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Poslání  
NP

Nový Prostor dává možnost pracovat všem, 
kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde 
příležitost nenašli. Pomáháme preventivně 
osobám, které se mohou dostat do tíživé 
životní situace. Realizujeme sociálně prospěšné 
projekty.  

Nový Prostor byl založen v roce 1999 v Praze 
jako neziskové občanské sdružení. 



Úvodní  
slovo

Vážení přátelé a čtenáři Nového Prostoru,

Předkládáme vám výroční zprávu naší organizace za rok 
2015. Minulý rok byl pro nás významný hlavně transformací 
na zapsaný ústav, která proběhla v únoru. Mezi další 
neméně významné události loňského roku určitě patří 
zahájení spolupráce se sítí restaurací Lokál. V rámci 
projektu Oběd pro dalšího mohou zákazníci zakoupit oběd, 
který k nám dorazí ve formě kartičky. Touto kartičkou 
můžeme pak odměnit naše prodejce, kteří si výměnou 
za kartičku mohou dát v restauraci teplý oběd a domácí 
limonádu. Peníze, které takto ušetří, mohou pak investovat 
do úhrady bydlení či splátky dluhů. 

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy mohou 
naši prodejci jezdit od podzimu se zlevněnou měsíční 
jízdenkou za sto korun českých. Rozdíl mezi běžnou cenou 
a úhradou od prodejce hradí firma ROPID formou daru. 
Tuto službu využívá každý měsíc okolo čtyřiceti uživatelů 
a mohou tak za dostupnou cenu legálně cestovat na své 
prodejní místo a zpět. 
V minulém roce jsme vydali dvacet vydání časopisu Nový 
Prostor, průměrný prodaný náklad za číslo se pohyboval 
okolo 15 800 ks. 

Do roku 2016 plánujeme zkvalitňovat zázemí pražského 
denního centra pro naše uživatele a to zřízením 
úschovny dokumentů. Dále plánujeme zlepšit proces 
přijímání nováčku natočením instruktážního filmu, který 
jednoduchou formou nově příchozímu zájemci vysvětlí 
obsah a pravidla služby a v čem mu naše služba může 
pomoci. Budou zde také uvedeny efektivní formy prodeje 
časopisu a rady zkušenějších prodejců. Redakce časopisu 
plánuje v roce 2016 provést průzkum spokojenosti čtenářů 
a na jeho základě připravit zkvalitnit obsah časopisu.

Děkujeme všem, kteří byli v loňském roce do projektu 
zapojeni, zaměstnancům, externím pracovníkům 
a regionálním partnerům, prodejcům a hlavně našim 
čtenářům. 

Dagmar Kocmánková
ředitelka
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Sídlo 
organizace

Partnerské 
organizace 

v regionech

 Řeznická 14 | 110 00 Praha 1
 Telefon: 222 233 309
 e-mail: projekt@novyprostor.cz
 www.novyprostor.cz

 Denní centra
 Denní centrum Praha

Řeznická 14 | 110 00 Praha 1
 Telefon: 222 233 308, mobil: 608 259 039
 e-mail: vydejna@novyprostor.cz

 Denní centrum Brno
Příční 4 | 602 00 Brno

 Telefon: 545 217 297, mobil: 773 153 380
 e-mail: dcbrno@novyprostor.cz

 Azylový dům Matky Terezy
U Mostku 472/5 | 503 41 Hradec Králové 

 Astrid, o. p. s.
Hasičská 550/50 | 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

 Městská Charita Plzeň
Domov Sv. Františka 
Wenzigova 5 | 301 00 Plzeň

 Společnost Podané ruce o. p. s.
Program práce s klienty v konfliktu  
se zákonem
Dolní náměstí 51 | 779 00 Olomouc  

 SKP ― Centrum, o. p. s.
 Nízkoprahové denní centrum

Bělehradská 513 | 503 09 Pardubice 

 Městská charita České Budějovice
Dům sv. Pavla – azylový dům pro muže
Riegrova 32 | 370 01 České Budějovice

 Denní centrum Praha
 Vedoucí denního centra Praha

Bc. Stanislava Šplíchalová, DiS.  

 Sociální pracovníci 
Bc. Jiří Kallista  
Bc. Barbora Fílová

 Koordinátorka projektu NP
Iva Krasňanová

 Denní centrum Brno
 Vedoucí denního centra Brno
 Bc. Markéta Fraňková 

 Sociální pracovnice
 Mgr. Ester Popová 

Mgr. Lada Sadílková 

 Redakce časopisu
 Šéfredaktor
 Tomáš Havlín

 Redaktoři
 Zuzana Brodilová 

Ondřej Slačálek 
Jakub Holzer  
Tomáš Malík

Správní   
rada  Správní rada

Vít Kocmánek, Michal Kocmánek, 
Zuzana Ručková

 Revizor
Ing. Jiří Kocmánek

 Ředitelka 
Dagmar Kocmánková

* transformace na zapsaný ústav dne 
23. 2. 2015, spisová značka U 143  
vedená u Městského soudu v Praze 

Personální  
zajištění
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Realizované 
projekty

roku 2015
 Redakce časopisu

Nový Prostor ... str 8

 Pobočka Praha
Street paper –  
sociální rehabilitace ... str 10

 Pobočka Brno
Street paper –  
sociální rehabilitace ... str 22
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V roce 2015 zůstalo složení redakce časopisu Nový Prostor 
stabilní. Redakci časopisu tvořili Zuzana Brodilová, Ondřej 
Slačálek, Tomáš Malík a Tomáš Havlín, kteří společně se sítí 
stálých přispěvatelů a externích spoluautorů zajišťovali náplň 
časopisu. 

Ambicí redakce v roce 2015 bylo nadále pokrývat palčivé sociální 
a společenské problémy (bezdomovectví, chudoba, sociální vyloučení) 
a hledat nové neotřelé přístupy k tématům všedního dne. O samotném 
bezdomovectví, které je pro Nový Prostor klíčové, se čtenáři mohli 
více dozvědět v NP 459, jež se zabývalo tématem „Násilí bez domova“, 
tedy násilím, kterému jsou vystaveni lidé na ulici a které zůstává často 
skryto, což pro něj tvoří obzvlášť živnou půdu. V roce 2015 hýbala 
mediální krajinou nejen v Česku uprchlická krize, která má k tématu 
bezdomovectví blízko a zabývali jsme se jí v NP 462. Tomuto tématu 
se pak věnovala také řada dalších samostatných článků, které jsme 
vydali v průběhu roku 2015. Zatímco bezdomovectví tak bývá spojováno 
zejména s prostředím velkých měst, přinesli jsme našim čtenářům 
reportáž o bezdomovectví na venkově (NP 455). O situaci bezdomovců 
jinde ve světě pak přinesl zprávu rozhovor s aktivistou ze San Francisca 
a zakladatelem jednoho z prvních street-paperů na světě Paulem 
Bodenem (NP 463).

