a osobám se zdravotním postižením

5 Pomoc pečujícím při hlídání nemocných  
a postižených

6 Pomoc zdravotně postiženým  
při jednorázových akcích

7 Sociálně-aktivizační programy pro děti,  
mládež a podporu rodiny

IV. Dobrovolnické programy
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Moderní senior

Název projektu odkazuje na dlouhodobě probíhající projekt 
Maltézské pomoci (od roku 2010) oficiálně nazývaný Vzdělávání 
seniorů v oblasti moderních technologií.

Během roku 2021 navštěvovalo kurzy 76 osob. Otevřeli jsme 
celkem 6 prezenčních kurzů a 3 online. Kurzy počítačů byly 
zacíleny na začátečníky. Celkem bylo v kurzech lektorováno 
117 hodin. Účastníci také více využívali možnost individuálního 
poradenství, ať již telefonicky, e-mailem či na pobočce, a to 
v celkovém počtu 102 hodin. Největší část poradenství byla 
prostřednictvím osobních konzultací přímo na pobočce, 
část poradenství se uskutečnila telefonicky a přes e-mail. 
Uskutečnili jsme 24 online přednášek (pravidelně ve 
čtvrtek), kterých se účastnilo 10 – 40 zájemců.

Pro veřejnost z řad seniorů jsme chtěli uskutečnit 
také oblíbené jednorázové přednášky, bohužel kvůli 
nouzovému stavu byly naplánované akce zrušeny 
a odloženy.

V roce 2021 jsme se v přímé péči zaměřili na ochranu našich 
klientů i zaměstnanců před nákazou Covid-19. U projektů, které 
byly nařízeními vlády z hygienických důvodů zastaveny jsme 
udržovali spojení a pomoc klientům pomocí telefonů a internetu. 
Díky zavedení moderních metod v komunikaci a přenosu a sdílení 
dat jsme mohli bez větších problémů plnohodnotně pracovat 
z domova vždy, když to bylo nutné. 

Děkujeme všem našim zaměstnancům i dobrovolníkům za 
mimořádné pracovní nasazení, ochotu pracovat ve ztížených 
podmínkách a osobní statečnost při pomoci našim klientům.

V. Další projekty Závěr
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Závěr Poděkování

 

Srdečně děkujeme za finanční i materiální pomoc, podporu a spolupráci:

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu vnitra, Kraj-
ským úřadům Středočeského, Olomouckého, Ústeckého, 
Zlínského a Jihomoravského kraje, Magistrátu hl. města Praha, 
Městským částem Praha 1, Praha 4, Praha 5, Praha 6 a Pra-
ha 10, městům Olomouc, Brno, Mělník, Neratovice, Kralupy 
nad Vltavou, Liběchov, Žatec, Šumperk, Otrokovice, Přerov, 
Prostějov, Uherské Hradiště, Jeseník, Černošice, městysu 
Všetaty, obcím Čečelice, Dolní Beřkovice, Chorušice, Kly, 
Kojetice, Lužec nad Vltavou, Nedomice, Obříství, Tuhaň, panu 
Františku Kinskému dal Borgo, Nadaci Taťány Kuchařové 
Krása pomoci, Nadačnímu fondu J&T, Nadačnímu fondu ABA-
KUS, nadaci Globus, The Global Fund For Forgotten People, 
Nadaci Martina Romana a projektu „Čtení pomáhá“, Nadaci 
rozvoje občanské společnosti Tesco, Nadaci VIA darujme.cz, 

Conseq, dále dárcům Johannesovi Lobkowiczovi, Bedřichu 
Polovi, Bettině L. Burr, Jiřímu Bidšovskému, Petru Adamičkovi, 
Marku Bodlákovi, Lukáši Thunovi, DRSc, Martinu Gromanovi, 
Jitce Polanské, manželům Mikulášovým, Robertu Zimnému, 
všem dalším dárcům z  řádu Maltézských rytířů, advokátní 
kanceláři PRK Partners, Suverénnímu řádu Maltézských rytířů, 
Arcibiskupství olomouckému, žákům ZŠ sv. Voršily, firmě AMI 
COMMUNICATIONS, Potravinové bance Praha a Olomouc. 
Děkujeme paní Haně Vernerové za administraci ekonomiky. 
Děkujeme i všem drobným dárcům, kteří pravidelně přispívají 
menšími částkami. Děkujeme stovkám našich dobrovolníků, 
kteří věnovali svůj čas práci pro potřebné. Děkujeme všem 
našim zaměstnancům.

DĚKUJEME.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
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Zpráva nezávislého auditora 
o ověření účetní závěrky zpracované ke dni 31.12.2021 

         
Příjemci zprávy:       Správní a dozorčí rada společnosti:  

 Maltézská pomoc, o.p.s. 
                                    Se sídlem Lázeňská 2, Praha 1 – Malá Strana 
                                    PSČ 118 00 
    
Název:                       Maltézská pomoc, o.p.s. 
                         
Identifikační číslo:    267 08 451 
 
 
Výrok auditora 
 
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Maltézská pomoc, o.p.s.   (dále také 
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 
31.12.2021 výkazu zisku a ztráty,  za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o 
Společnosti jsou uvedeny v čl.1. přílohy této účetní závěrky. 
 
