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Úvodní slovo 
Vážení podporovatelé naší činnosti, příznivci a přátelé, 

Farní charita Rychnov nad Kněžnou není žádným nováčkem v oblasti sociálních služeb. Své 

služby nabízí již více jak 25 let. Poskytovaná péče se opírá o práci lidí, kterým není lhostejný 

osud jiných. Naše sociální služby jsou určeny zejména pečujícím osobám, které se nemohou 

plně věnovat péči o své blízké. 

Moc si vážím toho, že jsem se mohl v nedávné době připojit k tomuto týmu a doufám, že 

společně utvoříme fungující celek, který se nestydí za svoji práci a dokáže směle vykročit k 

novým výzvám. 

 

 

Mgr. Ondřej Barabáš 

ředitel 

24. dubna 2019 

  

 

  

  

„Jsme součástí 

sítě organizací 

stojících na 

křesťanských 

hodnotách, která 

umí pomoci 

lidem. Společně 

usilujeme o to, 

abychom byli 

otevřeni 

aktuálním 

výzvám a 

dokázali sdílet 

osudy lidí 

v nesnázích. 

Bojujeme i tam, 

kde schází 

naděje.“ 
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Organizační struktura 

 

Základní informace: 

Farní charita Rychnov nad Kněžnou 

Sídlo:    Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Právní forma:   evidovaná církevní právnická osoba 

IČO:    42887968 

Bankovní spojení:  1243639399/0800; Česká spořitelna a.s. 

Tel.:    494 534 431 

e-mail:    char.domov@tiscali.cz 

www:   rychnov.charita.cz 

Dne 16. 7. 2018 došlo ke změně statutárního orgánu Farní charity Rychnov nad 

Kněžnou. Na postu ředitele vystřídal předchozí dlouholetou ředitelku Mgr. Evu 

Šmídovou Mgr. Ondřej Barabáš. 

Biskupství královéhradecké

zřizovatel

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

tříkrálová sbírka
Stacionář sv. 

Františka

odlehčovací 
služby

týdenní 
stacionář

denní stacionář 
pro lidi s 

mentálním a 
kombinovaným 

postižením

denní stacionář 
pro seniory

vedlejší 
hospodářské 

činnosti

- doprava

- stravování

Mgr. Ondřej Barabáš 

ředitel 

494 534 431 

734 764 002 

ondrej.barabas@rk.hk.caritas.cz 

Lucia Káčeríková 

zástupce ředitele 

494 534 431 

734 689 910 

lucia.kacerikova@rk.hk.caritas.cz 
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Odlehčovací služby 
Poslání 

Posláním odlehčovacích služeb pobytových ve Stacionáři sv. Františka 

v Rychnově nad Kněžnou je odlehčit pečující osobě nebo osobám především 

z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit) a poskytnout odbornou péči 

a nabídnout aktivizační činnosti s ohledem na přání a potřeby uživatele služeb 

- seniora. 

Cíle 

- umožnit odlehčení pečující osobě nebo osobám 

- sociálně začlenit seniora 

- v co největší míře udržet stávající schopnosti a dovednosti seniora 

Cílová skupina 

Senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří 

potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby. 

Způsob poskytování služeb 

Služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodiny denně a zahrnují: 

 Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, oblékání, osobní 

hygieně, stravování, podávání léků, orientaci. 

 Poskytnutí stravy – zajištění stravy a pitného režimu. 

 Poskytnutí ubytování v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích bez 

příslušenství se zajištěním určitého soukromí. 

 Aktivizační činnosti: Všestranná aktivizace osobnosti seniora respektující 

zájmy, individuální potřeby – konkrétně se jedná o hudební a přizpůsobené 

pohybové aktivity, trénování paměti, četba denního tisku, časopisů a knih, 

pracovní a výtvarné činnosti (včetně šicí a keramické dílny), společenské hry. 

 Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání na určité téma, pomoc 

při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, vycházky, účast na 

akcích pro veřejnost (návštěva výstav), účast na akcích pro uživatele (např. 

vánoční besídky, taneční odpoledne), doprovod při jednání v blízkém okolí. 