Kromě tématu bezdomovectví nabídla redakce NP svým čtenářům 
řadu původních reportáží, z nichž mnohé byly zahraniční: např. Filipíny 
(NP 467), USA (NP 463), Kosovo (NP 454) a Řecko (NP 452). Čtenáři si také 
měli možnost přečíst rozhovory s významnými postavami kulturního 
života (např. Anna Kareninová, Jiří Grygar, David Harvey nebo Milena 
Bartlová). Pokračovala také intenzivní spolupráce s neziskovými 
organizacemi, zejména formou inzerce a mediálního partnerství. 

Redakce časopisu 
Nový Prostor 
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Pobočka 
Praha 
Street paper – sociální rehabilitace
Registrační číslo sociální služby: 7271133
Služba byla financována z:
  Dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 

ve výši 706 000,- Kč
  Neinvestičního grantu z rozpočtu HM Prahy ve výši 173 000,- Kč
  Veřejné sbírky NP ve výši 43 321,- Kč
  Příspěvku z vlastních zdrojů NP ve výši 336 282,- Kč

Cílem sociální služby je zastavení ekonomického 
a společenského propadu, ustálení situace či vyřešení témat, 
která naše uživatele přivádějí do potíží. Situace lidí, kteří 
se na nás obracejí, jsou různé, stejně jako jejich příčiny. 
Ty se navíc často překrývají. Jde třeba o záznamy v rejstříku 
trestů, fobie z institucí či naopak institucionalizační syndrom, 
jímž bývají postiženi lidé, kteří strávili významnou část 
života za branami různých ústavů, dále pak různá zdravotní 
znevýhodnění a mnohdy i vysoký věk.

10 11



Spolupráce se odvíjí od situace uživatele. Může se jednat o pomoc 
při řešení dluhů, ubytování, hledání plnohodnotného zaměstnání, ale 
na řadu mohou přijít i další kroky posilující sebevědomí, samostatnost 
a nezávislost. Každému se snažíme poskytnout prostor, ve kterém lze 
rozvíjet stávající dovednosti a v případech, kdy dotyčný nemůže svou 
situaci zlepšovat, alespoň zabránit jeho sociálnímu propadu.

Nad rámec sociální služby nabízíme uživatelům modul street-paper, 
který je jedinečným programem v ČR (pouliční prodej časopisu Nový 
Prostor, který se řídí mezinárodní chartou INSP ― www.street-paper.org). 

Naši uživatelé díky modulu street-paper mají možnost zvýšit své šance 
pro uplatnění na otevřeném trhu práce. Pomocí pouličního prodeje 
časopisů Nový Prostor trénují pracovní návyky a dovednosti. Uživatelům, 
jejichž osobní či zdravotní situace ztěžuje možnosti běžného zaměstnání, 
nabízíme možnost udržování a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. 
Nedílnou součástí programu street-paper je možnost získat základní 
prostředky pro svoji obživu. Díky tomu se uživatelé mohou lépe zaměřit 
na řešení osobních témat, která je do služby přivedla. 

Naše služby jsou poskytované široké cílové skupině, zejména 
se zaměřujeme na lidi v obtížné sociální situaci spojené s nedostatkem 
finančních prostředků, osoby bez přístřeší či lidi ohrožené 
bezdomovectvím, dále pomáháme těm, kterým se nedaří nalézt uplatnění 
na otevřeném trhu práce. 

V roce 2015 našich služeb v pražském denním centru celkem využilo 
208 uživatelů (146 mužů a 62 žen), 57 uživatelů získalo uplatnění 
na běžném trhu práce a to buď formou brigády či dlouhodobého 
zaměstnání. Tento počet považujeme za úspěch vzhledem 
ke kumulovaným problémům a různým znevýhodněním našich uživatelů. 

Naši pracovníci poskytli celkem 9 911 kontaktů (jednání s uživateli 
do 15 minut), 864 intervencí (jednání s uživateli od 30 minut), dále 
308 setkání do 60 minut a 454 setkání nad 60 minut.

Hodiny pracovníků věnované přímé práci s klienty byly rozloženy 
následovně: 77 uživatelů bylo podpořeno v rozsahu do 2 hodin, 
52 uživatelů v rozsahu 2-10 hodin, 79 uživatelů v rozsahu 10-50 hodin.

Nejčastěji řešenými okruhy problémů jsou: bydlení, dluhy, dávky, hledání 
zaměstnání, trénink práce na počítači a řešení dokladů.

208

208

146

57

62
počet 
uživatelů
celkem

počet 
uživatelů
celkem

počet 
uživatelů
mužů

počet 
zaměstnaných 
uživatelů

počet 
uživatelů
žen

Využití služeb 
pražského denního 
centra v roce 2015

Uplatnění uživatelů 
na běžném  
trhu práce

62 208
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208 57
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Kromě individuální práce s uživateli poskytujeme 
i skupinové aktivity. V roce 2015 se uskutečnily 
následující akce pro uživatele služby.

Skupinové aktivity 
pro uživatele služby

  Letní hra 
Poklad Přemysla oráče 

 Vědomostní hra zaměřená 
na historii a významné osobnosti 
Čech a Moravy. Prodejci získávali 
během hry groše (body) 
za správné odpovědi kvízových 
otázek. Získané body pak mohli 
proměnit za různé ceny jako např. 
hygienické potřeby, knihu či lístky 
do kina. Letní hra byla zakončena 
opékáním špekáčků v kempu 
Kotva v Braníku.

  Návštěva tiskárny 
Europrint 

 Sociální pracovníci a pět 
prodejců navštívilo tiskárnu 
Europrint, kde tiskneme náš 
časopis. Navštívili oddělení 
předtiskové přípravy i samotnou 
výrobu. Exkurze se všem moc 
líbila.