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Maltézská pomoc, o.p.s.k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31.12.2021 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. Má 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 zástupce Společnosti. 
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
mých povinností souvisejících s ověřením 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 
ověřování účetní závěrky 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 
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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, jež 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 zástupce společnosti 
 
Statutární zástupce 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 zástupce 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 zástupce plánuje zrušení 
Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
Za schválení účetní závěrky Společnosti a výroční zprávy odpovídá správní rada. 
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada. 
 
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) 
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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 zástupce Společnosti uvedl v 
příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním zástupcem 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 naší 
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto 
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se 
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem 
získal do data naší 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 zástupce, správní radu dozorčí radu mimo jiné o 
plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu 
učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 
Datum vypracování:  
Přílohy: 
Výroční zpráva za rok 2021 
Rozvaha k 31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k  31.12.2021 
Příloha účetní závěrky k 31.12.2021    
                                                                               
 

                  Ing. Pavel Lelek CSc. 
                                                                                                     Puškinská 584 
                                                                                                     Kutná Hora 
                                                                                                     auditor 
                                                                                      evidenční číslo 1421 
 
 
Zpráva převzata dne …….a projednána statutárním zástupcem společnosti  Maltézská 
pomoc, o.p.s. dne ………….. 
Jméno a podpis statutárního zástupce společnosti: Ing. Jiří Juda 
………………………………………. 
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Účetní závěrka

IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

26708451

Maltézská pomoc,  o.p.s.
Lázeňská  2
Malá Strana (část)
118 00

Název a sídlo účetní jednotky
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 6 069Součet A.I.1. až A.I.6. 2 6 069A. I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1 7323 1 732A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 3035 303A. I. 3.

Náklady na cestovné 396 39A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 7A. I. 5.

Ostatní služby 3 9958 3 995A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. 9A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 76 927Součet A.III.10. až A.III.14. 13 76 927A. III.

Mzdové náklady 57 20714 57 207A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 18 61215 18 612A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 1 10817 1 108A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatky 28Hodnota A.IV.15. 19 28A. IV.

Daně a poplatky 2820 28A. IV. 15.

Ostatní náklady 792Součet A.V.16. až A.V.22. 21 792A. V.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 13622 136A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 2023 20A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 31626 316A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 32028 320A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
a použití rezerv a opravných položek

A. VI. 3129Součet A.VI.23. až A.VI.27. 3131

Odpisy dlouhodobého majetku 3130 31A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky 8Hodnota A.VII.28. 35 8A. VII.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami

836 8A. VII. 28. 8

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

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

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 83 85583 85539Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 64 474Hodnota B.I.1. 41 64 474B. I.

Provozní dotace 64 47442 64 474B. I. 1.

Přijaté příspěvky 2 048Součet B.II.2. až B.II.4. 43 2 048B. II.

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

Přijaté příspěvky (dary) 2 04845 2 048B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 17 25747 1017 247B. III.

Ostatní výnosy 31Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 31B. IV.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 149 1B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 3054 30B. IV. 10.

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

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

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

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

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

Výnosy celkem 83 81083 800 1061Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -45-55 10C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

Výsledek hospodaření po zdanění -45-55 10D. 63ř. 62 - ř. 37

o.p.s.
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 28.04.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

charitativní činnost 
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Účetní závěrka

1 x příslušnému fin. orgánu

Maltézská pomoc,  o.p.s.
Lázeňská  2
Malá Strana (část)
118 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

26708451

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
ROZVAHA

a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 1 2921 064
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 7 202 8 361
Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 6 0835 206A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 2 2781 996A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly – podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -6 138 -7 069
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

-4 142 -4 79035(082)
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

A. IV. 7.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -2 279-1 996A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.

a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 18 77615 892
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 134 128

Materiál na skladě (112) 42 128134B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

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

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

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 1 451 1 692
Odběratelé (311) 52 29B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 163159B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 1 5191 135B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 1019B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

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

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69 109B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 14 129 16 347
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 133121B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 16 21414 008B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 178 609
Náklady příštích období (381) 81 235178B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 374B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 20 06816 956
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a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 10 5679 878
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 9 900 10 612

Vlastní jmění (901) 87 1 2921 032A. I. 1.

Fondy (911) 88 9 3208 868A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 -22 -45
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -45xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x-22A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 9 5017 078
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

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

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

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

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

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 5 790 7 851
Dodavatelé (321) 106 12234B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108 7B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 14B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 4 5413 225B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 181B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 2 3691 792B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 318450B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116 113B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 31471B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118 5B. III. 13.

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

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

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

Jiné závazky (379) 122 3222B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

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

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127 131161B. III. 22.