 Činnosti k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností – nácvik 

soběstačnosti, osvojování základů práce na PC. 

 Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – sociální 

poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, pomoc 

s nakupováním. 

Fakultativní činnosti - doprava do stacionáře a zpět, doprava na rehabilitaci, na 

pedikúru, ke kadeřnici apod. 

  

Bc. Silvie Konczová 

vedoucí služeb 

494 534 431 

731 598 927 

silvie.konczova@rk.hk.caritas.cz 

Benešová Zuzana, Dis. 

sociální pracovnice 

494 534 431 

734 764 060 

zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz 

 

 

Místo poskytování služby: 

Palackého 111 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

 Pobytová služba 

 Nepřetržitý provoz 

 Služba je částečně hrazena 

uživateli 

 Kapacita 13 lůžek 
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Principy poskytování služeb: 

1. Princip respektování práv a individuálních potřeb uživatele 

2. Princip aktivní participace (podílu) uživatele 

3. Princip smysluplného naplňování času 

4. Princip celoživotního vzdělávání 

5. Princip kvalitního poskytování služeb 

6. Princip rovnocenného přístupu k uživatelům (integrace, partnerství, podpora, solidarita, 

rovnost šanci) 

7. Princip respektování nezávislosti a autonomie (samostatnosti) uživatelů 

8. Princip humanity a respektování lidské důstojnosti 
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Týdenní stacionář 
Poslání  

Posláním týdenního stacionáře je poskytnout pravidelně během týdne seniorům 

především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit) péči, kterou 

potřebují, respektovat jejich individuální potřeby, schopnosti a možnosti. 

Směřovat k zachování kvality života v situacích, kdy není možné o ně 

každodenně pečovat v jejich domácím prostředí.  

Cíle 

- kontakt s vrstevníky 

- rozšiřování sociálních návyků 

- udržování soběstačnosti v co největší míře 

Cílová skupina  

Senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří 

potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.  

Způsob poskytování služeb seniorům 

Služby jsou poskytovány v týdenním režimu od pondělí 6:00 hodin nepřetržitě 

do pátku 15:30 hodin a zahrnují: 

 Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, oblékání, osobní 

hygieně, stravování, podávání léků, orientaci. 

 Poskytnutí stravy – zajištění stravy a pitného režimu. 

 Poskytnutí ubytování v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích bez 

příslušenství se zajištěním určitého soukromí. 

 Aktivizační činnosti: Všestranná aktivizace osobnosti seniora respektující 

zájmy, individuální potřeby – konkrétně se jedná o hudební a přizpůsobené 

pohybové aktivity, trénování paměti, četba denního tisku, časopisů a knih, 

pracovní a výtvarné činnosti (včetně šicí a keramické dílny), společenské hry.  

 Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání na určité téma, pomoc 

při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, vycházky, účast na 

akcích pro veřejnost (návštěva výstav), účast na akcích pro uživatele (např. 

vánoční besídky, taneční odpoledne), doprovod při jednání v blízkém okolí. 

 Činnosti k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností – nácvik 

soběstačnosti, osvojování základů práce na PC. 

 Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – sociální 

poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, pomoc 

s nakupováním. 

Fakultativní činnosti - doprava do stacionáře a zpět, doprava na rehabilitaci, 

na pedikúru, ke kadeřnici apod. 

  

Bc. Silvie Konczová 

vedoucí služeb 

494 534 431 

731 598 927 

silvie.konczova@rk.hk.caritas.cz 

Benešová Zuzana, Dis. 

sociální pracovnice 

494 534 431 

734 764 060 

zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz 

 

 

Místo poskytování služby: 

Palackého 111 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

 Pobytová služba 

 Provoz v týdenním režimu: 

od pondělí 6:00  

do pátku 15:30 

 Služba je částečně hrazena 

uživateli 

 Kapacita 9 lůžek 
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Principy poskytování služeb: 

