
Nový Prostor
zapsaný ústav 

Výroční zpráva
rok 2018



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. Dne 19. 2. 2015 
proběhla transformace na zapsaný ústav.
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Úvodní  
slovo

Vážení přátelé a čtenáři Nového Prostoru,
Je pro mě ctí Vám předložit výroční zprávu za rok 2018. Loňský 

rok opět začal třeskutými mrazy, a proto jsme se rozhodli v rámci 
našeho časopisu udělat malý zimní bazar potřeb pro naše 
prodejce. Naši čtenáři darovali potřebným prodejcům spacáky, 
zimní oblečení. Perličkou bylo darování kytary našemu prodejci 
Petrovi, který se díky zveřejnění zprávy na sociálních sítích opět 
setkal se svou rodinou.

V březnu jsme odstartovali velkolepý projekt Bonus klub 
prodejců NP, který spojil přání našich prodejců s našimi laskavými 
čtenáři, kteří teď tak mají platformu pro to, aby mohli bezpečně 
přispívat na potřeby našich prodejců nad rámec běžné pomoci 
ve formě koupě časopisu. Za loňský rok jsme splnili 43 přání 
a čtenáři přispěli částkou 209 420 Kč. Jsme nadšení, že se projekt 
úspěšně ujal a můžeme tak efektivněji pomáhat našim prodejcům 
zařídit věci a služby, na které by jen těžko dosáhli.

V dubnu jsme poprvé vydali přílohu k časopisu – křížovky 
s názvem Křížovková revoluce. Na dvaapadesáti stranách jsme 
čtenářům přinesli rozhovory s dvacítkou prodejců – nejzajímavější 
odpovědi na nejzajímavější otázky jsme pak ukryli do tajenky 
křížovky.

V květnu jsme v rámci festivalu Mezi ploty uspořádali NP stage, 
kde měli naši prodejci možnost předvést své umění. Reprezentoval 
nás prodejce Richard, který si zkusil být standUP komikem, Karel 
předvedl své taneční umění, Růženka a Honza recitovali a celé 
pásmo moderoval prodejce Slavko.

Podrobnější přehled jednotlivých aktivit naleznete na dalších 
stránkách výroční zprávy.

V minulém roce jsme se také navždy rozloučili s některými 
prodejci, opustil nás pan Petr z I. P. Pavlova a pan Karel 
z Masarykova nádraží. Zůstali v našich srdcích a vzpomínáme 
na ně.

V minulém roce jsme vydali dvacet vydání časopisu Nový 
Prostor, průměrný prodaný náklad za číslo se pohyboval okolo 
14 100 ks.

Děkujeme všem za jejich práci i projevenou podporu. 

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 

 Recyklace, s. r. o. 
Havlíčkovo nábřeží  1167/12 
702 00 Ostrava 

 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 
Opletalova 1 | 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

 Sociální pracovníci  
Mgr. Věra Vláčilová 
Mgr. Zbyněk Kvítek 
Bc. Veronika Hájková

 Denní centrum Brno
 Vedoucí denního centra Brno
 Bc. Markéta Fraňková 

 Sociální pracovníci
 Kateřina Hirschnerová 

Bc. Martina Lacinová

 Redakce časopisu
 Šéfredaktor
 Jan Štěpánek

 Zástupce šéfredaktora
 Jakub Yellen

 Redaktoři
 Libor Hruška | Darek Šmíd | Štěpán Materna 

Benjamin Slavík a další

Statutární
orgán

 Správní rada 
Vít Kocmánek, Zuzana Ručková,  
Michal Kocmánek

 Revizor 
Ing. Jiří Kocmánek

 Ředitelka  
Dagmar Kocmánková

Personální  
zajištění
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Realizované 
projekty

roku 2018
 Redakce časopisu 

Nový Prostor … str 10

 Pobočka Praha 
Street paper –  
sociální rehabilitace … str 12

 Pobočka Brno 
Street paper –  
sociální rehabilitace … str 22
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Redakce časopisu 
Nový Prostor 

V roce 2018 naše redakce připravila dvacet vydání Nového 
Prostoru. Pokračujeme v koncepci navržené a započaté v roce 
2017, tedy kombinujeme hlavní téma čísla (v roce 2018 například 
Tanec, Dálnice D1, Paměť nebo Puberta) a sekci, kterou vytváříme 
s pomocí našich prodejců. 

