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Slovo ředitele  
Prof. MUDr. Ing. Petra Fialy  

 

Před dvacátým výročím 

 Rok 2017 byl dalším, v pořadí již 19. rokem našeho provozu od data přijetí prvního pacienta. Bylo to 

8. června 1998. Můžeme říci, to byl rok úspěšný – za tu dobu se z malého, neznámého oddělení kdesi na 

okraji Prahy stal vyhledávaný rehabilitační ústav LRS Chvaly. Příští rok bude rokem našeho kulatého, 

dvacátého výročí. 

  Vážíme si toho, že k nám hledají cestu pacienti ze všech koutů naší země, ale také toho, že nám 

zůstává stabilizovaný tým našich spolupracovníků ve všech profesích – od zkušených lékařů či sester a 

rehabilitačních pracovníků přes ošetřovatelky až po kuchaře a údržbáře. Ti všichni mají zásluhu na tom, že 

odvádíme kvalitní práci v celém spektru potřebných činností i ve ztížených podmínkách našeho současného 

zdravotnictví. Snažíme se podporovat jejich profesní růst nejen z veřejných fondů a grantů, ale i z vlastních 

prostředků. Vyplatí se investovat do svých spolupracovníků. 

 Práce po našem zesnulém dlouholetém „dvorním architektovi“ Ing. arch. P. Vaněčkovi převzali mladí 

architekti, kteří svou činnost pojali nově a tvůrčím způsobem – jsou jimi Ing. arch. J. Hlaváč a Ing. arch. J. 

Světlík. Zatím jsme přerušili práce na původním projektu vybudování nového LRS a Komunitního centra 

Chvaly, a místo toho jsme zadali vypracovat zcela novou hmotovou studii, která by prokázala, že odpovídá 

novým Pražským stavebním předpisům a dále ověřila, že odpovídá záměrům rozvoje služeb Hlavního města 

Prahy.  

 Pokračujeme ve spolupráci s pražskými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Protože jsme 

univerzitním výukovým pracovištěm pro mediky, lékaře i ostatní zdravotnický personál, máme možnost 

předávat jim nejen své profesionální, ale také etické a ostatní dovednosti důležité pro toto povolání. Jsme 

rádi, že na svou práci dostáváme kladné ohlasy nejen z ČR, ale i z ciziny. Občas slyšíme, že někde to dělají 

„jako ve Chvalech“ – což cítíme jako poctu a uznání naší práce. Nezanedbatelným přínosem pro LRS Chvaly 

je i možnost vybírat si mezi stážisty své budoucí spolupracovníky. 

 Naším zakladatelem je Sdružení Chvaly,.z.s. Má zhruba padesátku členů a jejich výrazný podíl tvoří 

profesionálové - architekti, ekonomové a lékaři i sestry. Ti všichni se pravidelně zapojuje také do aktivit 

našeho LRS Chvaly, o.p.s. Třebaže jejich práce není příliš vidět, je velmi důležitá a vážíme si jí. V roce 2017 

došlo k obměně některých členů v jeho Výboru a v kontrolním orgánu.  

 Jsem velmi rád, že mohu z tohoto místa poděkovat také všem ostatním, kdo se v minulém roce 

podíleli na práci naší společnosti anebo ji jakýmkoliv způsobem podpořili a popřát jim vše dobré do dalšího 

roku. Spolu s nimi se chceme víc zaměřit nejen na aktuální problémy všedního dne, ale zejména na naplnění 

naší vize ve vybudování nového Komunitního centra.  
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Správní a dozorčí rada 
 

Mandáty v roce 2017 

Správní rada 

 Dagmar Fialová, předseda správní rady 
 Ing. Arch. Jakub Hlaváč, člen správní rady 
 Mgr. Ing. Vít Skála, PhD, člen správní rady 

 

Dozorčí rada 

 Ing Eva Jaklová, předsedkyně dozorčí rady 

 Mgr. Jan Valeš, ThD, člen dozorčí rady 

 Ing. Jaroslav Dostálík, člen dozorčí rady 

 

Základní údaje o společnosti 
 
Právní forma:   
Obecně prospěšná společnost (právnická osoba podle zákona č. 248/1995 Sb.) 
Datum vzniku:  Zakládací listinou 6. 1.2011 

Registrace: Společnost zapsána 11. 2. 2011 v rejstříku obecně prospěšných společnosti, 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 789, IČ 248 05 807 