  Školení motivace 
 Ve spolupráci s Rotary klubem 

jsme uspořádali besedu na téma 
Motivace – jak umět sám sebe 
motivovat a dostat se z krizových 
situací. Přednášku připravil pan 
Mgr. Tomáš Pour, přední český 
lektor a konzultant. 

  Výuka angličtiny 
 Opět ve spolupráci s Rotary 

klubem jsme pro zájemce 
připravili kurzy angličtiny. Výuka 
byla zaměřena na praktické využití 
pro prodejce, kteří prodávají 
v centru města a setkávají 
se s cizinci. Bylo zapojeno celkem 
šest uživatelů.

  Mikulášská snídaně 
 S blížícími se vánočními svátky 

jsme pro naše uživatele připravili 
mikulášskou snídani a mikulášský 
balíček.

  Vánoční večeře 
 Tradičním vyvrcholením našeho 

celoročního snažení je vánoční 
posezení s našimi uživateli. 
Tentokráte jsme se setkali 
v restauraci u Balbínů a na tuto 
večeři přijeli také zástupci 
brněnské pobočky ― sociální 
pracovnice Markéta a Ester a tři 
brněnští prodejci, dále také 
prodejce z Hradce Králové.

  MHD 
 V průběhu prázdnin se podařil 

sociální pracovnici Stáně Šplíchalové  
a prodejci Zdeňkovi na základě 
žádosti přesvědčit Magistrát hl. m. 
Prahy a pod ni spadající Dopravní 
podnik, aby poskytl slevu na jízdné 
pro prodejce časopisu. Prodejci 
od podzimu mohou využívat zlevněné 
jízdné. Měsíční kupón v hodnotě 
550,- Kč získají za 100,- Kč. Rozdíl 
hradí hl. m. Praha formou daru.  
Děkujeme!

  Oběd pro dalšího 
 Od října spolupracujeme s restaura-

cí Lokál na projektu „oběd pro dal-
šího“. Oběd stojí 90,- Kč a mohou jej 
zakoupit zákazníci restaurace Lokál. 
Lokál pak předá oběd formou pou-
kázky a NP pak může své prodejce 
odměnit. Za poukázku obdrží teplý 
oběd a domácí limonádu. Cílem akce 
je seznámit hosty Lokálu s příběhy 
lidí bez domova a dát jim možnost 
udělat dobrý skutek. 
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vánoční večeře NP ― večer na Jungmannově náměstí

kurz angličtiny s Rotary Clubem

kurz motivace ― lektor Tomáš Pour



   tradiční opékání špekáčků v Braníku návštěva tiskárny Europrint



Více než 25 % uživatelů získalo uplatnění na otevřeném pracovním trhu. 
Všichni uživatelé využili modul street-paper. Podařilo se nám rozšířit 
spolupráci s policií v oblasti řešení nelegálních prodejců.

Jako konkrétní příklad úspěšného řešení situací s klienty můžeme 
zmínit zejm. řešení situace člověka, který již 20 let žije na ulici či 
ubytovnách, dosud nebyl evidován na úřadu práce a nepobíral žádné 
sociální dávky, díky naší spolupráci se již na úřadě registroval, prošel 
dokonce prostřednictvím ÚP vzdělávacím programem a nyní si hledá 
zaměstnání.

S dalším klientem aktivně pracujeme na odvyknutí alkoholu, již 
od května 2015 úspěšně abstinuje.

Asi největším úspěchem roku 2015 byl včasný zásah a zprostředkování 
návazných služeb klientovi, u něhož propuklo duševní onemocnění 
spojené se sebevražednými pokusy.

Někteří uživatelé naše služby využívají dlouhodobě či se opakovaně vracejí, 
důvodů pro to je více. Za roky poskytování našich služeb jsme zjistili, že 
bohužel ne každý je schopen se za krátkou dobu dostat zpět na otevřený 
pracovní trh. Např. různá zdravotní omezení či postižení, záznamy v rejstříku 
trestů, nebo dokonce předluženost uživatelů odrazují v dnešní době 
zaměstnavatele zaměstnat takového člověka ― a je pravdou, že s ohledem 
na aktuální stav nezaměstnanosti si zaměstnavatelé mohou mnohem 
více vybírat, a proto častěji dají přednost někomu bez výše zmíněných 
znevýhodnění. Proto našim uživatelům služby je umožněn prodej časopisů 
bez časového omezení ― aby měli alespoň nějaký příjem, a zároveň aby 
si osvojovali či udržovali základní pracovní návyky, které by po nich byly 
vyžadovány i v běžném pracovním prostředí. Zároveň s každým uživatelem 
vždy sociální pracovníci řeší osobní situaci a snaží se o posun každého 
člověka, který naše služby využívá. 

Z naší zkušenosti z práce s uživateli víme, že časové omezení by některé 
lidi dostalo zpět na ulici (zejm. lidi v seniorském věku či lidi se zdravotním 
postižením, nebo lidi předlužené, kteří v současné době práci těžko hledají).

Dlouhodobě bojujeme s nelegálními prodejci, tzv. pytláky, kteří na řádných 
prodejcích Nového Prostoru parazitují a těm slušným kazí pověst. Pytlácký 
prodej je výhodný především pro ty, kteří s NP spolupracovat nechtějí. 
Časopis v ruce drží často především proto, aby k příspěvku do své kapsy 
zmanipulovali i ty, kteří nechtějí podporovat pouhé žebrání. Také se často 
jedná o prodejce, kteří v minulosti byli z prodeje vyloučeni za porušování 
pravidel modulu. Situaci dlouhodobě řešíme za pomoci policie, ale bohužel 
je to „běh na dlouhou trať“.

Další věcí, se kterou se při řešení osobních situací s klienty setkáváme, 
je současný demotivující systém dávek hmotné nouze. Řada uživatelů, kteří 
tyto dávky pobírají (zejm. příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení), jsou 
omezováni ve svém výdělku. V případě, že svými příjmy (ať z prodeje či 
brigád) překročí částku, která se pohybuje okolo 4 000,- Kč měsíčně, o tyto 
dávky přicházejí.

Vidíme to jako velmi demotivující systém, kdy lidem, kteří se snaží něco 
se svým životem dělat a legální formou si obstarávají základní příjem, jsou 
dávky odebrány v plné výši. Pro mnohé je pak jednodušší se nesnažit – 
protože v takto nastaveném systému ten, kdo se nesnaží, má víc.