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

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 1 288 1 650

Výdaje příštích období (383) 130 1715B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 1 6331 273B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 20 06816 956

o.p.s.
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 28.04.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

charitativní činnost 
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Příloha k účetní závěrce

 

 

Příloha v účetní závěrce 

v plném rozsahu 

Maltézská pomoc o.p.s. 
 

ke dni 31. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestaveno dne: 28. 4. 2022 
  
Sestavil:  Ing. Hana Vernerová  
Schválil:  Ing. Jiří Juda  
 
 

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 
Maltézská pomoc o.p.s. 

ke dni 31. 12.2021 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
                            2 

 

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.  Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem 

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

5.  Informace o položkách dlouhodobého majetku 

6.  Celkové odměny účtované auditorem 

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

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

9.  Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 

10.  Informace k položkám dluhů 

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

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

13.  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, informace o obchodech se spřízněnými osobami 

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

15.  Informace k dani z příjmů 

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

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

18.  Přehled o přijatých dotacích   

19.  Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 

20.  Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

21.  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 

22.          Informace o rozhodujících aktivitách, které poskytovala účetní jednotka v rámci svého poslání 
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1. Popis účetní jednotky 
 
Název:          Maltézská pomoc o.p.s. 
Sídlo:           Lázeňská 2, PSČ 110 00, Praha 1 
Právní forma:         Obecně prospěšná společnost 
IČ:          26708451 
Předmět podnikání:       ambulantní nebo terénní sociální služby  
Registrace:         26. 6. 2002     
Zdaňovací období:       od 1. 1. 2021 do 31.12.2021 
Rozvahový den:       31. 12. 2021 
Okamžik sestavení účetní závěrky:  28.4.2022 

 
 

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 
 

 
Notářským zápisem ze dne 04.02.2020 došlo ke změně Zakládací listiny o.p.s.  a to zejména v případě poslání 
 
  Hlavní předmět činnosti a poslání 
 

‐ Poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách pro děti, seniory, osoby 
s postižením, rodiny s dětmi a osoby v sociální nouzi 

‐ Realizace dobrovolnických programů akreditovaných podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě 
a rozvoj dobrovolnické služby 

‐ Výkon sociálně právní ochrany dětí, doprovázení pěstounských rodin 
‐ Mimoškolní výchova a vzdělání – výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech 
‐ Zajišťování vzdělávacích programů v sociální oblasti 
‐ Činnosti humanitárního charakteru při mimořádných událostech  

   
 Doplňková činnost  
        
        ‐ Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 
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1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 
 
Orgány obecně prospěšné společnosti: 
 
Správní rada  
Bedřich Pola od 15.02.2020  
Michal Umlauf od 15.02.2020 
Jan Rudolf od 15.02.2020  
 
Dozorčí rada 
Ursula Czerninová (od 15.02. 2020) 
Vladimír Lobkowicz (od 15.02.2020) 
Stanislav Kosík (od 15.02.2020) 
 
Statutární orgán 
Ředitel  
Jiří Juda  
Den vzniku funkce: 1.04.2009 
 

1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění 
 
Zakladatel:   Suverénní řád maltézských rytířů – České velkopřevorství 
    IČ: 005 69 623, Velkopřevorské náměstí 4, 118 00 Praha 
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1.4. Organizační struktura  

 

Správní rada 
Bedřich Pola, Jan Rudolf, Michal Umlauf

Dozorčí rada
Ursula Czernin, Stanislav Kosík, Vladimír Lobkowicz

Centrální kancelář Praha
ředitel společnosti : Ing. Jiří Juda
adresa:  Maltézská pomoc,  o.p.s.  Lázeňská 2, 118 00 Praha 1

Centrum Praha
Vedoucí centra: Andreas Sebastian Weiser
adresa:  Lázeňská 2, 118 00 Praha 1

Centrum Mělník 
Vedoucí centra: Mgr. Andrea Edrová
adresa:  Náměstí Karla IV. č.p. 184, 276 01 Mělník

Centrum Brno 
Vedoucí centra: Mgr. Barbora Smyčková
adresa:  Dvořákova 588/13, 602 00 Brno‐střed

Centrum Žatec 
Vedoucí centra: Renata Šnajberk, DiS.
adresa:  Písečná 2820, 438 01 Žatec

Centrum Olomouc
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Wurmova 7, Olomouc, 779 00

Centrum Přerov
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Palackého 2833/17a,750 02 Přerov 2

Centrum Prostějov 
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Vápenice 2970/17, Prostějov

Centrum Otrokovice 
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  náměstí 3. května 166,765 02 Otrokovice

Centrum Uherské Hradiště
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa: Studentské náměstí 1531,

686 01 Uherské Hradiště

Centrum Jeseník 
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Fučíkova 128, 790 01 Jeseník

Centrum Šumperk 
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Kostelní nám. 160/4,787 01 Šumperk 

Centrum Vašské Meziříčí 
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Křížkovského 60, 757 01 Valašské Meziříčí

Centrum Černošice
Vedoucí centra: Andreas Sebastian Weiser
adresa:  Zahradní 1397, 25 228 Černošice
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Společnost nemá organizační jednotky s právní subjektivitou. Činnost Maltézské pomoci, o.p.s. řídí centrální kancelář 
se sídlem v Praze. Ta zřizuje a koordinuje chod jednotlivých center. Jednotlivá centra řídí vedoucí centra, který má na 
starosti  chod  jednotlivých projektů. Účetnictví a mzdové účetnictví  celé organizace  je  zajišťováno externě  firmou: 
Ing. Hana Vernerová. 