 

Předmět činnosti:   

Rodinné poradenství (zapsáno 11. února 2011) 

Křesťanská duchovní péče (zapsáno 11. února 2011) 

Ambulantní péče - vnitřní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, 

všeobecná sestra - domácí zdravotní péče (zapsáno 23. září 2011) 

Lůžková péče - následná péče, léčebná rehabilitace, ošetřovatelská péče (zapsáno 23. září 

2011) 

Veřejné lékárenství 

- výdejní činnost pro veřejnost 

- výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení 

- příprava léčivých přípravků v rozsahu: léčivé přípravky, u kterých není požadována 

sterilita 

- vstupní kontrola léčivých a pomocných látek 

(zapsáno 23. září 2011) 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (zapsáno 4. ledna 

2012) 

Terénní pečovatelská služba (zapsáno 4. ledna 2012) 

 

Zakladatel společnosti: Sdružení Chvaly, IČO: 60457678,  Stoliňská 920, Praha 20 
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Zpráva o činnosti  

Vlastní činnost, sociální program a vzdělávací činnost 

 LRS Chvaly, o.p.s., vyvíjí svou činnost v souladu se zřizovací listinou. Rehabilitační 

ústav LRS Chvaly je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující lůžkovou rehabilitační péči, 

ambulantní rehabilitaci, terénní domácí péči a pečovatelskou službu. Areál pro službu 

potřebným lidem je majetkem Církve bratrské, budovy, v nichž většinově LRS působí, jsou 

majetkem LRS. Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci budov, které této práci sloužily už 

od r. 1908, bylo LRS znovu otevřeno v r. 1998 a další rozšíření činnosti je připraveno i na 

úrovni projektových prací. Ty jsou ovšem nyní poněkud zpomaleny řadou vleklých jednání 

s místním stavebním úřadem a Magistrátem hl. m. Prahy.  

Převis zájmu pacientů následné péče přeplňuje vytrvale lůžka LRS, proto jsou 

hledány možnosti rozšíření vlastní výstavbou i dalšími cestami.  

Na rehabilitačních lůžkách pacienti v roce 2017 odstonali 16 603 ošetřovacích dnů 

z 17 155 možných, to činí 96,8 % obsazenost lůžek. Průměrný věk našeho pacienta byl 71 

let, 92,8 % pacientů bylo starších 50 let a 7,2 % mladších 50 let. Nově jsme v tomto roce 

přijali 555 pacientů, z nich zhruba 30% jsou nemocní po cévních mozkových příhodách, 

40% nemocní po úrazech a operacích a zbytek tvoří nemocní s ostatními – chronickými 

neurologickými a ortopedickými diagnózami. Průměrná délka pobytu pacienta v našem 

zařízení byla 30 dní. 

Měsíčně bylo přijímáno v průměru 46 nových pacientů. Řada občanů tak nemusela 

pobývat na drahých akutních lůžkách a po pobytu v našem rehabilitačním zařízení se 77% 

z nich mohla ještě vrátit do normálního života ve svém domácím prostředí. To jednak 

zlepšuje kvalitu života a jednak šetří nemalé prostředky celé společnosti. 

  

LRS Chvaly poskytuje i nadále komplex služeb zdravotního a sociálního charakteru 

a duševní a duchovní podpory (kromě lékařské a ošetřovatelské péče také rehabilitace, 

ergoterapie, rozvoj komunikace, rozvoj kognitivních funkcí, sociální poradenství, půjčování 

kompenzačních pomůcek, duchovní služba). O podporu těchto služeb se uchází  

v grantových a dotačních řízeních u MHMP, MZ ČR a MČ Praha 20. 

Informace o našem zařízení jsou dnes prakticky ve všech lůžkových zařízeních po 

Praze i celé republice, dále na webových stránkách www.chvaly.cz.  

 

LRS Chvaly je zaměřeno na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, 

převážně pro starší generaci, ale i pro mladší pacienty s pohybovými problémy. V širokém 

spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy: 
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• cévní mozkové příhody 

• stavy po operacích, zejména kloubních 

• stavy po úrazech 

• neurologická onemocnění 

• onemocnění pohybového aparátu 

• bolestivé stavy  

LRS Chvaly přijímá na svá lůžka pacienty, kteří jsou schopni rehabilitace a v jejich 

zdravotním stavu je potenciál, který lze intenzívní rehabilitací zlepšit. Upoutání na lůžko, 

existence proleženin, zavedené močové cévky ani žaludeční sondy nejsou pro přijetí 

překážkou. Všechny takové stavy umí ošetřovat a léčit. Naopak nemůže na svá lůžka 

přijmout pacienty s demencí, zmatené a odmítající spolupráci. Právě na schopnosti 

spolupráce je postaven hlavní úspěch rehabilitační léčby. 