Co se nepovedlo/
nedaří

Co se nejvíce 
povedlo
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Pobočka 
Brno 
Street paper – sociální rehabilitace
Registrační číslo sociální služby: 5874017
Služba byla financována z:
  Programu víceleté podpory sociálních služeb na území Jihomoravského 

kraje ve výši 218 700,- Kč
  Dotace na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna 

ve výši 246 000,- Kč
  Dotace na sociální službu z rozpočtu Jihomoravského kraje 

ve výši 191 000,- Kč

  Veřejné sbírky NP ve výši 20 780,- Kč
  Příspěvku z vlastních zdrojů NP ve výši 126 869,- Kč

Poskytujeme sociální službu ― sociální rehabilitaci, 
ambulantní i terénní. Uživatelé jsou lidé v sociální tísni, 
osoby bez přístřeší a lidé ohrožení sociální exkluzí. Cílem 
je aktivizování, získání nebo udržení pracovních návyků, 
sociální začlenění.
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Pomoc a podpora je především při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů, obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací i aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Vedle sociální rehabilitace poskytujeme také zapojení do prodeje 
časopisu Nový Prostor, kdy z prodeje má uživatel okamžitý příjem ve výši 
poloviny z prodejní ceny. Každý má možnost vydělat si na základní 
potřeby důstojným způsobem. 

V roce 2015 v brněnském denním centru využilo našich služeb 
celkem 82 uživatelů, z toho 17 žen. Nově příchozích bylo 29. Opětovných 
registrací bylo 27. Odmítnut nebyl žádný zájemce. Vyloučeno bylo pět 
uživatelů z důvodu neplnění dohod, porušení pravidel a metodik NP. 
Převážně se jednalo o nelegální prodejce. Tři uživatelé využili v průběhu 
roku pouze sociální službu. Naši pracovníci poskytli klientům celkem 
1 451 intervencí (jednání nad 30 minut), z toho 70 intervencí v terénu. 
Počet kontaktů (jednání do 30 minut) byl 8 500.

82 65 17
počet 
uživatelů
celkem

počet 
uživatelů
mužů

počet 
uživatelů
žen

Využití služeb 
brněnského 
denního centra 
v roce 2015

17 82

65

   vánoční dílnička

    letní grilování
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V roce 2015 se uživatelé zúčastnili těchto akcí.

Aktivity pro  
uživatele služby

  Individuálně 
 indivudální poradenství v oblasti ubytování, vyřizování dokladů, jednání 

s úřady. Dále nácvik hospodaření, zvyšování finanční gramotnosti, trénink 
obsluhy PC. Doprovody k lékaři, na úřad a nákup. Asistence při úklidu, praní 
prádla apod. 

  Skupinově
  Infoschůzky s uživateli před startem nového vydání NP
  Burza oblečení, lůžkovin, domácích potřeb (únor)
  Festival Jeden svět v Brně (březen)
  Daňové povinnosti ― přednáška (březen)
  Motivační snídaně spojená s nácvikem komunikačních dovedností (duben)
  Noc muzeí ― společná návštěva muzeí v Brně a okolí (květen)
  Společenská akce s turnajem společenských her a občerstvením (červen)
  Společenská akce s občerstvením a vyhodnocením soutěže (listopad)
  Vánoční společenská akce s občerstvením, tvořivou dílnou (prosinec)

   Brněnská muzejní noc 

   snídaně spojená s vyhodnocením soutěže 
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I nadále zůstávají problémy s řešením zadluženosti, pomoc 
se zajištěním splátek. Do budoucna bychom uvítali pro naše uživatele 
také možnost zlevněného jízdného tak jako to mohou využívat pražští 
uživatelé služby.

Podařilo se zajistit práci na HPP, DPČ, DPP u 25 ze 40 uživatelů, 
kteří ukončili spolupráci, což považujeme za velký úspěch vzhledem 
k problematické zaměstnatelnosti uživatelů ― záznam v trestním 
rejstříku, zdravotní znevýhodnění, fluktuace, zadluženost, exekuce, 
absence vzdělání, praxe.

Příkladem z praxe je uživatel, který odjel do Velké Británie, skončil 
ve Francii na ulici a nám se ho podařilo dostat v pořádku do ČR. Nyní 
je v oddlužení, má byt, práci již na HPP, brigády. Zvládá vše splácet. 

Dalším příkladem je klientka, která v tomto roce již využívala pouze 
sociální službu, má bydlení v pronájmu, kde chová domácí zvířata, práci 
na HPP, kde ji navýšili úvazek. Má splaceny všechny dluhy.

V květnu jsme měli možnost účastnit se svatby naší klientky.

Co se nedařilo

Co se naopak dařilo 40 25
počet 
uživatelů
celkem

počet 
zaměstnaných 
uživatelů

Uplatnění uživatelů 
na běžném  
trhu práce

40 25
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Použití čistého výtěžku rok 2015 v Kč
Hygienické a sanitární prostředky 11 031,27

Kancelářské potřeby  1 652,38

Ostatní drobný materiál do spotřeby  7 136,-

Motivační odměny pro klienty  1 296,-

Nákup potravin pro klienty (včetně vánoční večeře)  25 932,93

Pitný režim pro uživatele  12 008,-

Cestovné pro klienty  1 930,-

Příspěvky na ubytování klientů  8 887,-

Ostatní služby  
(opravy, poštovné, praní pracovního oblečení pro uživatele)  11 107,83

CELKEM  83 904,91

Vyúčtování sbírky od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

1.
Stav účtu a pokladen k 1. 1. 2015 56 595,16 Kč

2. Hrubý výtěžek:
příspěvky na účet 2015    131 859,- Kč
bankovní úroky 2015  154,67 Kč

CELKEM:  132 013,67 Kč

3. Prokazatelné náklady do 5%
Bankovní poplatky 2015 2 923,50 Kč

CELKEM: 2 923,50 Kč

Veřejná 
sbírka
Nový  

Prostor

Název sbírky: Nový Prostor

Datum vydání osvědčení a číslo jednací: 
S-MHMP/488135/2014 ze dne 15. 4. 2014

Datum zahájení a ukončení sbírky:  
1. 5. 2014 na dobu neurčitou 

Účel provádění sbírky: peněžité příspěvky 
na pomoc a podporu uživatelů sociální 
služby ― sociální rehabilitace. Např. úhrada 
za odborné služby pro uživatele ― právník, 
psycholog apod., příspěvky na ubytování 
či dopravu pro uživatele, příspěvek na úhradu 
základních potřeb uživatelů, úhrada 
výchovných, vzdělávacích a ostatních akcí 
pro uživatele, příspěvek na materiální vybavení 
sociální služby. Dále potraviny, nápoje 
a motivační odměny pro uživatele, alkotester 
s příslušenstvím (včetně jeho provozu 
a údržby), příspěvky na sprchu, materiál 
pro identifikaci uživatelů.