Maltézská pomoc také spolupracuje se sesterskou organizací Českou maltézskou pomocí o.p.s., se sídlem v Českých 
Budějovicích. 
Organizační struktura Maltézské pomoci, o.p.s.  k 31.12.2021 

  

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

2.1. Použité obecné účetní zásady 
 
Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb.  
Účtový rozvrh nebyl modifikován oproti běžným zvyklostem. 
Místo úschovy účetních podkladů je na adrese Lázeňská 2, Praha 1.   
Za rozhodující interní směrnice účetní jednotka považuje tyto směrnice a metodické pokyny:  
 

 
 Organizační řád 
 Účetní směrnice 
 Směrnice inventarizace 
 Mzdový předpis 
 Oběh a evidence DPN, OČR (metodický pokyn) 

 
inventarizace 

fyzická inventura hmotného majetku proběhla k 30.11.2021 
fyzická inventura pokladní hotovosti probíhala 30.6.2021, 30.9.2021 a 31.12.2021 
dokladová inventura probíhala k 31.12.2021 od 1.1.2022 – 28.2.2022 
 

Rozhodnutí o výjimce kompenzace nebylo uplatněno  
Oceňování (ceny, změny cen, opravné položky) ‐ je podrobněji popsáno v samostatné části přílohy 
Tvorba časového rozlišování, systém dohadných položek  

‐ časové rozlišení se uplatňuje u všech částek a položek. 
Tvorba rezerv ‐ účetní jednotka netvoří rezervy 
 
 
 
 
 
 

2.2. Použité účetní metody 

  Centrum Valašské Meziříčí 
vedoucí centra:  Umlauf 
  adresa:  Křížkovského 60/8,757 01 Valašské Meziříčí 

Centrum Prostějov 
  vedoucí centra:  ThLic. Michal Umlauf 
  adresa:  Vápenice 2970/17,796 01 Prostějov 
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1.4. Organizační struktura  

 

Správní rada 
Bedřich Pola, Jan Rudolf, Michal Umlauf

Dozorčí rada
Ursula Czernin, Stanislav Kosík, Vladimír Lobkowicz

Centrální kancelář Praha
ředitel společnosti : Ing. Jiří Juda
adresa:  Maltézská pomoc,  o.p.s.  Lázeňská 2, 118 00 Praha 1

Centrum Praha
Vedoucí centra: Andreas Sebastian Weiser
adresa:  Lázeňská 2, 118 00 Praha 1

Centrum Mělník 
Vedoucí centra: Mgr. Andrea Edrová
adresa:  Náměstí Karla IV. č.p. 184, 276 01 Mělník

Centrum Brno 
Vedoucí centra: Mgr. Barbora Smyčková
adresa:  Dvořákova 588/13, 602 00 Brno-střed

Centrum Žatec 
Vedoucí centra: Renata Šnajberk, DiS.
adresa:  Písečná 2820, 438 01 Žatec

Centrum Olomouc
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Wurmova 7, Olomouc, 779 00

Centrum Přerov
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Palackého 2833/17a,750 02 Přerov 2

Centrum Prostějov 
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Vápenice 2970/17, Prostějov

Centrum Otrokovice 
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  náměstí 3. května 166,765 02 Otrokovice

Centrum Uherské Hradiště
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa: Studentské náměstí 1531,

686 01 Uherské Hradiště

Centrum Jeseník 
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Fučíkova 128, 790 01 Jeseník

Centrum Šumperk 
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Kostelní nám. 160/4,787 01 Šumperk 

Centrum Vašské Meziříčí 
Vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf
adresa:  Křížkovského 60, 757 01 Valašské Meziříčí

Centrum Černošice
Vedoucí centra: Andreas Sebastian Weiser
adresa:  Zahradní 1397, 25 228 Černošice
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Způsoby oceňování, které účetní jednotka používala při sestavení účetní závěrky za rok 2021 
 
Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za základ: 

‐ veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení; 
‐  rizika,  ztráty  a  znehodnocení,  které  se  týkají majetku  a  závazků  a  jsou účetní  jednotce  známy  ke dni 

sestavení účetní závěrky; 
 
                         

2.3. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti 
obvyklým postupům (viz. § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) 

Změna účtování odpisů. 
     Odpisy majetku pořízeného z dotace, se účtují také do výnosů a snižují tak poskytnutou dotaci (mělo být účtováno 
551/082,901/649).   Tím dochází ke zkreslení výsledků společnosti a nadhodnocení výnosů.   V souladu s § 19 odst.7 
zák.563/1991Sb.  by  se  mohlo  jednat  o  zavádějící  informaci.      Proto  společnost  v  souladu  s  §36  odst.1 
zák.563/1991Sb. nebude     postupovat v  této věci dle  ČÚS 413, ale v  zájmu dodržení věrného a poctivého obrazu 
předmětu účetnictví bude účtovat snížení vlastního jmění oproti odpisům a nikoli oproti výnosům.  
 Pro zachycení věrného obrazu účetnictví se tedy účtuje o odpisech 551/082,901/551     
 
 
 
 
Účtování DrHM 
DrHM je účtován na rozvahový účet 028 a zároveň zaevidován. Tento způsob byl zvolen v zájmu dodržení věrného a 
poctivého obrazu předmětu účetnictví 
 
Evidence finančních prostředků ve fondech společnosti – fondy jsou zřízeny na základě interního předpisu 
účet 911110 – Rezervní fond  
         Účet pro hospodářské výsledky předchozích let.  Zdroj se používá na krytí ztrát  
 
účet 911120 – Finanční dary účelové na činnost společnosti bez časového omezeni  
         Účet slouží pro sledování finančních zdrojů, které byly přijaté na krytí činnosti společnosti. Tvoří se z bezúplatně 
přijatých finančních aktiv, které byly získány na činnost společnosti bez časového omezení a nebyly v účetním roce 
spotřebovány. Mají definovány účel využití. 
 