V části časopisu věnované prodejců rozvíjíme dál úspěšný koncept VIP 
rozhovorů, kdy zprostředkujeme rozhovor prodejce se známou osobností, 
ke které má ideálně náš prodejce i nějaký vztah (oblíbený zpěvák, oblíbená 
herečka atp). V roce 2018 se tak na stránkách NP v rozhovoru potkali 
prodejkyně Veronika s moderátorem Reyem Korantengem, prodejce Petr 
s Michalem Hrůzou nebo prodejce Richard se Zdeňkem Pohlreichem. 
Jedním z nejzajímavějších rozhovorů bylo osobní povídání prodejce Petra 
s polským režisérem Janem Klatou. V rámci velmi osobního (z obou stran) 
rozhovoru se Petr vyznal ze své lítosti nad tím, jak svou závislostí na hracích 
automatech poškodil svou rodinu. O pár týdnů později se článek dostal 
k rodině prodejce Petra, která mu na základě toho odpustila, Petr opustil 
prodej NP a vrátil se ke své rodině. 

Na jaře jsme vydali jako přílohu k časopisu Křížovkový speciál. 
Na dvaavapdesáti stranách jsme čtenářům přinesli rozhovory s dvacítkou 
prodejců – nejzajímavější odpovědi na nejzajímavější otázky jsme pak 
ukryli do tajenky křížovky. Křížovkový speciál nazvaný Křížovková revoluce 
stál 44 korun, polovina šla prodejci, publikace vyšla v nákladu 5500 a byla 
do posledního kusu vyprodána. 

V roce 2018 jsme připravili také dvě zvláštní vydání NP – letní a vánoční 
speciál. Na červenec jsme připravili velkého průvodce po industriálních 
památkách v Česku. Opustili jsme tradiční rubriky a celé číslo věnovali tipům 
na výlety za opomíjenými památkami a také příběhům lidí, kteří se o ně 
starají. Prosincové vánoční číslo jsme pak věnovali tématu udržitelného 
a zodpovědného vánočního nakupování. Ve spolupráci se start-upem 
Mapotic.com jsme vytvořili webovou stránku a aplikaci, která na mapě 
nabízí tipy na smysluplné vánoční dárky ve vašem okolí. Souhrn těch 
nejzajímavějších tipů vyšel v tištěném vánočním čísle, samotnou mapu pak 
mohli naši čtenáři doplňovat o své vlastní tipy a dotvářet tak komunitní 
projekt pro ty, kteří chtějí obdarovat své blízké na vánoce, ale nechtějí 
kupovat nesmyslné vánoční dárky. Přílohou vánočního čísla bylo DVD 
vytvořené s FAMU, které obsahovalo studentské filmy. 

Šéfredaktorem je i v roce 2018 Jan Štěpánek, jeho zástupcem 
Jakub Yellen. Redakce krom toho čítá zhruba dvacítku externích 
dopisovatelů a čtveřici externích grafiků.
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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 2017  

ve výši 1 071 000 Kč
  Neinvestičního grantu z rozpočtu HM Prahy ve výši 272 000 Kč
  Veřejné sbírky NP ve výši  307 264 Kč 
  Příspěvku z vlastních zdrojů NP 152 423 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.

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.
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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, zejm. 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. 

Výstupy ze sociální práce:

Počet setkání V denním centru Mimo denní centrum

do 15 min. 11 693 724

do 15–30 min. 492 84

do 30–60 min. 619 117

nad 60 min. 304 3

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

Spuštění projektu Bonus klub pro prodejce NP
Stále častěji jsme se setkávali s dotazy našich laskavých dárců, jak přispět 
konkrétnímu prodejci na konkrétní věc. Abychom potřeby našich prodejců 
a dárců co nejvíce sblížili, připravili jsme webovou stránku 
http://novyprostor.cz/bonus-klub, kde dárci mohou přispět vybranému 
prodejci na přesně určený finanční výdaj, nebo mu pomohou splnit jeho 
přání.  Darované finance přidělujeme dle variabilního symbolu, což je číslo 
průkazky. V případě, že se na bankovním účtu podařilo shromáždit potřebný 
obnos, peníze vybereme a předáme šťastnému prodejci. Společně s ním a pod 
dohledem sociálního pracovníka pak také věc pořídíme a vše fotograficky 
zaznamenáme. 