Způsob provádění sbírky: příjem financí 
na bankovní účet, pokladničky a DMS.

Číslo sbírkového účtu:  
3403072379/0800,  
Česká spořitelna a. s.
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Rok 2015 
Finance

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2015

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I. 
až IV. 1 4 145 4 114

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I.1. 
až I.7. 9   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2   

2. Software (013) 3   

3. Ocenitelná práva (014) 4   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek (041) 7   

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

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II.1. 
až II.10. 20 5 034 4 540

1. Pozemky (031) 10 879 879

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

3. Stavby (021) 12 3 048 3 618

4. Samostatné hmotné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí (022) 13 536

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14

6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek (042) 18 571 43

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

Ozn. AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

a b c 1 2

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. 
až III.7. 28

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 22

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

4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 24

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

Součet IV.1. 
až IV.11. 40 -889 -426

1. Oprávky k nehmotným výsledkům 
výzkumu a vývoje (072) 29

2. Oprávky k softwaru (073) 30

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

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

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

6. Oprávky ke stavbám (081) 34 -353 -426

7.
Oprávky k samostatným hmotným 
movitým věcem a souborům
hmotných movitých věcí

(082) 35 -536

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

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

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku (088) 38

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

Ozn. AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

a b c 1 2
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III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. 
až III.8. 80 681 434

1. Pokladna (211) 72 72 131

2. Ceniny (213) 73

3. Účty v bankách (221) 74 609 303

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

6. Ostatní cenné papíry (256) 77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

8. Peníze na cestě (261) 79

IV. Jiná aktiva celkem Součet IV.1. 
až IV.3. 84 41 50

1. Náklady příštích období (381) 81 41 50

2. Příjmy příštích období (385) 82

3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 83

Aktiva celkem Součet A. 
až B. 85 5 542 5 298

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. 
až A.II. 86 2 378 2 689

I. Jmění celkem Součet I.1. 
až I.3. 90 97 204

1. Vlastní jmění (901) 87   

2. Fondy (911) 88 97 204

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

II. Výsledek hospodaření celkem Součet 
II.1 až II.3. 94 2 281 2 485

1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x 205

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení (931) 92 -16 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let (932) 93 2 297 2 280

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. 
až B.IV. 41 1 397 1 184

I. Zásoby celkem Součet I.1. 
až I.9. 51 184 230

1. Materiál na skladě (112) 42

2. Materiál na cestě (119) 43

3. Nedokončená výroba (121) 44

4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

5. Výrobky (123) 46

6. Zvířata (124) 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 184 230

8. Zboží na cestě (139) 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

II. Pohledávky celkem Součet II.1. 
až II.19. 71 491 470

1. Odběratelé (311) 52 23 44

2. Směnky k inkasu (312) 53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 75 117

5. Ostatní pohledávky (315) 56 226 259

6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 -6

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

8. Daň z příjmů (341) 59

9. Ostatní přímé daně (342) 60 37 27

10. Daň z přidané hodnoty (343) 61

11. Ostatní daně a poplatky (345) 62 6 2

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

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

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

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

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

17. Jiné pohledávky (378) 68 130 21

18. Dohadné účty aktivní (388) 69

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

Ozn. AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

a b c 1 2

Ozn. AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

a b c 1 2

Ozn. Pasiva Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

a b c 3 4
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B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. 
až B.IV. 95 3 164 2 609

I. Rezervy celkem Hodnota I.1. 97   

1. Rezervy (941) 96   

II. Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. 
až II.7. 105 1 892 1 665

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 98 1 857 1 665

2. Vydané dluhopisy (953) 99

3. Závazky z pronájmu (954) 100

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

6. Dohadné účty pasivní (389) 103

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 35

III. Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. 
až. III.23. 129 1 200 896

1. Dodavatelé (321) 106 487 399

2. Směnky k úhradě (322) 107

3. Přijaté zálohy (324) 108

4. Ostatní závazky (325) 109 108 103

5. Zaměstnanci (331) 110 154

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení 
a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 91 2

8. Daň z příjmů (341) 113 36

9. Ostatní přímé daně (342) 114

10. Daň z přidané hodnoty (343) 115 124 104

11. Ostatní daně a poplatky (345) 116

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

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

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

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

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

17. Jiné závazky (379) 122 162 215

18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123

Ozn. Pasiva Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

a b c 3 4

19. Eskontní úvěry (232) 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

21. Vlastní dluhopisy (255) 126

22. Dohadné účty pasivní (389) 127 38 73

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128

IV. Jiná pasiva celkem Součet IV. 
až IV.3. 133 72 48

1. Výdaje příštích období (383) 130 6 39

2. Výnosy příštích období (384) 131 66 9

3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 132

Pasiva celkem Součet A. 
až B. 134 5 542 5 298

Ozn. Pasiva Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

a b c 3 4

38 39



Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015

Ozn. Název ukazatele Číslo 
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. 
až I.4. 2 155 170 325

1. Spotřeba materiálu (501) 3 90  89 179

2. Spotřeba energie (502) 4 65 67 132

3. Spotřeba ostatních 
neskladovatelných dodávek (503) 5   

4. Prodané zboží (504) 6  14 14

II. Služby celkem Součet II.5. 
až II.8. 7 348 5 716 6 064

5. Opravy a udržování (511) 8 9 16 25

6. Cestovné (512) 9 8 53 61

7. Náklady na reprezentaci (513) 10 4 13 17

8. Ostatní služby (518) 11 327 5 634 5 961

III. Osobní náklady celkem Součet III.9. 
až III.13. 12 1 565 1 321 2 886

9. Mzdové náklady (521) 13 1 169 994 2 163

10. Zákonné sociální pojištění (524) 14 396 327 723

11. Ostatní sociální pojištěn (525) 15   

12. Zákonné sociální náklady (527) 16  

13. Ostatní sociální náklady (528) 17  

IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. 
až IV.16. 18 1 6 7

14. Daň silniční (531) 19 1 1

15. Daň z nemovitostí (532) 20 4 4

16. Ostatní daně a poplatky (538) 21 1 1 2

V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. 
až V.24. 22 34 200 234

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23

18. Ostatní pokuty a penále (542) 24 3 3

19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25  2 2

20. Úroky (544) 26  83 83

21. Kursové ztráty (545) 27  

22. Dary (546) 28 1 50 51

23. Manka a škody (548) 29  

24. Jiné ostatní náklady (549) 30 33 62 95

Ozn. Název ukazatele Číslo 
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek celkem