účet 911130 – Finanční dary na činnost společnosti bez časového omezeni 
         Účet  slouží  pro  sledování  finančních  zdrojů,  které  byly  přijaté  na  krytí  činnosti  společnosti.      Tvoří  se 
z bezúplatně přijatých  finančních  aktiv,  které byly  získány na  činnost  společnosti bez  časového omezení  a nebyly 
v účetním roce spotřebovány 
 
účet  911150  –  překlenovací  fond  –  finanční  zdroje  na  překlenutí  nedostatku  financí  na  začátku  roku  na  provoz 
společnosti,  než  přijdou  smluvně  zajištěné  jiné  zdroje  krytí  činnosti.  Fond  nelze  spotřebovat.  Jedná  se  pouze 
o rezervu, která bude vždy doplněna, a to do konce finančního roku. 
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2.4. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením 
jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní 
jednotky 

  Žádné nejsou.  
                   
 

2.5. Způsob oceňování majetku a závazků 
 
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 
  Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s 
pořízením související. Účetní jednotka rozhodla o hodnotovém limitu ve výši Kč 80.000,‐‐ Kč včetně. 
 
Dlouhodobý  nehmotný  majetek  (do  80  000,‐‐  Kč)  se  vykazuje  v  rozvaze  a  účtuje  se  při  pořízení  jednorázově 
do nákladů. Účtuje se o něm stejně jako o DNM s celkovým odpisem 
 
  Dlouhodobý  hmotný majetek  se  oceňuje  v  pořizovacích  cenách,  které  obsahují  cenu  pořízení  a  náklady 
s pořízením související. Účetní jednotka rozhodla o hodnotě vyšší než 80.000 Kč. 
 
Účetní  jednotka  zahajuje  odpisování  dlouhodobého  majetku  v  kalendářním  měsíci  po  datu  zařazení  majetku 
do užívání. 
 
  Dlouhodobý hmotný majetek od 5.000 do 80.000,‐‐ Kč (DrHM) se vykazuje v rozvaze. Účtuje se při pořízení 
současně jako spotřeba materiálu.  
 
 
 Zásoby 
  Nakupované  zásoby  jsou  oceněny  skutečnými  pořizovacími  cenami,  zahrnujícími  fakturovanou  částku 
a vedlejší náklady (přepravné cizí i vlastní, clo). 
  Zásoby jsou evidovány v rámci jednoho syntetického účtu 
  Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem. 
Společnost účtuje o zásobách způsobem B. Zároveň (dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a ČUS č. 410) v průběhu roku vede 
skladovou evidenci. 
 
 
Pohledávky  
              Účtují se v nominální hodnotě, respektive v ceně pořizovací. 
 
Závazky  a  přijaté  úvěry  jsou  vykázány  v  nominální  hodnotě.  Za  krátkodobé  závazky  a  úvěry  se  ve  výkaznictví 
považuje i část dlouhodobých položek, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. 
 
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
 
Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. 
 

2.6. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
Účetní jednotka opravné položky, kterými se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku, nevytváří v souladu s § 
37, odst. 3, vyhl. 504/2002 Sb. 
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5. Informace o položkách dlouhodobého majetku 
 

Majetek 
Počáteční 
stav  Přírůstky  Úbytky 

Konečný 
stav  Opravné položky a oprávky 

               Počátek  Změna  Konec 
Fiat Doblo   338 838  0  0  338 838  338 838  0  338 838 

Škoda Octavia   275 000  0  0  275 000  275 000  0  275 000 

RENAULT Trafic    551 900  0  0  551 900  551 900  0  551 900 

RENAULT Trafic    514 900  0  0  514 900  514 900  0  514 900 

Fiat Doblo Combi   434 919  0  0  434 919  434 919  0  434 919 

 CITROEN Berlingo   375 510  0  0  375 510  375 510  0  375 510 

RENAULT Trafic    724 358  0  0  724 358  563 190  161 168  724 358 

Škoda Fabia  366 935  0  0  366 935  203 651  81 644  285 295 

Škoda Fabia  366 935  0  0  366 935  203 651  81 644  285 295 

Škoda Fabia  366 935  0  0  366 935  203 651  81 644  285 295 

Proace Verso NG 16 2.0  599 044  0  0  599 044  199 183  133 288  332 471 

Toyota Aygo  0  277 542  0  277 542  0  30 530  30 530 

Dacia Dokker  0  322 161  0  322 161  0  35 438  35 438 

Toyota Aygo  0  277 542  0  277 542  0  30 530  30 530 

Automobily celkem  4 915 274  877 245  0  5 792 519  3 864 393  635 886  4 500 279 

Ostatní DHM  290 263  0  0  290 263  277 621  12 641  290 263 

DrHM  1 996 578  324 001  42 028  2 278 552  1 996 578  281 974  2 278 552 
 

6. Celkové odměny účtované auditorem 
 

Druh služby  Náklad (tis Kč) 
Povinný audit roční účetní závěrky  98 
Jiné ověřovací služby  24 
Daňové poradenství  0 
Jiné ne auditorské služby  0 

 

7. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 
 Účetní jednotka nemá žádný podíl v jiných subjektech. 

8. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy 
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky (myšleno po době splatnosti) 

Účetní jednotka nemá žádné dluhy vůči státní správě 
 

9. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 
Účetní jednotka nevlastní ani neemitovala žádné cenné papíry 
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2.7. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
Pro přepočet cizích měn je užíván kurz denní (vyhlašovaný ČNB). Při přepočtu měny, která není obsažena v kursech 
devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se pro přepočet použije oficiální střední kurs centrální banky 
příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru. 

Kurzové rozdíly, týkající se účtů tř. 2 jsou k rozvahovému dni zachyceny výsledkově. 

K datu účetní závěrky byly použity tyto devizové kurzy: 

Země  měna  množství  kód  kurz 
EMU  euro  1  EUR  24,860 
USA  dolar  1  USD  21,951 
 

2.8. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 
Účetní jednotka nestanovuje reálnou hodnotu u majetku a závazků. Účetní jednotka: 
‐  nemá podíly s rozhodující účastí nebo podstatným vlivem na jiném subjektu, 
‐  nevlastní žádné deriváty, 
‐  žádný majetek a ani závazky nejsou zajištěny deriváty. 
 

3. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem 
V účetní jednotce neproběhly žádné významné nebo mimořádné události v r. 2021 

 

4. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 
Maltézská pomoc, o.p.s. není společníkem s neomezeným ručením 
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10. Informace k položkám dluhů  

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

 Účetní jednotka nevlastní výše uvedené dlužné cenné papíry, u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni 
přesahuje pět let             

10.2. Dluhy kryté zárukou 
 Účetní jednotka neposkytla záruku za dluhy jiných účetních jednotek. 

10.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze 
Nejsou 

11. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů (tis Kč) 

kód  činnost   náklady  výnosy  výsledek 
 
hlavní  činnosti 

    

205  Doprovázení dětí s postižením do škol  2 431  2 431  0 
206  Osobní asistence  66 331  66 331  0 

209 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  434  434  0 

210  Sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi  4 625  4 625  0 
211  Doprovázení pěstounských rodin  548  548  0 
212  Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a postižených  155  155  0 
213  Pomoc osaměle žijícím seniorům a osobám se zdravotním postižením  1 856  1 856  0 
214  Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny  411  411  0 
215  Vzdělávání seniorů  181  183  2 
216  Dobrovolníci v nemocnicích a v zdravotnických zařízeních  99  99  0 
217  3 G – Pomoc napříč generacemi  30  30  0 
306  Terénní programy - Pomoc lidem v nouzi  5 493  5 493  0 
307  Dopisování s vězni  68  68  0 
309  Tábory pro děti  136  140  4 
311  Ocenění dobrovolnictví - Křesadlo  109  109  0 
318  Pouť Velehrad – Pomoc zdr. postiženým při jednorázových akcích  150  150  0 
470  Testování covid  292  292  0 
899  Ostatní náklady kryté z darů  397  397  0 
999  Ostatní náklady a výnosy              109  48  -61 
   hlavní činnost celkem  83 855  83 800  -55 
      

hospodářské činnosti      

700   zapůjčení místnosti  0  10  10 
  hospodářská činnost celkem  0  10  10 

      

      

výsledek  

náklady  výnosy   výsledek 
před 

zdaněním 

      83 855  83 810  ‐45 
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12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle 
výkazu zisku a ztráty 

 
                                                                      
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců                                                              122,39 

  1 
  0 
  0 

z toho členů řídicích orgánů 
z toho členů kontrolních orgánů 
z toho členů správních orgánů 
Osobní náklady (v tis Kč)                                                                                                 76 927 
z toho mzdové náklady  57 207 
z toho zákonné sociální pojištění  18 612 
z toho ostatní sociální pojištění   
z toho zákonné sociální náklady  223 
z toho ostatní sociální náklady  885 
Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích, 
kontrolních nebo jiných orgánů                                2   

Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů   
 
Ostatní sociální náklady byly spotřebovány na nákup testů, respirátorů, hyg. potřeb, desinfekce v rámci  covidových 
opatření 

13. 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, informace o obchodech se 
spřízněnými osobami  

Byla ukončena nájemní smlouva mezi Suverénním řádem Maltézských rytířů ‐ České velkopřevorství a Maltézskou 
pomocí, o.p.s. a byla uzavřena smlouva o výpůjčce.  
Další obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy nejsou. 
 

14. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 
Účetní jednotka neposkytla zálohy, závdavky a úvěry členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů. 

15. Informace k dani z příjmů 
 

15.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
Po úpravách výsledku hospodaření byl celkem vykázán daňový základ ve výši 0 tis. Kč. Prostředky získané užitím § 20 
odst. 7 zákona 586/1992 Sb. byly užity na krytí nákladů z hlavní činnosti, tj. nepodnikatelských činností  a tedy 
podmínky zákona byly splněny.  

15.2. Použité daňové úlevy 
Nejsou. 
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15.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích 

Prostředky z daňových úlev byly užity pro financování chodu společnosti.  