1.  Princip respektování práv a individuálních potřeb uživatele  

2.  Princip aktivní participace (podílu) uživatele  

3.  Princip smysluplného naplňování času  

4.  Princip celoživotního vzdělávání 

5.  Princip kvalitního poskytování služeb   

6. Princip rovnocenného přístupu k uživatelům (integrace, partnerství, podpora, solidarita, 

rovnost šanci) 

7.  Princip respektování nezávislosti a autonomie (samostatnosti) uživatelů  

8.  Princip humanity a respektování lidské důstojnosti 
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Denní stacionář  

pro seniory 

Poslání denního stacionáře 

Posláním denního stacionáře je poskytnout denní pobyt seniorům především 

z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit), podporovat je v 

samostatnosti a soběstačném způsobu života, nabídnout jim zapojení do 

aktivizačních činností, s ohledem na jejich přání, potřeby a zájmy. 

Cíle     

- smysluplné využití volného času   

- udržování získaných dovedností seniora 

- předcházení sociálnímu vyloučení seniora 

Cílová skupina  

Senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří 

potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.  

Způsob poskytování služeb seniorům: 

Služby je poskytovány v denním režimu od pondělí do čtvrtka od 6 h do 16:30 

h a v pátek od 6 h do 15:30 h a zahrnují: 

 Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, oblékání, osobní 

hygieně, stravování, podávání léků, orientaci. 

 Poskytnutí stravy – zajištění stravy a pitného režimu. 

 Aktivizační činnosti: Všestranná aktivizace osobnosti seniora respektující 

zájmy, individuální potřeby – konkrétně se jedná o hudební a přizpůsobené 

pohybové aktivity, trénování paměti, četba denního tisku, časopisů a knih, 

pracovní a výtvarné činnosti (včetně šicí a keramické dílny), společenské hry. 

 Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání na určité téma, pomoc 

při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, vycházky, účast na 

akcích pro veřejnost (návštěva výstav), účast na akcích pro uživatele (např. 

vánoční besídky, taneční odpoledne), doprovod při jednání v blízkém okolí. 

 Činnosti k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností – nácvik 

soběstačnosti, osvojování základů práce na PC,… 

 Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – sociální 

poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, pomoc 

s nakupováním. 

Fakultativní činnosti - doprava do stacionáře a zpět, doprava na rehabilitaci, 

na pedikúru, ke kadeřnici apod. 

  

Bc. Silvie Konczová 

vedoucí služeb 

494 534 431 

731 598 927 

silvie.konczova@rk.hk.caritas.cz 

Benešová Zuzana, Dis. 

sociální pracovnice 

494 534 431 

734 764 060 

zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz 

 

Místo poskytování služby: 

Palackého 111 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

 Ambulantní služba 

 Provoz: 

pondělí až čtvrtek 

6:00 – 16:30  

pátek 

6:00 – 15:30 

 Služba je částečně hrazena 

uživateli 

 Kapacita 22 uživatelů (Je 

společná pro obě cílové 

skupiny) 
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Principy poskytování služeb: 

1.  Princip respektování práv a individuálních potřeb uživatele  

2.  Princip aktivní participace (podílu) uživatele  

3.  Princip smysluplného naplňování času  

4.  Princip celoživotního vzdělávání 

5.  Princip kvalitního poskytování služeb   

6. Princip rovnocenného přístupu k uživatelům (integrace, partnerství, podpora, solidarita, 

rovnost šanci) 

7.  Princip respektování nezávislosti a autonomie (samostatnosti) uživatelů  

8.  Princip humanity a respektování lidské důstojnosti 
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Denní stacionář  

pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením 

Poslání denního stacionáře: 

Posláním denního stacionáře je poskytnout lidem s mentálním a 

kombinovaným postižením především z Královéhradeckého kraje (popř. i 

z jiných lokalit) pravidelnou pomoc a podporu směřující k zachování nebo 

rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům 

smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků. Být oporou při 

začleňování do běžné společnosti. 