Většina pokojů v LRS Chvaly je dvoulůžkových. Jsou též čtyři pokoje jednolůžkové, 

dva pokoje třílůžkové s intenzivní péčí a jeden čtyřlůžkový pokoj. Všechny pokoje jsou s 

vybavením, které pacientům skýtá dostatečné pohodlí a komfort: Bezbariérový přístup, 

elektricky ovládaná polohovací lůžka,  WIFI, telefon, lednička, TV. WC vč. WC pro imobilní 

pacienty i sprcha jsou součástí pokoje nebo v těsné blízkosti. 

 Léčení pacientů probíhá ve velmi osobním, rodinném prostředí. Důraz je kladen na 

individuální, laskavý přístup ke každému z nich s ohledem na jeho potřeby a zejména na 

odbornou lékařskou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči.  

           Areál je obklopen zahradou s lavičkami, dopravní dostupnost je zajištěna přímou 

autobusovou linku od metra Černý Most k bráně areálu. 

 LRS Chvaly poskytuje pacientům komplexní léčebnou rehabilitaci s mnoha různými 

procedurami, léčebnými postupy a technikami. Patří k nim zejména: 

• fyzioterapie 

• masáže – ruční, částečné i celkové, reflexní 

• elektroléčebné procedury 

• vodoléčba 

• laser, magnetoterapie, ultrazvuk, kryoterapie 

• motomedy a  motodlahy, rotopedy, pohyblivý chodník 

• lymfodrenáž ruční i přístrojová 

• akupunktura a všechny její techniky 

• ergoterapie a rozvoj komunikace 

• senior park 

• vycházkové okruhy s lavičkami a minigolfem v areálovém parku 
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 Středisko je průběžně vybavováno novými přístroji a lékařskou technikou, jeho 

personál se kontinuálně školí v nejnovějších postupech a metodách u nás i v zahraničí. O 

pacienty pečuje na 47 lůžkách ve dvou lůžkových stanicích. 

 LRS Chvaly je otevřené oddělení, návštěvy nemocných nejsou omezeny. V celém 

areálu Chvaly je zakázáno kouření. 

 Pacientům je nabízena individuální duchovní péče nezávisle na vyznání. Bohoslužby 

v areálu jsou 2x týdně. 

 LRS Chvaly přijímá do lůžkové péče pojištěnce všech zdravotních pojišťoven. 

Kapacita LRS je omezená a nemůže být vyhověno všem, proto LRS zpracovává možnosti 

jejího rozšíření. Pro pobyt pacientů musí být zejména zdravotní důvody, neboť posláním 

LRS není náhrada sociální péče. Pacienti jsou přijímáni na dobu 3 – 4 týdnů, ve 

výjimečných případech může být pobyt prodloužen. LRS Chvaly nezajišťuje následnou péči 

po ukončení rehabilitačního pobytu. Tlak na obsazování lůžek je mimořádně velký 

 Zaměstnanci tvoří pevný tým a péče o pacienty má mnohá ohodnocení od pacientů 

samotných. Odborná péče byla průběžně obohacena o nové poznatky, které se podařilo 

získat. Rozvoj personálního a přístrojového vybavení je limitován prostory staré budovy a 

pronajatého patra domova Bethesda. Užívání tohoto patra je zpoplatněno, a to spolu 

s novými požadavky na jeho další navýšení, proto LRS zintenzivnilo práci na projektových 

přípravách vlastních léčebných prostor. 

 LRS Chvaly má též registrovány dvě sociální služby: Pečovatelskou službu a 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních.   V pečovatelské službě bylo 

v roce 2017 pečováno celoročně o 221 klientů, sociální služby na zdravotnických lůžkách 

byly poskytnuty 212 osobám.  

V roce 2017 byly projekty LRS Chvaly, o.p.s. se zaměřením na sociální činnost 

podpořeny dotací 1 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a grantem ve 

výši 475 tis. Kč z Magistrátu hlavního města Prahy. Projekty se zaměřením na 

zdravotnickou činnost byly podpořeny z grantu Magistrátu hlavního města Prahy v celkové 

výši 969 tis. Kč.  