Nově vzniklý klub prodejců Nového Prostoru má za cíl spravedlivě 
odměňovat, motivovat a podporovat poctivé a pracovité prodejce, kteří 
dodržují Kodex prodejce, plní si svou objednávku časopisů, správně nakládají 
s financemi a plánují.  

Jak to funguje?
Prodejci si ve výdejně Nového Prostoru časopis nakupují za 25 Kč a za 50 Kč 
jej prodávají čtenářům. Za každý časopis, který si prodejce nakoupí, obdrží 
bonus. Ten se odvíjí od počtu prodaných časopisů a prodejce může získat 
od 0,20 Kč do 1 Kč z každého odebraného kusu. Naspořenou odměnu si pak 
prodejce vybírá formou příspěvku na ubytování, kreditu do mobilu, proplacení 
doplatku na léky nebo stravenek, apod. 

V roce 2018 jsme splnili 43 přání a čtenáři přispěli částkou 209 420 Kč. 
 

Děkujeme!

Kromě individuální práce s uživateli poskytujeme i skupinové 
aktivity. V roce 2018 se uskutečnily následující akce 
pro uživatele služby:  

Skupinové aktivity 
pro uživatele služby
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  Naši prodejci v seriálu 
ULICE

 V listopadu jsme v rámci 
redakční spolupráce 
s produkčním týmem 
seriálu Ulice měli možnost 
navštívit natáčení a podívat 
se do zákulisí výroby seriálu. 
Prodejci Asterix a Broňa pro naše 
čtenáře do časopisu připravili 
rozhovor s herci Rosťou Novákem 
a Dušanem Sitkem. Sami pak 
poskytli rozhovor TV Nova pro 
pořad Volejte Novu a spolupráci 
zakončil happening, kdy herci 
ze seriálu prodávali NP v Praze 
v Kobylisích. 

  NP na festivalu Mezi 
Ploty v Bohnicích  

 V květnu jsme v rámci festivalu 
Mezi ploty uspořádali NP 
stage, kde měli naši prodejci 
možnost předvést své umění. 
Reprezentoval nás prodejce 
Richard, který si zkusil být 
standUP komikem, Karel předvedl 
své taneční umění, Růženka 
a Honza recitovali a celé pásmo 
moderoval prodejce Slavko.

  Vánoční večeře 
s vánočními dárky

 Letos jsme vánoce oslavili 
v Institutu plánování 
a rozvoje hlavního města 
Prahy, v domě u minuty, 
kde jsme si dali štědrovečerní 
večeři, vyhlásili nejlepší 
prodejce a nejaktivnější 
prodejce na Facebooku. Ti 
byli odměněni zlatým laikem. 
Rozdali jsme si vánoční dárky 
a měli se moc dobře.
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Pobočka 
Brno 
Street paper – sociální rehabilitace
Služba byla financována z:
  Veřejné sbírky NP ve výši  138 030 Kč
  Příspěvku z vlastních zdrojů NP 446 969 Kč
  Grantu statutárního města Brna na jízdné prodejců ve výši 116 090 Kč, 
 ze které bylo čerpáno 43 910 Kč.

Ambulantní i terénní služba motivuje a aktivizuje uživatele 
k nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
k činnostem vedoucím k sociálnímu začleňování. Klientům je 
poskytována pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, 
obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V rámci služby sociální rehabilitace nabízíme možnost zapojit se do modulu 
street-paper, kde uživatelé mohou udržet, rozvíjet pracovní návyky a dovednosti, 
které pak mohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Prodejem časopisu si uživatelé 
mohou zajistit finanční prostředky k pokrytí základních životních potřeb.