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

 
    V r. 2021 společnost zakoupila automobil Dacia Dokker v hodnotě 322.161 Kč  financovaný darem Global Fundu  
 v hodnotě 272.938,20 Kč a z vlastních zdrojů – darů, v hodnotě 49.222,80 Kč.  
Dále zakoupila dva automobily Toyota Aygo v celkové hodnotě 555.084 Kč. Částkou 484.490 Kč byly hrazeny z HUF 
Středočeského kraje a 70.594 Kč  hradila společnost z vlastních zdrojů – darů.  
 

17. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích   
  

Dary od nadací, společností, organizací a soukromých dárců spotřebované v 2021 na činnost  
 

Dárce  částka (Kč) 
Nadační fond AVAST  301 675,00 
Nadace J & T  250 000,00 
NROS Tesco  30 000,00 
NROS   46 000,00 
Malteser Hilfsdienst   500 040,00 
Nadace Krása pomoci  50 000,00 
Čtení pomáhá  60 018,74 
Global Fund Order Of Malta  219 044,28 
Ostatní dary ‐ drobní dárci  198 204,54 
Celkem   1 654 982,56 
 
 
 
 
nefinanční dary     

         
Dárce  částka (Kč) 
poradenství  (AMI Communication,  s.r.o. )  192 000,00 
testy na Covid  1 998,00 
6 ks notebook IdeaPad 320  76 956,00 
6 ks Microsoft Office   33 396,00 
Uzeniny (pro Velehrad)  1 400,00 
LEGO  40 ks  71 960,00 
LEGO  60 ks  14 940,00 
Celkem   392 650,00 
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     Dary na činnost od nadací, společností, organizací a soukromých dárců převedené do r. 2022 
 

Dárce  částka (Kč) 
Nadační fond AVAST  250 000,00 
ABAKUS Nadační fond Avastu  165 000,00 
PKR Partners  50 000,00 
Nadace Krása pomoci  50 000,00 
Čtení pomáhá  39 981,26 
Conseq Investment Management, 
a.s.  30 000,00 
Celkem   584 981,26 

 
 
                
        
          Potravinová banka ‐zásoby převedené do dalšího roku (Kč) 128.236,54 

Dary na činnost společnosti došlé v roce 2021 a převedené do dalších let 
 
Dárce  částka (Kč) 
Dar Kinský dal Borgo, a.s.  210 000,00 
Dar ‐ Řád‐ pozůstalost po Haně Warthové   200 000,00 
Dar Nadace Via  171 865,54 
Dar BETTINA L BURR CRAIG  25 526,00 
Dar Bidšovský Jiří  24 000,00 
Dar Lobkkowitz Johan Bu.  13 000,00 
Dar Adamička Petr  12 000,00 
Dar Bodlák Marek  12 000,00 
Dar Grohman Martin  12 000,00 
Dar Pola Bedřich  12 000,00 
Dar Polanská, Jitka  10 000,00 
Dar Kinský dal Borgo, a.s.  10 000,00 
Dar Adámek Petr  8 400,00 
Dar Janoušek Martin  6 000,00 
Dar Polláková Tereza   6 000,00 
Dar Zimny Robert  6 000,00 
Dar Thun Lukáš  5 533,00 
Dar Vostárková Květa,Ing  5 000,00 
DAR Hellová Helena pro projekt Pomoc 
seniorům  5 000,00 
Dar NAKLÁDAL DAVID  4 000,00 
Dar MISA LIBOR  3 600,00 
DAR ‐ Petr Rajnoch  3 000,00 
Dar Čepeláková, Nikola  2 500,00 
Dar KASPERČÍK IVO  2 500,00 
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Dar Herman Zdeněk  2 400,00 
Dar Janura Martin, Ing.  2 400,00 
Ing.Krajíček Ondřej dar  2 000,00 
Dar Obyt Stanislav  1 800,00 
Dar Jan Šebesta na dobrovolnickou činnost  1 700,00 
Dar Jaroslav a Dana Mikulášovi  1 500,00 
Dar Dominik Thomas  1 200,00 
Dar PhDr.Mrvík Vladimír  1 200,00 
Dar Pintíř Adolf , Mgr.  1 200,00 
Dar Radovan Gregor  1 000,00 
Dar Šlajs David, MgA. Mgr.  1 000,00 
Dar Sladký Pavel  1 000,00 
Dar BLACHUT BENO  1 000,00 
Dar VANDĚLÍK JAKUB  1 000,00 
Dar Jonáková Martina,Ing  1 000,00 
Dar Michal Šimko  1 000,00 
Dar Pekárek Vladimír pro centrum Mělník   1 000,00 
Dar Hrdina Jonáš  400,00 
Dar Alza CZ a.s.  200,00 
Dar Wohlmuth Petr  100,00 
Dar RAUSA JÁN  100,00 
Dar Matěj Šilhánek  100,00 
celkem  794 224,54 
 
 
Investiční dary a dotace   
Donátor / Dárce  částka (Kč) 
HUF Středočeského kraje   484 490,00 
Global Fund   272 938,20 
dary ostatní ‐ spolupodíl na investici  119 816,80 
Celkem   877 245,00 
 
 

18. Přehled o dotacích a spotřebovaných v r.2021 
 

 