 

K udržení nastavené úrovně služeb a ubytování na lůžkových odděleních jsou 

nastaveny denní doplatky. Ceny doplatků jsou paušální a jsou stanoveny na úhradu 

některých nákladů spojených s vyšší úrovní podmínek ubytování a s náklady na některé 

léčebné postupy, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Aktuální ceník doplatků je 

na www.chvaly.cz. Ceny jsou uvedeny za osobu a den. 

  

http://www.chvaly.cz/
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Vzdělávání zaměstnanců: Celý rok 2017 probíhaly vzdělávací akce pro zaměstnance 

zajišťované společnostmi akreditovanými na další odborné vzdělávání, např. Portus Praha 

aj. Každý zaměstnanec si své další vzdělávání v odbornosti plánuje sám či je na vzdělávací 

akci nebo konferenci vysílán. Na vzdělávání svých zaměstnanců LRS Chvaly významně 

přispívá nebo je plně hradí. Podporuje též vzdělávání v týmové spolupráci, která umocňuje 

cíle, o nichž v LRS jde - odbornost a přístup k pacientům.  
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Zpráva o hospodaření 

Rozvaha k 31. 12. 2017 (vybrané údaje) 

AKTIVA V tis. Kč 

Pozemky 26 

Stavby 2044 

Samost. Movité věci a soubory movitých věcí 6574 

Ostatní dlouhodobý majetek 9715 

Nedokončený dlouhodobý majetek 24090 

Dlouhodobý hmotný majetek 42499 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 48 

Dlouhodobý finanční majetek 48 

Oprávky k dlouhodobému majetku -6609 

A. Dlouhodobý majetek celkem 35888 

Materiál na skladě 488 

Zboží na skladě  

Zásoby 488 

Krátkodobé pohledávky 3708 

Pohledávky celkem 3708 

Pokladna 340 

Bankovní účty 3233 

Krátkodobý finanční majetek 3573 

Náklady příštích období 78 

Jiná aktivita celkem 78 

B. Krátkodobý majetek celkem 7847 

AKTIVITA CELKEM 43735 

  

PASIVA  

Vlastní jmění 40491 

Jmění celkem 40491 

Účet hospodářského výsledku 137 

Nerozdělený zisk minulých let -1289 

Výsledek hospodaření celkem -1152 

A. Vlastní zdroje celkem  

Dlouhodobé závazky  

Krátkodobé závazky 3326 

Dohadné účty pasivní 1056 

Krátkodobé závazky celkem 4382 

Výdaje a výnosy příštích období 14 

B. Cizí zdroje celkem 4396 

PASIVA CELKEM 43735 
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Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 

(vybrané údaje) 

 
VÝNOSY                        v tis. Kč 

 
HLAVNÍ 

ČINNOST 

VEDLEJŠÍ 
HOSPODÁŘSKÁ 

ČINNOST 

 
CELKEM 

Poskytnuté služby 43212  43212 

Tržby za prodané zboží  1065 1065 

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 43212 1065 44277 

Dotace 2444  2444 

Přijaté příspěvky - dary 330  330 

Provozní dotace celkem 2774  2774 

Jiné ostatní výnosy 458  458 

Ostatní výnosy celkem 458  458 

VÝNOSY CELKEM 46444 1065 47509 

 
 
 

 
NÁKLADY                       v tis. Kč 

HLAVNÍ 
ČINNOST 

VEDLEJŠÍ 
HOSPODÁŘSKÁ 

ČINNOST 

 
CELKEM 

Prodané zboží  966 966 

Spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. 
dodávek 

6872  6872 

Opravy a udržování 1013  1013 

Cestovné 3  3 

Reprezentace 1  1 

Ostatní služby 4128 553 4681 

Spotřebované nákupy celkem 12017 1519 13536 

Mzdové náklady 21748 225 21973 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 7103 76 7179 

Zák. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele        739  739 

Ostatní sociální náklady 396  396 

Osobní náklady celkem 29986 301 30287 

Daně a poplatky 1  1 

Ostatní náklady celkem 1794  1794 

Odpisy dlouhodobého hmot. majetku 1754  1754 

Daň z příjmů    

NÁKLADY CELKEM 45552 1820 47372 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 892 -755 137 
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 Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

 Výsledek hospodaření za účetní období roku 2016 – zisk ve výši 539 tis. Kč byl 
zaúčtován na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 

 Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den  

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 Zákona o 
účetnictví je 31. 12. 2017. 