22 23



Počet setkání V zařízení Mimo zařízení

do 15 min. 29 11

do 15–30 min. 14 119

do 30–60 min. 221 441

nad 60 min. 61 123

Řešenými okruhy jsou: 

 pomoc se zajištěním dokladů (OP, kartička ZP, opisy, duplikáty
 dosaženého vzdělání)
 zajištění bydlení (nocležny, AD, ubytovny v soukromí)
 sociální dávky, dávka MOP, zprostředkování kontaktu na instituce,
 včetně doprovodů
 registrace u lékařů, odborná vyšetření
 zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem, pracovní pohovor,
 finanční gramotnost
 asistence a trénink na PC (vyhledávání pracovních nabídek, CV,
 motivační dopis, e-mail)
 nácvik komunikace (předcházení a řešení konfliktů v osobním životě
 i na prodejním místě, komunikace s úřady)
 prevence zadlužení, pomoc s řešením exekucí, zajištění splátkového   
 kalendáře

   Společné posezení na bowlingu

    Snídaně v denním centru Brno
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    Prodejce Michla a sci-fi kabinet Hadivadla

    Prodejkyně Eva a herečka Hana Holišová 

    Fotografie z VIP rozhovorů: 

    Prodejce Daniel a písničkář, básník, zahradník,   
    vegetariánský kuchař a pedagog Jan Bružeňák
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    Prodejce Petr Kuda v centru Plzně    Pardubický prodejce Peter

Regiony Během roku 2018 se čtenáři potkávali 
s našimi prodejci ve městech, ve kterých 
byli zvyklí.

  Seznam měst, ve kterých můžete naše 
prodejce potkat, je uveden na první 
straně výroční zprávy anebo na webových 
stránkách www.novyprostor.cz. 

Stávajícím parterům a prodejcům 
v regionech patří poděkování za dobře 
odvedenou práci. 

prodejce Petr Kuda  
před Františkánským klášterem v centru Plzně

28 29



Veřejná  
sbírka 
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k účetní závěrce … str 44
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Veřejná 
sbírka
Nový  

Prostor

Vyúčtování sbírky od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

1.
Vlastní vklad pořadatele sbírky: 0 Kč
Stav účtu a pokladen k 1. 1. 2018 227.923,18 Kč

2. Hrubý výtěžek:
příspěvky na účet 2018 463 065,35  Kč
bankovní úroky 2018  110, 06  Kč

CELKEM:  463 175,41  Kč

3. Prokazatelné náklady do 5 %
Bankovní poplatky 2018 7.067 Kč

CELKEM: 7.067 Kč

4. Čistý výtěžek: 456 108,41 Kč

5. Použití výtěžku: 468 167 Kč

5. Použití čistého výtěžku 199 783,41 Kč rok 2017 v Kč

Hygienické, sanitární prostředky,  

materiální motivační odměny pro prodejce
130 447

Motivační odměny pro klienty (služby – ubytování, 

kredity do mobilu, sprchy..)
195 630

Částečný úvazek sociální pracovník 128 041

Ostatní služby (vánoční večeře, zjišťování výše exekucí, 
pronájmy prostor na akce apod.)

6 982

Bankovní poplatky 7 067 

CELKEM 468 167

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

Způsob provádění sbírky: příjem financí 
na bankovní účet, pokladničky

Číslo sbírkového účtu:  
3403072379/0800,  
Česká spořitelna, Rytířská 29, 110 00 Praha1

Účel provádění sbírky: peněžité příspěvky 
na pomoc a podporu uživatelů sociální 
služby – sociální rehabilitace (část úvazku 
sociálních pracovníků, úhrada za odborné 
služby pro uživatele – např. 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. 

Všem dárcům děkujeme!
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Rok 2018 
Finance

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2018

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 4298 4298

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3 0 0

A.I.2. Software (013) 4 0 0

A.I.3. Ocenitelná práva (014) 5 0 0

A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 0 0

A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 0 0

A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 0 0

A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek (051) 9 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 10 4879 4879

A.II.1. Pozemky (031) 11 879 879

A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 0 0

A.II.3. Stavby (021) 13 4000 4000

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 14 0 100

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15 0 0

A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 16 0 0

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 0 0

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18 0 0

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19 0 0

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek (052) 20 0 0

A.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27) 21 0 0

A.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 22 0 0

A.III.2. Podíly – podstatný vliv (062) 23 0 0

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24 0 0

A.III.4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 25 0 0

Ozn. AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 26 0 0

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 27 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39) 28 -581 -674