Cíle: 

- začlenění do společnosti 

- udržování získaných dovedností 

- rozvoj schopností uživatelů 

Cílová skupina: 

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let především z 

Královéhradeckého kraje (popř. i z ostatních lokalit), kteří si přejí a potřebují 

pravidelnou pomoc, podporu, aktivně strávené dny v kolektivu, směřující 

k zachování nebo rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a 

zájmů. 

Způsob poskytování služeb: 

Všestranné rozvíjení a aktivizace osobnosti člověka s mentálním postižením 

respektující zájmy, individuální potřeby a preference.  

Služba je poskytována v denním režimu od pondělí do čtvrtka od 6 h. do 16:30 

h a v pátek od 6 h. do 15:30 h a zahrnuje: 

 Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, oblékání, osobní 

hygieně, stravování, orientaci. 

 Poskytnutí stravy – zajištění stravy až 4x denně z vlastní kuchyně vč. 

pitného režimu. 

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pracovní a výtvarné činnosti 

(včetně šicí a keramické dílny), hudební aktivity a tanec, opakování školních 

znalostí, trénování paměti, četba denního tisku, časopisů a knih, společenské 

hry. 

 Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání a pomoc při 

komunikaci, vycházky a výlety do města a okolí, podpora vztahů s rodinou a 

dalšími lidmi, aktivní zapojení při akcích pro veřejnost, v případě potřeby a 

přání doprovod při jednání v blízkém okolí. 

 Činnosti k udržení a rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností 

– nácvik soběstačnosti, rozvoj poznávacích funkcí, práce na PC. 

Petra Kuderová, Dis. 

vedoucí služeb 

494 534 431 

731 646 956 

petra.kuderova@rk.hk.caritas.cz 

Benešová Zuzana, Dis. 

sociální pracovnice 

494 534 431 

734 764 060 

zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz 

 

Místo poskytování služby: 

Palackého 111 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

 Ambulantní služba 

 Provoz: 

pondělí až čtvrtek 

6:00 – 16:30  

pátek 

6:00 – 15:30 

 Služba je částečně hrazena 

uživateli 

 Kapacita 22 uživatelů (Je 

společná pro obě cílové 

skupiny) 
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 Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – poskytnutí základního 

sociálního poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, pomoc 

s nakupováním. 

Fakultativní činnosti - doprava do stacionáře a zpět, doprava na rehabilitaci apod. 

Principy poskytování služeb: 

1.  Princip respektování práv a individuálních potřeb uživatele  

2.  Princip aktivní participace (podílu) uživatele  

3.  Princip smysluplného naplňování času  

4.  Princip celoživotního vzdělávání 

5.  Princip kvalitního poskytování služeb 

6.  Princip rovnocenného přístupu k uživatelům (integrace, partnerství, podpora, solidarita, 

rovnost šancí) 

7.  Princip respektování nezávislosti a autonomie (samostatnosti) uživatelů  

8.  Princip humanity a respektování lidské důstojnosti  
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Tříkrálová sbírka 
Je projekt Charity Česká Republika fungující v České republice již od roku 2000. „Skupiny 

koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, 

často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch 

celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o 

několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírky je největší dobrovolnickou akcí u nás.“ 

zdroj: https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/ 

Zá úspěch Tříkrálové sbírky 2018 v rámci Farní charity Rychnov nad Kněžnou stojí okolo 

580 koledníků, dobrovolníků a místních koordinátorů z Rychnova nad Kněžnou a jeho 

blízkého i vzdáleného okolí. 

V rámci Tříkrálové sbírky se na Rychnovsku vybralo celkem 806 492 Kč. Sbírka probíhala 

v 34 obcích, které dohromady obešlo 132 skupinek. Získané finanční prostředky putovaly 

na obnovu vybavení Farní charity Rychnov nad Kněžnou (zejména nákup automobilu 

Opel Vivaro), vybavení chráněného pracoviště (Sdružení Neratov o. s.), humanitární 

projekty v Indii, do fondu mimořádných situací a na přímou pomoc rodinám s více dětmi, 

na hranici chudoby.  

