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Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s. 

 

Rok narození 

2007 

Rodina  

Rodný otec a rodná matka: Česká spořitelna, a.s. a Sdružení českých spotřebitelů, o.s. 
(Zakladatelé Poradny) 
Adoptivní rodiče: Českomoravská stavební spořitelna a.s., Československá obchodní 
banka a. s., Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze, Home Credit, 
a.s., Komerční banka a.s., Raiffeisenbank a.s., UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s. (Partneři Poradny) 

Základní míry 

4 120 klientů za rok 2008, 8 489 za rok 2019, 10 zaměstnanců 31. 12. 2019. 

Kariéra 

12. 11. 2007 den zápisu v rejstříku 

17. 1. 2008 slavnostní otevření v Praze; záštitu nad Poradnou převzali ministr práce 
a sociálních věcí a starostka Prahy 2 

3. 3. 2008 Poradnu navštívili premiér České republiky a ministr spravedlnosti 

12. 6. 2008 vstoupila v platnost zakládací smlouva, která jmenovala nové Partnery 

5. 1. 2009 slavnostní otevření pobočky v Ostravě za účasti hejtmana kraje 

10. 5. 2010  slavnostní otevření pobočky v Ústí nad Labem za účasti hejtmanky kraje  

1. 10. 2010  v platnost vstoupily Obecné standardy neziskového dluhového poradenství 

2. 12. 2010 otevření první výjezdní pobočky v prostorách MÚ Litvínov  

6. 9. 2017 proběhla poradenská konzultace s klientem pořadového čísla 100 000 

10.10. 2018 prezentace Poradny na mezinárodní konferenci v Bruselu 

1.5.2019 vstup Poradny do spolupráce v rámci evropských fondů 

Zaměření 

Exekuce a osobní bankroty 

Bydliště 

Trvalé v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem, přechodné v Litvínově, Lounech, České Lípě, 
Plzni, Prostějově (výjezdní poradny) 

Zvláštní znamení 

Provoz bezplatné poradenské zelené linky 
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1. Úvodní slovo 
Rok 2019 byl rokem legislativních změn. S účinností od 01. 06. 2019 došlo k novelám 
insolvenčního zákona a nařízení vlády o výpočtu nezabavitelné částky. Změnila se forma 
oddlužení i vstupní podmínky, délka oddlužení i zkoumání maximálního úsilí dlužníka ke 
splacení svých závazků. Přibylo přerušení i prodloužení oddlužení. 

Celkem jsme za rok 2019 poradili 8 489 klientům, což je nárůst o 6 % oproti roku 2018. 
Také jsme zpracovali  1 368 návrhů na oddlužení, tedy o 45 % více než v roce 2018. 
Pořádali jsme 15 přednášek pro sociální pracovníky, pracovníky obcí i nezaměstnané.  

Novela insolvenčního zákona nám přinesla větší zájem o oddlužení, které jsme jako 
Ministerstvem spravedlnosti akreditovaná osoba zpracovávali zcela bezplatně.   

V roce 2020 očekáváme změny v režimu exekucí, které dotknou mnoha našich klientů. 

 

David Šmejkal, ředitel 

 
 

2. Základní informace 
2.1. Poskytované služby 

Poradna poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

a) Pomoc při prevenci před vznikem tíživé finanční situace a platební neschopnosti 
na straně spotřebitele. Poradna vyvíjí činnost tak, aby působila na spotřebitele, 
aby se zadlužovali chytře a zodpovědně. 