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu 
a vývoje (072) 29 0 0

A.IV.2. Oprávky k softwaru (073) 30 0 0

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku (078) 32 0 0

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku (079) 33 0 0

A.IV.6. Oprávky k stavbám (081) 34 -581 -674

A.IV.7. Oprávky k samostatným hmotným movitým 
věcem a souborům hmotných movitých věcí (082) 35 0 0

A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 
porostů (085) 36 0 0

A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným 
zvířatům (086) 37 0 0

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku (088) 38 0 0

A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
hmotnému majetku (089) 39 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 40 1281 1023

B.I. Zásoby celkem 41 218 197

B.I.1. Materiál na skladě (112) 42 0 0

B.I.2. Materiál na cestě (119) 43 0 0

B.I.3. Nedokončená výroba (121) 44 0 0

B.I.4. Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0

B.I.5. Výrobky (123) 46 218 197

B.I.6. Mladá zvířata a jejich skupiny (124) 47 0 0

Ozn. AKTIVA  Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období
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B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0

B.I.8. Zboží na cestě (139) 49 0 0

B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0

B.II. Pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 ) 51 202 203

B.II.1. Odběratelé (311) 52 73 75

B.II.2. Směnky k inkasu (312) 53 0 0

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy                          (314-ř.50) 55 59 76

B.II.5. Ostatní pohledávky (315) 56 3 3

B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 -1 2

B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního 
zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 0

B.II.8. Daň z příjmů (341) 59 0 0

B.II.9. Ostatní přímé daně (342) 60 26 0

B.II.10. Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0

B.II.11. Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 1

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočtem (346) 63 0 0

B.II.13.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
s rozpočtem orgánů územních samostatných 
celků

(348) 64 0 0

B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými 
ve společnosti (358) 65 0 0

B.II.15. Pohledávky z pevných termínových operací 
a opcí (373) 66 0 0

B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0

B.II.17. Jiné pohledávky (378) 68 41 47

B.II.18. Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0

B.II.19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 767 436

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 60 61

B.III.2. Ceniny (213) 73 0 0

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 707 375

B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0

B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0

Ozn. AKTIVA  Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem 83 3347 3475

A.I. Jmění celkem 84 311 306

A.I.1. Vlastní jmění 85 0 0

A.I.2. Fondy 86 311 306

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního 
majetku a závazků 87 0 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem 88 3036 3169

A.II.1. Účet výsledku hospodaření 89 X 133

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 300 X

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 91 2736 3036

B. Cizí zdroje celkem 92 2169 1853

B.I. Rezervy celkem 93 55 0

B.I.1. Rezervy 94 55 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 95 1186 936

B.II.1. Dlouhodobé úvěry 96 1186 936

B.II.2. Vydané dluhopisy 97 0 0

B.II.3. Závazky z pronájmu 98 0 0

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy 99 0 0

B.III.6. Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0

B.III.7. Peníze na cestě (+/-261) 78 0 0

B.IV. Jiná aktiva celkem 79 31 187

B.IV.1. Náklady příštích období (381) 80 31 187

B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 81 0 0

AKTIVA CELKEM 82 5516 5328

Ozn. AKTIVA  Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

Ozn. PASIVA  Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období
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B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100 0 0

B.II.6. Dohadné účty pasivní 101 0 0

B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 102 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 103 886 831

B.III.1. Dodavatelé 104 488 360

B.III.2. Směnky k úhradě 105 0 0

B.III.3. Přijaté zálohy 106 0 0

B.III.4. Ostatní závazky 107 85 40

B.III.5. Zaměstnanci 108 139 151

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109 6 -3

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění 110 8 80

B.III.8. Daň z příjmů 111 0 0

B.III.9. Ostatní přímé daně 112 0 2

B.III.10. Daň z přidané hodnoty 113 51 16

B.III.11. Ostatní daně a poplatky 114 0 0

B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 115 0 0

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozp.orgánů územ. sam.
celků 116 18 116

B.III.14. Závazky z upsaných nespl. cenných papírů 
a podílů 117 0 0

B.III.15. Závazky ke společníkům sdružených 
ve společnosti 118 0 0

B.III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 119 0 0

B.III.17. Jiné závazky 120 35 35

B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry 121 0 0

B.III.19. Eskontní úvěry 122 0 0

B.III.20. Vydané kratkodobé dluhopisy 123 0 0

B.III.21. Vlastní dluhopisy 124 0 0

B.III.22. Dohadné účty pasivní 125 56 34

B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126 0 0

B.IV. Jiná pasiva celkem 127 42 86

B.IV.1. Výdaje příštích období 128 20 51

B.IV.2. Výnosy příštích období 129 22 35

PASIVA CELKEM 130 5516 5328

Ozn. PASIVA  Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období
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Číslo 
řádku Název položky Číslo 