  

 Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování  

V účetní jednotce jsou v předkládané účetní závěrce používány obecné účetní metody, 
zásady i způsoby oceňovaní a jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v aktuálním znění a s vyhláškou 504/2002 Sb. 

  

 Používání cizí měny v účetnictví 

V průběhu účetního období nebyly cizí měny v účetnictví používány. 

  

 Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy 

Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S 3. 

  

 Zaměstnanci a osobní náklady 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:     72        
           

Osobní náklady celkem:           30 287 tis. Kč 

Z toho: mzdové náklady           21 973 tis. Kč 
zákonné sociální pojištění           7 179 tis. Kč 
ostatní sociální náklady                  1 135 tis. Kč 

  

 Výnosy v členění podle zdrojů 

zdravotní pojišťovny         36 735      tis. Kč 
neinvestiční dotace            2 444 tis. Kč 
platby pacientů a příjemců sociálních služeb        5 806  tis. Kč  
dary                  330 tis. Kč 
ostatní: 

 lékárna            1 065 tis. Kč 

 ostatní            1 129 tis. Kč 
 

výnosy celkem                   47 509      tis. Kč  
 
 

Závazky dle splatnosti 

Dodavatelé do splatnosti:             0              
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Dodavatelé po splatnosti                       435       tis. Kč          

do 30 dnů              nejsou 
nad 30 dnů              nejsou 

 Pohledávky dle splatnosti: 

Odběratelé do splatnosti:                             3 088 tis. Kč  

Odběratelé po splatnosti:                    

do 30 dnů                       nejsou 
nad 30 dnů                       nejsou 

 
Pohledávky vůči zakladatelům: nejsou žádné. 
 
 

 Přehled přijatých provozních dotací 

Granty od Magistrátu hl. m. Praha   1 444 tis. Kč 
Dotace MPSV prostřednictvím MHMP   1 000 tis. Kč 
 
 

 Přijaté a poskytnuté dary: 

Společnost v roce 2017 přijala dary v celkové výši         330        tis. Kč. 
   

Významné skutečnosti v roce 2017 

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by mohly mít vliv na 
účetní závěrku roku 2017.  
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Příloha k účetní závěrce LRS Chvaly o.p.s za účetní období 2017 

 

Informace o  účetní jednotce 

 

Účetní jednotka vznikla dne 11. února 2011 (k tomuto datu byla zapsána do obchodního rejstříku). 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Identifikační číslo: 248 05 807 

Sídlo: Praha, Horní Počernice, Stoliňská 920, PSČ 193 00 

Druh obecně prospěšných služeb: 

• rodinné poradenství 

• křesťanská duchovní péče 

• ambulantní péče (vnitřní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, 

všeobecná sestra), domácí zdravotní péče 

• lůžková péče – následná péče (léčebná rehabilitace, ošetřovatelská péče) 

• veřejné lékárenství (výdejní činnost pro veřejnost, výdej na žádanky pro ambulantní 

zdravotnická zařízení, příprava léčivých přípravků, vstupní kontrola léčivých a pomocných 

látek) 

• sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

• terénní pečovatelská služba 

Účetní jednotka byla registrována dne 20.7.2011 Magistrátem hlavního města Prahy jako nestátní 

zdravotnické zařízení. 

Statutární orgán: MUDr Petr Fiala, ředitel 

Účetní jednotka má tříčlennou správní radu a tříčlennou dozorčí radu. 

 

Účetnictví 
 

účtování obecně 

 

 Účetní jednotka vede účetnictví podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u 

kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

 Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017. Rozvahovým dnem podle § 19 

odst. 1 zákona o účetnictví je 31.12.2017. 

 

 

dlouhodobý majetek 

 Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku účtuje účetní jednotka takto: 

• jedná-li se o „jednorázové“ pořízení (naprostá většina movitých věcí), účtuje se na účtu 

účtové skupiny 02 

• jedná-li se o dlouhodobější pořízení (nemovitost), účtuje se na účtu účtové skupiny 04 

Odpisy má účetní jednotka stanoveny ve svém odpisovém plánu shodně s odpisy daňovými. Drobný 

majetek (v částce od 10 001 Kč až 40 000 Kč) odpisuje účetní jednotka rovnoměrně po dobu 4 let. 