Součet VI.25. 
až VI.30. 31 6 67 73

25. Odpis dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku (551) 32 6 67 73

26.
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého nehmot. a hmot. 
majetku

(552) 33

27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34

28. Prodaný materiál (554) 35

29. Tvorba rezerv (556) 36

30. Tvorba opravných položek (559) 37

VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. 
až VII.32. 38 7 10 17

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované 
mezi organ. složkami (581) 39

32. Poskytnuté členské příspěvky (582) 40 7 10 17

VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota 
VIII.33. 41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 42

Náklady celkem Součet I.  
až VIII. 43 2 116 7 490 9 606
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Ozn. Název ukazatele Číslo 
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

B. Výnosy 44

I. Tržby za vlastní výkony  
a zboží celkem

Součet I.1. 
až I.3. 45 1 7 916 7 917

1. Tržby za vlastní výrobky (601) 46 7 222 7 222

2. Tržby z prodeje služeb (602) 47 1 654 655

3. Tržby za prodané zboží (604) 48  40 40

II. Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

Součet II.4. 
až II.7. 49 230 230

4. Změna stavu zásob nedokončené 
výroby (611) 50

5. Změna stavu zásob polotovarů (612) 51

6. Změna stavu zásob výrobků (613) 52 230 230

7. Změna stavu zvířat (614) 53

III. Aktivace celkem Součet III.8. 
až III.11. 54

8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 56

10. Aktivace dlouhodobého 
nehmotného majetku (623) 57   

11. Aktivace dlouhodobého hmotného 
majetku (624) 58  

IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. 
až IV.18. 59 47 47

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60 14 14

13. Ostatní pokuty a penále (642) 61

14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62

15. Úroky (644) 63 1 1

16. Kursové zisky (645) 64

17. Zúčtování fondů (648) 65

18. Jiné ostatní výnosy (649) 66 32 32

Ozn. Název ukazatele Číslo 
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem

Součet V.19. 
až V.25. 67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmot. a hmot. majetku (652) 68

20. Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů (653) 69

21. Tržby z prodeje materiálu (654) 70  

22. Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku (655) 71  

23. Zúčtování rezerv (656) 72  

24. Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku (657) 73

25. Zúčtování opravných položek (659) 74  

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. 
až VI.28. 75 83 83

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami (681) 76

27. Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 83 83

28. Přijaté členské příspěvky (684) 78

VII. Provozní dotace celkem Hodnota 
VII.29. 79 1 534 1 534

29. Provozní dotace (691) 80 1 534 1 534

Výnosy celkem Součet I.  
až VII. 81 1 618 8 193 9 811

C. Výsledek hospodaření  
před zdaněním

Výnosy - 
Náklady 82 -498 703 205

34. Daň z příjmů (591) 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. 84 -498 703 205
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Příloha 
k účetní 
závěrce

k 31. 12. 2015
podle zákona  

č. 563/ 1991 Sb.,  
v platném znění  

a vyhlášky č.504/2002 Sb., 
v platném znění §29 a §30

Název a sídlo: 
Nový Prostor, z. ú. 
Řeznická 656 / 14 
110 00 Praha 1 – Nové Město

Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 690 560 81

Poslání:
činnost hlavní:

Cílem činnosti organizace je zajištění 
všestranné pomoci a podpory sociálně 
a ekonomicky slabším skupinám, zejména 
lidem bez domova. Sdružení za účelem 
dosažení svého cíle organizačně a finančně 
podporuje projekt asociace INSP (International 
Network of Street Papers), směřující k vydávání 
specializované periodické publikace a její 
distribuce (projekt Street Papers). Etické 
standardy se řídí chartou ISNP (viz stanovy 
Nový Prostor). Od roku 2000 je členem INSP.

Způsob financování: 
Celý finanční výtěžek z financování projektu 
se investuje do sociální podpory společensky 
vyloučených lidí (především lidí bez domova, 
viz stanovy organizace článek V, ) Činnost 
organizace je financována několika způsoby. 
V zájmu dlouhodobé udržitelnosti a vyšší míře 
nezávislosti na podpoře (myšlenka částečného 
samofinancování organizace) je nejdůležitějším 
zdrojem příjem z prodeje časopisu. Ostatními 
zdroji jsou dotace a granty ze státního rozpočtu, 
dále veřejná sbírka, schválená MHMP od r. 2014, 
dále finanční dary od právnických i fyzických 
osob.

Jsme veřejně prospěšným poplatníkem 
(Zákon 586/92 Sb. O daních z příjmu ve znění 
pozdějších předpisů.)

Skutečnosti, které nastaly v r. 2014 a v r. 2015:
Zpětně dne 1. 1. 2014 došlo k zápisu občanského sdružení jako spolek 
(v souvislosti se změnami v Zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
K zápisu spolku Městským soudem v Praze došlo dne 7. června 2014.  
Dne 18. 2. 2015 se spolek transformoval v zapsaný ústav. V této příloze jsou 
uváděny statutární orgány již dle nejnovějšího zapsání na Městský soud.

Statutární orgán / aktuálně k datu sestavení přílohy k účetní závěrce 
24. 6. 2016:

Ředitel:
Dagmar Kocmánková, DiS.

Správní rada - členové:
Zuzana Ručková
Michal Kocmánek
Vít Kocmánek

Kontrolní orgán (revizor):
Ing. Jiří Kocmánek

Výše vkladu (dne 18. 2. 2015):
1.000,-Kč

Společnost je zapsána v rejstříku ústavů, vedeného Městským soudem 
v Praze, oddíl U, vložka 143 od 18. února 2015

Účetní období: kalendářní rok (1. 1. 2015 – 31. 12. 2015)

Použité účetní metody: 
zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.;
Vyhláška č. 504/2002 Sb.
České účetní standardy k vyhlášce č. 504/2002 Sb. 