řádku

 činnost

hlavní hospodářská Celkem

1 2 3

A. Náklady  1 x x x

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
celkem 2 879 4621 5500

A.I.1 Spotřeba materiálu, energie 
a ostatních neskladovaných dodávek 3 317 63 380

A.I.2 Prodané zboží 4 0 26 26

A.I.3 Opravy a udržování 5 20 15 35

A.I.4 Náklady na cestovné 6 6 58 64

A.I.5 Náklady na reprezentaci 7 0 11 11

A.I.6 Ostatní služby 8 536 4448 4984

A.II.
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
materiálu, zboží, vnitroorganizačních služeb 
a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)

9 0 21 21

A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 0 21 21

A.II.8 Aktivace materiálu, zboží 
a vnitroorganizačních služeb 11 0 0 0

A.II.9 Aktivace dlouhodobého majetku 12 0 0 0

A.III. Osobní náklady celkem 13 1523 1680 3203

A.III.10 Mzdové náklady 14 1136 1266 2402

A.III.11 Zákonné sociální pojištění 15 380 414 794

A.III.12 Ostatní sociální pojištění 16 0 0 0

A.III.13 Zákonné sociální náklady 17 7 0 7

A.III.14 Ostatní sociální náklady 18 0 0 0

A.IV. Daně a poplatky celkem  (ř. 20) 19 1 4 5

A.IV.15 Daně a poplatky 20 1 4 5

A.V. Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28) 21 46 101 147

A.V.16 Smluvní pokuty, úroky z prodlení 
a ostatní pokuty a penále 22 0 8 8

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky 23 0 0 0

Číslo 
řádku Název položky Číslo 

řádku

 činnost

hlavní hospodářská Celkem

1 2 3

A.V.18 Nákladové úroky 24 0 32 32

A.V.19 Kursové ztráty 25 0 0 0

A.V.20 Dary 26 0 12 12

A.V.21 Manka a škody 27 0 0 0

A.V.22 Jiné ostatní náklady 28 46 49 95

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek celkem 29 0 37 37

A.VI.23 Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 30 0 92 92

A.VI.24 Prodaný dlouhodobý majetek 31 0 0 0

A.VI.25 Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0

A.VI.26 Prodaný materiál 33 0 0 0

A.VI.27 Tvorba a použití rezerv a opravných 
položek 34 0 -55 -55

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 
(ř. 36) 35 6 8 14

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

36 6 8 14

A.VIII. Daň z příjmů celkem (ř. 48) 37 0 0 0

A.VIII.29 Daň z příjmů 38 0 0  0

NÁKLADY CELKEM 39 2455 6472 8927
     

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
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Číslo 
řádku Název položky Číslo 

řádku

 činnost

hlavní hospodářská Celkem

1 2 3

B. Výnosy 40 x x x

B.I. Provozní dotace 41 1387 0 1387

B.I.1 Provozní dotace 42 1387 0 1387

B.II. Přijaté příspěvky 43 468 26 494

B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 44 0 0 0

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) 45 468 26 494

B.II.4 Přijaté členské příspěvky 46 0 0 0

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 47 0 7167 7167

B.IV. Ostatní výnosy celkem 48 0 12 12

B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty 
a penále 49 0 8 8

B.IV.6 Platby za odepsané pohledávky 50 0 0 0

B.IV.7 Výnosové úroky 51 0 0 0

B.IV.8 Kursovné zisky 52 0 0 0

B.IV.9 Zúčtování fondů 53 0 0 0

B.IV.10 Jiné ostatní výnosy 54 0 4 4

B.V. Tržby z prodeje majetku celkem 55 0 0 0

B.V.11 Tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 56 0 0 0

B.V.12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 0 0 0

B.V.13 Tržby z prodeje materiálu 58 0 0 0

B.V.14 Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 59 0 0 0

B.V.15 Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 60 0 0 0

VýNOSY CELKEM 61 1855 7205 9060

  C. VýSLEDEK HOSPODAŘENí PŘED ZDANěNíM 62 -600 733 133

  D. VýSLEDEK HOSPODAŘENí PO ZDANěNí 63 -600 733 133
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Příloha 
k účetní 
závěrce

k 31. 12. 2018 
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. Organizace 
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.