 Mgr. Eva Šmídová 

koordinátorka TKS 

731 598 926 

evi.smidova@seznam.cz 
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Pořádané akce 

Farní charitou Rychnov nad Kněžnou v roce 2018 

Únor 

- Country bál 

- Valentýnská oslava 

Březen  

- Velikonoční jarmark 

Květen 

- Výstava obrazů p. Vašátkové 

- Výlet do ZOO Brno 

Červen 

- Návštěva ÚSP Kvasiny 

- Vystoupení MŠ a ZŠ Synkov-Slemeno 

Září 

- Den charity 

- Výlet do Dvora Králové nad Labem a jeho okolí (výrobna vánočních ozdob, 

přehrada Les Království) 

Říjen 

- Návštěva výstavy Zahrada Východních Čech 

Listopad 

- Vánoční jarmark 

Prosinec 

- Mikulášská besídka 

- Návštěva vánoční výstavy Vánoce s květinou 

- Vánoční koncert žáků gymnázia F. M. Pelcla 

- Vánoční vystoupení žáků MŠ a ZŠ Synkov-Slemeno 

- Návštěva výstavy betlémů na zámku 

Dále jsme se účastnili akcí:  

- Divadelní festival v Semilech 

- Rytmus Rokytnice v Orlických horách 

- Country bál Lukavice 
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Ekonomika 
Hospodaření Farní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 2018 

SPOTŘEBA MATERIÁLU                                                            1 433 686,15  

NÁKLADY NA ENERGII         533 613,89 

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ                                 440 503,45  

CESTOVNÉ                                                 23 207,00 

NÁKLADY NA REPREZENTACI                                                                                                612,00 

OSTATNÍ SLUŽBY                                                                                                              495 450,58 

MZDOVÉ NÁKLADY                                           7 938 220,00 

ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ                                                         2 620 991,00 

OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY                                  32 500,00 

DAŇ SILNIČNÍ                                      5 392,00 

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY                                         0,00           

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY                                  72 206,95 

ODPISY DM                                  250 556,00 

NÁKLADY CELKEM                              13 846 939,02 

TRŽBY Z PRODEJE ZA VLASTNÍ VÝROBKY                                                                     45 316,00 

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB                             4 189 541,70 

OSTATNÍ VÝNOSY                                 771 163,07 

DOTACE MPSV                               7 362 130,00 

DOTACE KRAJ                                  631 556,00 

DOTACE OBCE                                  563 440,00 

DOTACE ÚŘAD PRÁCE                                 231 936,00 

VÝNOSY CELKEM                    13 795 082,77                               

ZISK                                                                                                        -51 856,25 

Počet zaměstnanců (průměrný)                                                      30 

Přepočtený počet zaměstnanců             24,67 

Výsledek hospodaření Farní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2018 vykazuje ztrátu -51 856,25Kč. 

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.563/1991Sb., ve znění pozdějších 

předpisů vyhl.č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání. 
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Úplný objem nákladů za hlavní a vedlejší činnosti Farní charity Rychnov nad 

Kněžnou v roce 2018 

 
Denní 

Stacionář 
Týdenní 

stacionář 
Odlehčovací 

služby 
Prodejna Stravování Doprava 

Spotřeba 
materiálu 

241 774,76 318 282,22 601 191,17 10 461,00 260 282,00 1 695,00 

Náklady  
na energii 

135 393,05 134 018,31 241 128,58 0,00 23 073,95 0,00 

Opravy  
a  

udržování 

47 996,05 110 227,98 282 279,42 0,00 0,00 0,00 

Cestovné 4 641,40 8 122,45 10 443,15 0,00 0,00 0,00 

Náklady na 
reprezentaci  

122,40 214,20 275,40 0,00 0,00 0,00 

Ostatní  
služby 

104 859,76 137 509,95 210 471,27 0,00 42 609,60 0,00 

Mzdové  
náklady 

2 302 752,23 2 552 081,14 3 006 455,42 0,00 76 931,21 0,00 

Zák. 
 sociální  
pojištění         

767 317,07 850 505,15 979 695,62 0,00 23 473,16 0,00 

Ost.  
sociální  
náklady 

6 500,00 11 375,00 14 625,00 0,00 0,00 0,00 

Daň  
silniční 

1 078,40 1 887,20 2 426,40 0,00 0,00 0,00 

Ost.  
Daně 

a poplatky 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ost.  
prov.  