b) Podpora při řešení následků spojených se vznikem platební neschopnosti, vzniklé 
v důsledku nepředvídané změny osobních poměrů spotřebitelů (např. v důsledku nemoci, 
úrazu, ztráty zaměstnání, rozvodu manželství). Poradna vyvíjí svou činnost tak, aby nastalá 
či hrozící platební neschopnost měla na finanční stabilitu spotřebitelů minimální negativní 
dopad. Spotřebitelé se mohou na Poradnu obrátit zejména v situaci, kdy nejsou schopni 
splácet čerpané úvěry či půjčky a mají zájem o této skutečnosti informovat své věřitele 
a dohodnout se s nimi pokud možno na takovém řešení situace, které nevyústí v podání 
žaloby, exekuci majetku či v podání návrhu na oddlužení spotřebitele. Poradna 
neposkytuje, nedoporučuje ani nepropaguje jakékoli finanční produkty, poskytování služeb 
neomezuje na klienty svých Zakladatelů. Poradna neposkytuje služby ekonomických či 
finančních poradců. 

c) Koordinace, podpora, asistence a vytváření podmínek pro komunikaci a spolupráci 
mezi spotřebiteli a jejich věřiteli a mezi spotřebiteli a soudy a soudními exekutory. Poradna 
pomáhá spotřebitelům nalézt takový návrh řešení jejich dluhové situace, jenž je pro jejich 
věřitele přijatelný, při současném zachování alespoň minimální finanční stability 
spotřebitele. Poradna pomáhá spotřebitelům vhodně formulovat obsah písemností tak, aby 
byl věcný a konkrétní. Poradna neposkytuje zastupování spotřebitelů v řízení před soudy 
ani jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii. 
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2.2. Podmínky poskytování služeb 
Veškeré služby poskytované obecně prospěšnou společností jsou poskytovány: 

1) diskrétně, nestranně a nezávisle na postojích svých Zakladatelů, Partnerů (dárců 
peněžních prostředků a dalších Partnerů) či na státních či jiných subjektech, které by mohly 
mít na výsledku řešení případu klienta Poradny finanční nebo ideologický zájem. Poradna 
svou činností nesleduje podnikatelské zájmy svých Zakladatelů či jiných subjektů, 
neposkytuje, nedoporučuje ani nepropaguje jakékoli finanční produkty, neomezuje 
poskytování služeb na klienty svých Zakladatelů a není zaměřena na dosahování zisku. 

2) bezplatně. 

3) všem spotřebitelům v pořadí podle požadavků vznášených na její aktivity. 

2.3. Naše cíle 

2.3.1. Poslání organizace 

Naším prioritním posláním je kvalitní a účinná poradenská činnost pro občany ve finanční 
tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo v exekuci, a pomoc při podání 
návrhu na oddlužení. 

Naším sekundárním posláním je pozitivně působit na spotřebitele, aby měli hlubší finančně-
právní povědomí v oblasti přijímání úvěrů a půjček, uměli si půjčovat obezřetně 
a k případnému řešení své platební neschopnosti přistupovali zodpovědně a aktivně. 

2.3.2. Motto 

Naše pomoc pro Váš nový start. 

2.3.3. Strategická vize 

Naší vizí je veřejnost vnímající existenci Poradny a využívající kvalitních služeb Poradny. 

2.3.4. Hlavní cíl 

Naším hlavním cílem je profesionální poradenství pro osoby (fyzické osoby - spotřebitele) 
ve finanční tísni. 
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3. Přehled činností 
Poradna v roce 2019 poskytovala: a) poradenství 

o telefonické na zelené lince a na linkách poboček 
o osobní v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem, Litvínově, České Lípě, Hradci Králové, Plzni, 

Prostějově a v Lounech 
o internetové přes webový formulář a email 
o písemnou formou 

b) preventivní přednáškovou činnost pro kolektivy 
o např. pro úřady práce, azylové domy, vězně, školy, sociální pracovníky, další 

poradenské organizace a společnosti. 
Tyto činnosti jsou v přímém vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti 
a vyplývají ze zakládací smlouvy a statutu. Poradna nevyvíjí žádné doplňkové činnosti. 
 