Činnost hospodářská:

V rámci hospodářské činnosti organizace jsou 
realizovány tyto činnosti: prodej časopisu Nový 
Prostor a příloh k časopisu (např. DVD), prodej 
inzerce v časopise, prodej předplatného (on-line 
i tištěné), pronájem nemovitosti Pod Svahem 12, 
Praha 4.

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).

Statutární orgán / aktuálně k datu sestavení přílohy k účetní závěrce  
27. 3. 2019:

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):
1000 Kč

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

Účetní období: kalendářní rok (1. 1. 2018 – 31. 12. 2018).  
Příloha sestavena k rozvahovému dni k 31. 12. 2018 

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.

Po skončení účetního období nenastaly žádné významné události podle 
§ 19 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky.
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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. 2018: 
80 tisíc – jedná se o závazky z pojistného za měsíc prosinec 2018 – uhrazeno 
v lednu 2019 

Výše daňových nedoplatků/přeplatků u místně příslušného finančního 
orgánu k 31. 12. 2018 

1) daň ze závislé činnosti zaměstnanců (zálohová daň):  za 12 / 2018  
ve výše 22 200 – zaplaceno v lednu 2019   
(přeplatky z minulých období ve výší 17 786 Kč)

2) daň zvláštní sazbou (srážková daň za zaměstnance a srážková daň 
z honorářů): za 12/2018 6 222 Kč zaplaceno v lednu 2019  
(přeplatky z minulých období 8 930,50) 
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. 2018 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 2018, 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 4000 - - 4000

SMV a ost. DHM - 99 - 99

Nedokončený DHM 0 - - 0

Celkem 2017 4879 99 0 4978

OPRÁVKY

Počáteční zůstatek Odpisy Převody Konečný zůstatek

Stavby -582 -82           - -664

SMV a ost. DHM - -10 - -

Nedokončený DHM - - - -

Celkem 2013 -582 -92 - -674

Budova v pořizovací ceně 2 321 tis. Kč, (provedeno TZ v 08/2010) a pozemek 
v hodnotě 879 tis. Kč byly zastaveny na krytí úvěru u Raiffeisenbank Austria AG. 
Tento úvěr byl v roce 2015 refinancován.
Budova se od konce r. 2010 pronajímá komerčnímu subjektu.
V roce 2016 provedeno technické zhodnocení, instalace tepelného čerpadla 
na vytápění objektu. Veškeré náklady na pořízení čerpadla včetně vedlejších 
pořizovacích nákladů byly zaúčtovány ve výši 382 tis Kč na účet Nedokončený 
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dlouhodobý hmotný majetek. Technické hodnocení zařazeno do užívání až  
k 28. 2. 2017 a zahájeno odpisování
 
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) dlouhodobě řešeno 
s pronajímatelem – MHMP a Městskou částí Praha 1. 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. OD této doby odpisováno 

 
V roce 2018 pořízen nový počítačový server v hodnotě 99 150 Kč včetně 
příslušenství. Starý server již odepsaný, byl odstaven z provozu a probíhá jeho 
reinstalace a přenos dat. Do konce roku 2019 bude zlikvidován.

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. 2016 a k 31. 12. 2017 měla společnost následující zůstatky účtů (v tis. CZK):

Položky krátkodobého finančního majetku Zůstatek k 31. 12. 2017 Zůstatek k 31. 12. 2018

Peníze 60 61

účty v bankách 707 375

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. 2018 v celých Kč

Po splatnosti do 30 dnů 14 000

Po splatnosti 30 až 90 dnů 3000

Po splatnosti 90 až 180 dnů 0

Po splatnosti 180 až 360 dnů 11

Po splatnosti nad 360 dnů 3

Dlouhodobé pohledávky: kauce spojené s nájemným – kancelář Praha 
a kancelář Brno, redakce Praha, celková hodnota k 31. 12. 2018 39 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. 2016