náklady 

18 463,90 22 439,20 31 074,95 0,00 228,90 0,00 

Odpisy DM 50 111,20 87 694,66 112 750,14 0,00 0,00 0,00 

CELKEM 3 681 010,22 4 234 357,46 5 492 816,52 10 461,00 426 598,82 1 695,00 
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Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů Farní charity Rychnov nad 

Kněžnou v roce 2018 

v tis. Kč  

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB (hlavní činnost) 3 744 

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB (vedlejší činnost) 445 

DARY 35 

DOTACE MPSV 7 362 

DOTACE KRAJ 632 

DOTACE OBCE 563 

DOTACE ÚŘAD PRÁCE 232 

OSTATNÍ 782 

CELKEM VÝNOSY 13 795 

         

Přehled o peněžních příjmech a výdajích Farní charity Rychnov nad Kněžnou 

v roce 2018 

                                                                                                                                   v tis.Kč  

Stav k 1. 1. 2018 1 897 

Příjmy v roce 2018 15 338 

Tržby 4 606 

Dary 559 

Dotace 9 304 

Ostatní 869 

Výdaje v roce 2018 15 542 

Úhrada závazků 13 814 

Poskytnuté dary 65 

Investice                                                                                                                 802 

Ostatní 861 

Stav k 31. 12. 2018 1 693 
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Vývoj a konečný stav fondů Farní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 2018 

v tis.Kč 

                

Přehled o stavu (po odečtení oprávek)a pohybu majetku Farní charity 

Rychnov nad Kněžnou v roce 2018 

 
stav k 1. 

1. v ZC 
pořízení vyřazení oprávky 

stav 
k 31. 

12.  
v ZC 

Dlouhodobý 
majetek 

4 592 802 0 251 5 143 

DDNM 0 0 0 0 0 

Budovy, 
pozemky 

4 279 0 0 150 4 129 

Přístr., 
zařízení, 
inventář 

314 0 0 49 265 

Dopravní 
prostředky 

0 802 0 52 750 

DDHM 0 0 0 0 0 

 

 

 

Stav k 1. 1. 2018 175 

Příjmy v roce 2018 604 

Příjmy ze sbírky 525 

Dary 79 

Ostatní 0 

Výdaje v roce 2018 609 

Peníze poskytnuté ze sbírky 525 

Ostatní 84 

Stav k 31. 12. 2018 170 



Str. 17 
 

Ekonomika  
   

 

 

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční 

zprávy.  

Účetní jednotka nenabyla vlastní akcie ani vlastní podíly.  

Účetní jednotka nepředpokládá žádné významné změny ve vývoji činnosti v následujícím období.  

Účetní jednotka nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

Účetní jednotka nevyvíjí žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 

vztazích. 

Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. 
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V roce 2018 nás finančně podpořili 
 

MPSV 

KRÁLOVÉHRADECKÁ KRAJ 

HÁJEK-CZ S.R.O. 

KRÁLÍČEK INTERIÉRY S.R.O. 

PRACOVNÍ ODĚVY CARMEN 

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

MĚSTO VAMBERK 

MĚSTO DOBRUŠKA 

MĚSTO SOLNICE 

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ 

MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 

MĚSTYS ČASTOLOVICE 

MĚSTYS DOUDLEBY NAD ORLICÍ 

OBEC OLEŠNICE U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU 

OBEC LIBERK 

OBEC ČESTICE 

OBEC LIBEL 

OBEC SEMECHNICE 

P. KRAČMEROVÁ 

P. ZEZULOVÁ 

P. BARVÍNKOVÁ 

P. HEJČLOVÁ



 

 

 

 