Jsme zapojeni jako partneři do realizace projektu Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k 
zaměstnání, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011140 nositele LIGA o. p. s. 
Bruntál. Projekt řeší pracovní a dluhové poradenství pro osoby se zadlužením či 
předlužením v okresech Ostrava - město a Karviná. Projekt je realizován od 1. 5. 2019 do 
30. 4. 2022. 
 
 

4. Řízení a organizace 
Zakládací smlouva nebyla v 2019 změněna.  

 

4.1. Správní rada 
Správní rada dbá na zachovávání účelu, pro který byla Poradna založena. 31. 12. 2019 
pracovala správní rada ve složení: 

Partner Zástupce Partnera 
Česká spořitelna, a.s. Patricia Bulvasová Plášková 
 Markéta Duchková 
Home Credit, a.s. Zuzana Bienvenu  
Komerční banka, a.s. 
 

Pavel Henzl 
Radko Belada 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.  Michal Kvak 
Československá obchodní banka, a. s. Petr Ševčík 
Raiffeisenbank, a.s. Matúš Džavan 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Tomáš Tichota 
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4.2. Dozorčí rada 
Dozorčí rada přezkoumává účetní uzávěrku a dohlíží na to, aby Poradna vyvíjela činnost 
v souladu se zákony a zakládací listinou. Na činnosti dozorčí rady se podílelo Sdružení 
českých spotřebitelů, z.ú. jako jeden ze zakladatelů (Libor Novák, Ladislav Polák) a Vysoká 
škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská (Luboš Smrčka). 31. 12. 2019 
pracovala dozorčí rada ve složení: 

Partner Zástupce Partnera 
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. Viktor Vodička 
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. Ladislav Polák 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská Luboš Smrčka 

4.3. Ředitel 
Ředitel byl statutárním orgánem Poradny. V době od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byl 
ředitelem Poradny David Šmejkal. 
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5. Statistické přehledy za rok 2019 

5.1. Vývoj počtu klientů 

 

Za rok 2019 byl celkový počet klientských prvo-kontaktů 8 489. Počet nových klientů stoupl 
o 6 % oproti roku 2018. 

5.2. Forma kontaktu 

 

Nejvyužívanější formou kontaktu je telefonování (hlavně díky zelené lince), následují osobní 
návštěvy, email a webový formulář, nejméně se klienti obracejí na Poradnu písemně. 
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5.3. Celkový čas na zelené lince (hod.) 

 

Zelená linka Poradny je pro klienty stále první volbou. Průměrné zatížení linky je cca 16 
hodin měsíčně. V listopadu 2019 jsme rozšířili provoz z pondělí na všechny pracovní dny. 

5.4. Počet spojení na zelené lince 

 

Přes konkurenci jiných bezplatných linek u komerčních agentur zůstává zelená linka 
nejdůležitějším komunikačním nástrojem Poradny. 
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5.5. Původ informací o Poradně 

 

Nejčastější odpovědí klientů na otázku, jak se o Poradně dozvěděli, je „z doslechu“ – od 
ostatních našich klientů nebo jejich známých a příbuzných. Internet především pro mladší 
a střední ročníky je silným zdrojem informací o Poradně a jejích službách. Z ostatních 
zdrojů se jedná dominantně o naši poradenskou službu na serveru Insolvence 2008. 

5.6. Rozdělení klientů (ženy, muži) 

 

Poměr mužů a žen, kteří se obracejí na Poradnu, je vyrovnaný a od začátku činnosti stejný. 
Přestože finanční závazky (úvěry, půjčky, kreditní karty, kontokorenty apod.) nejsou 
záležitostí pouze jen jednoho pohlaví a do problémů s plněním závazků se téměř ve stejné 
míře dostávají všichni. 
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5.7. Rodinný stav klientů 
 

 
Ve srovnání s rokem 2018 vzrostlo zastoupení rozvedených dlužníků na úkor 
svobodných. 