Tvorba opravné 
položky

Tvorba opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12. 2017

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. 2018 v celých Kč

Po splatnosti do 30 dnů -
Po splatnosti 30 až 90 dnů -
Po splatnosti 90 až 180 dnů -
Po splatnosti 180 až 360 dnů -

Po splatnosti nad 360 dnů -

Jedná se o závazky z honorářů, od autorů, kteří nesdělili číslo účtu a nelze jim 
zatím odměnu vyplatit. Je průběžně řešeno a bude v roce 2018 odepsáno. 

f) Cizí zdroje

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

Věřitel Výše (v tis. CZK) k 31. 12. 2018

Česká spořitelna, a.s. 936
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g) Účtování výnosů a nákladů 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově 
souvisejí.

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 včetně darů na účet veřejné sbírky, jsou 
účtovány do Fondu, z kterého jsou při jejich použití pravidelně (jednou 
měsíčně) převáděny do výnosů na příslušný účet 682 – Přijaté příspěvky (dary). 

 
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 opravných položek, náklady 
na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

i) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení organizace 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 organizace 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 je od 02. 04. 2014 měsíčním plátcem DPH. Z tohoto titulu je stav 
závazku k dani z přidané hodnoty ve výši  16 000 Kč

k) Následné události
V účetním období roku 2017 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 2018 skončil účetním ziskem  133 209 Kč. Daňový výsledek 
hospodaření skončil ziskem 45 779 Kč a pro účely daně z příjmů byla uplatněna 
odčitatelná položka dle § 20 odst. 7 v plné výši  45 779 Kč 

Výpočet daňové úspory:
Zaokrouhlení základ daně před uplatněním odpočtu:  45 000  Kč
Vypočtená daňová úspora:  8 550 Kč 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (pracovní smlouvy na pracovní 
poměr) v roce 2018 je 6,5 úvazku
Členové statutárního a kontrolního orgánu nemají žádnou účast v jiných 
společnostech, se kterými ÚJ uzavřela za rok 2018 obchodní smlouvy nebo jiné 
smluvní vztahy.
ÚJ neposkytla členům statutárního a kontrolního orgánu žádné úvěry a zálohy, 
mimo záloh na pracovní cesty vyplývajících z pracovně smluvního vztahu.
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 2018 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 1 071 000 Kč, určená na mzdy a částečně 
provozní náklady 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 272 000 Kč, určená na mzdy související 
s touto registrovanou službou, byla vyčerpána v plné výši.

C.  Finanční neinvestiční dotace ve výši 160 000 Kč na poskytování příspěvku 
na jízdné v městské hromadné dopravě na území města Brna pro klienty – 
prodejce časopisu Nový Prostor. Částka nebyla plně utracena, bylo čerpáno 
43 910 Kč Nevyčerpané prostředky ve výši 116 090 Kč byly vráceny.

D.  Neinvestiční grant Nadačního fondu Bez domova ve výši 12 000 Kč určeného 
na honoráře prodejcům, kteří v rámci časopisu připravují a tvoří rozhovory se 
známými osobnostmi. Grant byl vyčerpán v plné výši.
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ÚJ  poskytla v tomto účetním finanční dar Linhartově nadaci ve výši 12 
000 Kč. 

 
Od 1. 4. 2014 probíhá nová veřejná sbírka.  Účtování veřejné sbírky uvedeno 
výše. V roce 2018 bylo využito ze získaných prostředků celkem 468 071 Kč
Zůstatek ve Fondu veřejné sbírky činí: 208 873 Kč

ÚJ v roce 2018 vyčerpala finanční prostředky z uspořené na daňové 
povinnosti z roku 2017 v plné výši 41 420 Kč na pokrytí souvisejících nákladů 
s registrovanou službou Sociální rehabilitace (mzdové náklady jsou hrazeny ze 
státních dotací a dalších grantů), ostatní položky jsou hrazeny z dotací pouze 
částečně, zbytek je nutné pokrýt ze svých zdrojů a uspořených daňových 
povinností.

V Praze dne 31. 3. 2019 
 
Za statutární orgán
Dagmar Kocmánková, ředitelka

Pro další údaje vyžadované zákonem o účetnictví 

a občanským zákoníkem pro uvedení ve výroční 

zprávě nemáme náplň.
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