Drobný majetek, jehož vstupní cena nepřevyšuje částku 10 000 Kč účtuje účetní jednotka přímo do 

nákladů. 

 

granty 

 

 Účetní jednotka byla v roce 2017 příjemcem grantů od Hlavního města Prahy a MPSV. 

Celková výše grantů byla 2 444 276 Kč a byla určena výhradně k pokrytí mzdových nákladů pro 
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zaměstnance v rámci těchto projektů: Následná a rehabilitační péče, Terénní péče, Rehabilitační péče 

v Bethesdě, Rozvoj kognitivních funkcí a Pečovatelská služba. 

 

o.p.s. jako nástupnická organizace 

 

 V průběhu roku 2013 převzala účetní jednotka kompletně činnost zanikající jednotky 

Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, účelové zařízení Církve bratrské. Hlavní činností účetní 

jednotky tedy je lůžková (ale i ambulantní a domácí) rehabilitační péče. Doplňkovou činností je 

provoz lékárny. 

 

ostatní 

 

 

 Účetní jednotka nemá závazky ani pohledávky neuvedené v rozvaze. Účetní jednotka netvoří 

opravné položky ani rezervy.  Účetní jednotka nevede oceňovací rozdíly. 

 

mzdové náklady 

 

 Účetní jednotka evidovala k 31.12.2017 průměrný přepočtený stav zaměstnanců 72.  

 Osobní náklady celkem činí 30 287 tis. Kč, z toho mzdové náklady 21 973 tis. Kč, zákonné 

sociální pojištění  7 179 tis. Kč a ostatní sociální náklady 1 135 tis. Kč.  

 

stanovení základu daně 

 

 Základ daně byl zjištěn v daňovém přiznání standardním způsobem. Položkami zvyšujícími 

základ daně byly nedaňové náklady specifikovány v Příloze č. 1 daňového přiznání (tabulka A).  

Účetní jednotka vykázala za rok 2017  účetní zisk ve výši 136 972,07 Kč. S ohledem na položky 

zvyšující základ daně (nedaňové náklady) a položku snižující základ daně (sociální a zdravotní 

pojištění za rok 2016, které bylo zaplaceno až po 31. lednu 2017) byl vykázán základ daně ve výši  

338 108 Kč. Daň z příjmů právnických osob je 64 220 Kč, avšak po zohlednění slevy na dani podle § 

35 ZDP (zaměstnávání zdravotně postižených zaměstnanců) je celková daň 0 Kč. 

 

odměny členům orgánů 

 

 Účetní jednotka v roce 2017 neposkytla členům statutárních a jiných orgánů žádné odměny, 

zálohy či úvěry. 

 

dary a dotace 

 

Veškeré dary a dotace ze stáního rozpočtu byly využity v souladu s uzavřenými smlouvami na účely 

v těchto smlouvách uvedených. 

 

okamžik sestavení účetní závěrky 

 

 Účetní závěrka je vyhotovena ke dni 4.6 .2018. 

 

  

 

Praha, 4.6. 2018 
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LRS, Chvaly o.p.s. 

Stoliňská 920 

193 00 Praha 20 Horní Počernice (část Chvaly) 

 

Tel.: 281 040 771 – 780;  Fax: 281 040 746 

E-mail: chvaly@chvaly.cz  

http://www.chvaly.cz 

IČO: 24805807 

účet č.: 249613515/0300 (ČSOB) 

Jak se k nám dostanete: 

LRS leží poblíž konečné stanice metra B (Černý Most), odtud lze jít pěšky kolem nákupního centra cca 15 
min., případně dojet autobusy: 

Dvě stanice autobusem č. 244, zastávka Slatiňanská, přímo před bránou LRS Chvaly. 
Jednu stanici autobusy č. 221, 222, 223, 261, 273, 303, 304, 323, 353, – směr Horní Počernice, zastávka 

Chvaly, odtud 8 min. pěšky (zpět ku Praze a doleva). 
Jednu stanici autobusy 240, 250, - směr Běchovice, zastávka Centrum Černý Most,  

odtud pěšky 5 min. 

Do LRS pro mimopražské: leží při dálničním obchvatu Prahy, na tzv. „Východní" a „Jižní spojce", navazující 
zde na dálniční křižovatku Praha – Hradec Králové a Praha – Mladá Boleslav (sjezd „Nákupní centrum" - 

IKEA, Centrum Černý Most). 