Způsob zpracování účetních záznamů: elektronicky 
Způsob úschovy účetních záznamů: elektronicky i písemně ve svém sídle. 

ÚJ vede podvojné účetnictví.
ÚJ aplikuje obecné účetní zásady dle zákona o účetnictví.
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V účetním období nenastaly žádné významné události podle § 19 odst. 
5 zákona č. 563/1991 Sb. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou 
je v souladu s § 24 zákona č. 563/1991 Sb. 

Új používá denní kurzy vyhlášené ČNB. Ve specifických případech je použit 
kurz banky, kterým přepočetla cizí měnu na CZK při zahraničních platbách 
na účet v CZK.

ÚJ nedrží podíl v žádné jiné společnosti, a to ani formou vlastnictví akcií.

Výše splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a zdravotním 
pojištění k 31. 12. 2015: 2 237,- Kč za 12/2014, které byly uhrazeny v lednu 2016 

Výše daňových nedoplatků/přeplatků u místně příslušného finančního 
orgánu k 31. 12. 2015: 
1) daň ze závislé činnosti zaměstnanců (zálohová daň): přeplatek 17 516,00 Kč  
2) daň zvláštní sazbou (srážková daň za zaměstnance a srážková daň 
z honorářů): 
Přeplatek 6 847,50 Kč

ÚJ nevlastní žádné akcie ani podíly.

ÚJ nemá majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy nebo 
podobné cenné papíry nebo práva.

ÚJ nedluží žádné částky, které vznikly v daném účetním období a u kterých 
zbytková doba splatnosti k 31. 12. 2015 přesahuje tři roky, a které by byly 
kryty zárukou danou ÚJ.

ÚJ nemá finanční nebo jiné závazky, které by nebyly obsaženy v rozvaze.

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní 
závěrky za rok 2015, jsou následující:

a) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které 
zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením 
související a dále obsahuje rozdíl mezi účetní hodnotou majetku a jeho 
hodnotou určenou znalcem na základě znaleckého posudku. 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu 
ekonomické životnosti.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují 
jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby 
životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let

Stavby 50

Stroje, přístroje a zařízení 10

POŘIZOVACÍ CENA (tis. CZK)

Počáteční zůstatek Přírůstky Převody Konečný zůstatek

Pozemek 879 - - 879

Stavby 3 048 571                      
- 3 619

SMV a ost. DHM 536 - - 536

Nedokončený DHM 571 43 571 43

Celkem 2015 5 034 614 571 5 077

OPRÁVKY

Počáteční zůstatek Odpisy Převody Konečný zůstatek

Pozemek - - - -

Stavby - 352 73           - - 425

SMV a ost. DHM -536 - - -536

Nedokončený DHM - - - -

Celkem 2013 - -888 73 - - 961

Budova v pořizovací ceně 2 321 tis. Kč a zůstatkové hodnotě 2 872 tis. Kč 
(provedeno TZ v 08/2010) a pozemek v hodnotě 879 tis. Kč byly zastaveny 
na krytí úvěru u Raiffeisenbank Austria AG (viz bod d)).
Při revizi účetnictví bylo v r. 2013 zjištěno, že hodnota pozemku byla 
zahrnuta v pořizovací ceně nemovitosti, proto byl v r. 2013 zaúčtován 
vzniklý rozdíl na účtu oprávek 081.100 oproti výnosům minulých období 
na účtu 649.880 ve výši 141 046,-Kč.

Budova se od konce r. 2010 pronajímá komerčnímu subjektu.
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Dále v roce 2013 byla zpětně provedena změna odpisové skupiny z 6. odpis. 
skupiny na 5. odpisovou skupinu, a to zpětně od  1. 1. 2011 – důvodem 
byla změna účelu používání budovy. Do 31. 12. 2010 šlo o administrativní 
budovu, ale následně se začala od 1. 1. 2011 nájemcem používat 
především jako skladové prostory (poměr skladů 80 : 20 poměr kanceláří 
k administrativnímu a provoznímu zajištění). 

Z tohoto důvodu došlo ke změně odpisové skupiny v souladu s postupem 
dle § 30 odst. 1 Zákona o dani z příjmů.

ÚJ provedla v letech 2003 – 2004 rekonstrukce a kolaudace nebytových 
prostor (účty 029 a 042) – kancelář Praha Řeznická (sídlo organizace. 
Způsob TZ a souvisejících nákladů pro organizaci (odpisy) bude řešen 
na základě dohody s pronajímatelem – MHMP a Městskou částí Praha 1.  
V letech 2012 – 2014 pokračovaly snahy o dohodu s pronajímatelem. 
Ze strany MČ Praha 1 bylo únoru 2015 sděleno, že se může technické 
zhodnocení začít odepisovat v průběhu roku 2015, a to rovnoměrně, bez 
přerušení daňových odpisů v průběhu celého odepisování tohoto TZH.

Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří vklady na bankovních účtech a peníze 
v hotovosti, které se oceňují nominální hodnotou.

KRÁTKODOBÝ Finanční majetek
K 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 měla společnost následující zůstatky účtů (v tis.CZK):

Položky krátkodobého finančního majetku Zůstatekk 31. 12. 2015 Zůstatek k 31. 12. 2014

Peníze 130 72

účty v bankách 303 609

b) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných 
pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich 
realizační hodnotu. 

Krátkodobé pohledávky po splatnosti: sestaveno k 31. 12. 2015 v celých Kč

Po splatnosti do 30ti dnů 15 696 Kč

Po splatnosti 30 až 90 dnů 4 840 Kč

Po splatnosti 90 až 180 dnů

Po splatnosti 180 až 360 dnů 6 050 Kč

Dlouhodobé pohledávky: kauce spojené s nájemným – kancelář Praha 
a kancelář Brno, celková hodnota k 31. 12. 2015 20 tis Kč.

c) Opravné položky
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k: Zůstatek 
k 31. 12. 2013

Tvorba opravné 
položky

Tvorba opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12. 2014

pohledávkám – ostatní 0 - - 0

d) Ostatní aktiva
Náklady příštích období zahrnují především časově se rozlišující náklady 
na zpracování jednotlivých čísel časopisů (odměny autorům) časově 
a věcně související s daným účetním obdobím.

e) Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky po splatnosti: sestaveno k 31. 12. 2015 v celých Kč

Po splatnosti do 30ti dnů 10 370 Kč

Po splatnosti 30 až 90 dnů 2 125 Kč

Po splatnosti 90 až 180 dnů

Po splatnosti 180 až 360 dnů 1 360 Kč

f) Cizí zdroje.
Dne 22. 05. 2015 proběhlo refinancování úvěru na nemovitost na parcele 
č. 1558/5, jehož součástí je budova č. p. 1582 v obci Braník – Praha 4. 
Původně bylo financováno Raiffesen Bank, od 22. 5. 2015 financováno 
Českou Spořitelnou. 