Donátor  částka  (Kč) 
HM Praha  15 072 000 
Olomoucký kraj  11 377 700 
Středočeský kraj   8 433 808 
Jihomoravský kraj  7 847 500 
MPSV ‐ ‐ covid  6 648 973 
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Hlavní město Praha  6 394 100 
Ústecký kraj  2 902 950 
Zlínský kraj  1 376 430 
město Olomouc  1 085 000 
město Brno  665 000 
MV  659 280 
Úřad práce   477 941 
Olomoucký kraj  282 073 
Praha 6  275 300 
Praha 10  250 000 
město Neratovice  100 000 
město Přerov  95 000 
město Uherské Hradiště  91 000 
město Žatec  88 000 
Praha 1  80 000 
město Mělník  50 000 
město Otrokovice  45 000 
Praha 4  40 000 
město Jeseník   31 000 
město Prostějov  20 000 
město Šumperk  15 000 
obec Všetaty  10 000 
Covidové příjmy  7 080 
obec Panenské Břežany  7 000 
obec Černošice  6 584 
obec Libiš  5 000 
město Kralupy nad Vltavou  5 000 
obec Kojetice  5 000 
obec Lužec nad Vltavou   5 000 
obec Úžice  5 000 
obec Dolní Beřkovice  5 000 
obec Chorušice  3 000 
obec Konětopy  3 000 
obec Liblice  2 000 
obec Čečelice  2 000 
Celkem  64 473 719 
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Dotace převedené na rok 2022   
  
Donátor  částka 
ÚP ČR pěstounská péče  915 338,20 
Obec Hostín  5 000,00 
Obec  Úžice  5 000,00 
Olomoucký kraj ‐ Křesadlo  101 289,00 
Černošice_SAS  1 416,00 
Ústecký kraj malá dotace  18 740,00 
celkem  1 046 783,20 
 
 

19. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 
Účetní  jednotka má k 31. 12. 2021 zaregistrovanou veřejnou sbírku na podporu dobrovolnictví v Olomouckém kraji 
(S‐MHMP/1832388/2019). 
 

20. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
Ztráta – 21.540.40 Kč byla kryta z rezervního fondu. 
 

21. 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 

Účetní jednotka nedisponuje žádnými individuálními produkčními kvótami, individuálními limity prémiových práv a 
obdobných kvót a limitů.     
 

22. Informace o rozhodujících aktivitách, které poskytovala účetní jednotka v rámci svého poslání 
 
Posláním Maltézské pomoci je poskytovat asistenční služby trpícím a potřebným‐lidem ohroženým sociální  izolací a 
se zdravotním postižením, v duchu křesťanské  lásky, zprostředkování  jejich kontaktu se společenským prostředím, 
začleňování  do  běžného  života  při  zohlednění  jejich  psychického  a  fyzického  stavu,  bez  vytržení  z přirozeného 
sociálního prostředí. 
 
 
Maltézská pomoc, o.p.s. poskytuje sociální služby: 
 
‐  Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
‐  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
‐  Průvodcovské a předčitatelské služby – doprovázení dětí s postižením do škol 
‐  Osobní asistenci 
‐  Terénní programy – pomoc lidem v nouzi 
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23. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky  
    

Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID‐19 na své aktivity a dospělo k závěru, že nemají významný 
vliv  na  předpoklad  nepřetržitého  trvání  účetní  jednotky.    Vzhledem  k  tomu  byla  účetní  závěrka  k  31.  12.  2021 
zpracována za předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 

V důsledku  války  na Ukrajině,  která  vypukla  24.02.2022,  se  organizace  snaží  pomoci  ukrajinským  uprchlíkům,  jak 
materiálně, tak začleněním do řad zaměstnanců.  

 

        

Příloha k účetní závěrce
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Přehled výnosů, nákladů a stavu fondů

Výnosy společnosti (v Kč)

Dotace 64 473 719,02

Dary 2 047 632,56

Tržby 17 257 422,30

Ostatní 31 309,55

CELKEM 83 810 083,43

Finanční fondy Maltézské pomoci o.p.s. – stav k 31. 12. 2021 (v Kč)

Rezervní fond 
Fond tvoří hospodářské výsledky 
předchozích let. Zdroj se používá  
na krytí ztrát.

1 309 263

Finanční dary 
účelové na činnost 
společnosti bez 
časového omezeni 

Fond je tvořen z bezúplatně přijatých 
finančních aktiv, které byly získány na 
činnost společnosti bez časového omezení 
a nebyly v účetním roce spotřebovány. 

821 782

Finanční dary na 
činnost společnosti 
bez časového 
omezeni

Fond je tvořen z bezúplatně přijatých 
finančních aktiv, které byly získány na 
činnost společnosti bez časového omezení 
a nebyly v účetním roce spotřebovány.

2 060 766

Překlenovací fond

Finanční zdroj na překlenutí nedostatku 
financí na začátku roku na provoz 
společnosti. Jde o rezervu, která bude vždy 
doplněna a to do konce finančního roku. 

5 000 000

Nefinanční dar Potravinová banka 128 237

Náklady společnosti (v Kč)

Členění nákladů  
podle typu činnosti: 

Hlavní činnost 83 855 171,68

Doplňková činnost 0

CELKEM 83 855 171,68
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