Dlouhodobý úvěr se vykazuje ve jmenovité hodnotě a včetně 
nezaplaceného úroku k datu účetní závěrky.

Věřitel Výše (v tis. CZK) k 31. 12. 2014

Česká spořitelna a.s. 1 665

g) Účtování výnosů a nákladů 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně 
i časově souvisejí.
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Výnosy z hlavní činnosti tvoří tržby z pronájmu nebytových prostor 
a tržby z předfakturací služeb spojených s pronájmem těchto nebytových 
prostor. 

 Tržby z prodeje časopisu – jedná se o tržby za prodané výtisky časopisu 
v ceně 25,-Kč / ks.

 Zúčtování fondů –ÚJ  účtuje granty a dotace  v okamžiku jejich přijetí 
do výnosů. Je prováděno časové rozlišení v souvislosti s prokázanými 
uznatelnými výdaji. Přijaté dary jsou účtovány do Fondu, z kterého jsou při 
jejich použití pravidelně (jednou měsíčně) převáděny do výnosů

h) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby 
z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově 
neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování 
ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi 
účetními a daňovými odpisy atd.).

i) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo 
odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku 
a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů 
za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady 
a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. 
Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu 
se mohou od těchto odhadů odlišovat.

j) Registrace k DPH
UJ jednotka se stala od 2. 4. 2014 měsíčním plátcem DPH. Z tohoto titulu 
je stav závazku k dani z přidané hodnoty ve výši 104 tis. 

k) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 
závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly 
doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky 
došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly 

po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní 
závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

V účetním období roku 2015 nenastaly žádné významné události podle 
§ 19 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb. mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky.

Celkem VH za rok 2015 skončil účetním ziskem 204 932,- Kč. Daňový výsledek 
hospodaření skončil ziskem 215 024,- Kč a pro účely daně z příjmů 115.000 Kč – 
byla uplatněna odčitatelná položka dle § 20 odst. 7 v plné výši 215 024,- Kč. 
Výpočet daňové úspory: 
Zaokrouhlení základ daně před uplatněním odpočtu: 215 000,- Kč 
Vypočtená daňová úspora: 40 850,- Kč

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (pracovní smlouvy na pracovní 
poměr) v roce 2015 je 6,00 úvazku.

Statutární orgán (zakladatelé) nemají žádnou účast v jiných společnostech 
(osobách), s nimiž ÚJ uzavřela za rok 2015 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy.

ÚJ neposkytla svým členům (zakladatelům) žádné úvěry a zálohy, mimo záloh 
na pracovní cesty vyplývajících z pracovně smluvního vztahu. Výše plnění 
poskytnutých členům orgánů ústavu byla v roce 2015 33.996,- Kč.

Výpočet zisku a ztráty nebyl ovlivněn způsobem oceňování finančního majetku.

ÚJ při stanovení základu daně využila snížení dle § 20 odst. 7 zákona o daních 
z příjmů.

ÚJ přijala v roce 2015 dotaci určenou na provoz organizace při realizaci 
následujících projektů:
A. Neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV vyplacená prostřednictvím 

Magistrátu hlavního města Prahy.  
Registrovaná služba Sociální rehabilitace – street-paper (forma ambulantní 
i terénní) – celková částka dotace 706 000,- Kč, určená na mzdy související 
s touto registrovanou službou, byla vyčerpána v plné výši.

B. Neinvestiční grant z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy.  
Registrovaná služba Sociální rehabilitace – street-paper (forma ambulantní 
i terénní) – celková částka dotace 173 000,- Kč, určená na mzdy související 
s touto registrovanou službou, byla vyčerpána v plné výši.

C. Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb v rámci programu 
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víceleté podpory sociálních služeb na území Jihomoravského kraje a byla 
určená na provoz registrované služby sociální rehabilitace – street-paper 
(forma ambulantní i terénní), pobočka Brno – celková částka dotace  
191 000,- Kč byla určená na mzdy související s touto registrovanou službou, 
byla vyčerpána v plné výši.

D. Dotace na podporu poskytování sociální služby na území města Brna a byla 
určená na provoz registrované služby sociální rehabilitace – street-paper 
(forma ambulantní i terénní), pobočka Brno – celková částka dotace  
246 000,- Kč určená na mzdy související s touto registrovanou službou 
a ostatní provozní náklady, byla vyčerpána v plné výši.

E. Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb v rámci programu 
víceleté podpory sociálních služeb na území Jihomoravského kraje a byla 
určená na provoz registrované služby sociální rehabilitace – street-paper 
(forma ambulantní i terénní), pobočka Brno – celková částka dotace  
218 700,- Kč byla určená na mzdy a ostatní provozní náklady související 
s touto registrovanou službou, byla vyčerpána v plné výši.

ÚJ poskytla finanční dary v celkové částce 51 000,- Kč v tomto členění:
1 000,- Kč finanční dar divadelnímu spolku Bohém
50 000,- Kč EAPN - EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ 
JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU 
S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Od 1. 4. 2014 probíhá nová veřejná sbírka.  Účtování veřejné sbírky uvedeno 
výše. V roce 2015 bylo využito ze získaných prostředků celkem 83 904,91 Kč. 
Zůstatek ve Fondu veřejné sbírky činí: 106 627,- Kč.

ÚJ v roce 2015 vyčerpala finanční prostředky z uspořené na daňové 
povinnosti z roku 2014 v plné výši 57 000,- Kč na pokrytí souvisejících nákladů 
s registrovanou službou Sociální rehabilitace (mzdové náklady jsou hrazeny 
ze státních dotací a dalších grantů), ostatní položky si organizace pokrývá 
ze svých zdrojů a uspořených daňových povinností.

V Praze dne 28. 6. 2016 
Za statutární orgán
Dagmar Kocmánková, ředitelka
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