 

5.8. Věková struktura 
 

 

Nejčastější skupinou, která se obrací na Poradnu, jsou muži a ženy ve věku 31 - 50 let, tedy 
v období největší pracovní produktivity, kdy se snaží zabezpečit sebe a svoji rodinu a dopřát 
si určitý standard, k čemuž hojně využívají finanční produkty (úvěry). Skupina klientů 
ve věku 61 - 75 let mírně posílila oproti skupině do 30 let. Modus věku je 36, medián 39. 
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5.9. Klienti podle vzdělání 
 

 

Ačkoliv čtvrtina klientů Poradny dosáhla středoškolského vzdělání, jsou to právě 
spotřebitelé se vzděláním nižším (vyučení a se základním vzděláním), kteří se nejčastěji 
dostávají do problémů se splácením závazků. Oproti roku 2018 jsme zaznamenali růst váhy 
základního vzdělání na úkor vyučených. 

5.10. Rozdělení klientů podle krajů 
 

 

I když všechny pobočky vyřizují klientské dotazy z celé republiky, největší zájem 
se koncentruje do míst umístění „kamenných“ poboček – pro Prahu a Středočeský kraj 
ve hlavním městě, pro Moravskoslezský kraj v Ostravě a Ústecký kraj v Ústí nad Labem.  
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5.11. Klienti podle výše čistého příjmu (Kč) 
 

 

Průměrná čistá mzda v roce 2019 byla podle ČSÚ 26 970,- Kč. Převažují klienti 
s podprůměrným čistým příjmem. Drobně se výšil počet klientů s příjmy 21 – 30 tis. Kč. 

 

5.12. Zdroj příjmů klientů 

 

2/3 klientů Poradny má setrvale příjmy ze zaměstnání. O 5 p.b. se snížil podíl zaměstnanců. 
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5.13. Průměrná výše celkového dluhu (v tis. Kč) 
 

 

V porovnání s rokem 2018 se relativní zastoupení klientů z hlediska jejich celkového 
zadlužení ve skupině 301 – 600 tis. Kč snížilo, přesto však podíl jednotlivých skupin zůstává 
cca čtvrtinový. 

5.14. Jak dlouho klient pociťuje předlužení 
 

 

Klienti začínají řešit problémy se splácením stále velmi pozdě, dominantně až v okamžiku, 
kdy je na ně nařízena další exekuce. Přitom právě okamžité řešení může vést ke stabilizaci 
situace a nikoliv k jejímu zhroucení (žaloby, exekuce). Oproti roku 2018 jsme zaznamenali 
silný nárůst o 13 p. b. ve skupině 4 a více let (kontinuální nárůst od roku 2011). 
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5.15. Důvod platební neschopnosti dle klientů 
 

 

 

Důvody platební neschopnosti jsou pestré. Nejčastěji důvodem je „naivita“ (malé vnímání 
rizik), nekomunikace s věřiteli, závazky z podnikání, nemoc, rozvod či rozchod s partnerem, 
ztráta zaměstnání. 76 % klientů však uvádí neurčitý důvod svých platebních problémů - 
„přecenění sil a příliš mnoho závazků“. Tento důvod zřejmě souvisí s nízkou finanční 
vzdělaností.  
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5.16. Insolvenční návrhy – oddlužení podle insolvenčního 
zákona 

 

 
 

Poradna v roce 2019 zpracovala 7 % všech insolvenčních návrhů spojených s návrhem na 
oddlužení v ČR (fyzických osob nepodnikajících).  
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6. Partneři Poradny při finanční tísni, o.p.s. 
v roce 2019 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Poradna při finanční tísni, o.p.s. 
Po – Pá: 8:00 – 18:00 h 
 
Hvězdova 19   Vítkovická 1 (budova ÚAN)           Mírové náměstí 109/33 
140 00 Praha 4  702 00 Moravská Ostrava     400 01 Ústí nad Labem 
Tel.: 222 922 240    595 532 740     411 135 200 
 
Výjezdní poradny Litvínov, Louny, Česká Lípa, Plzeň, Prostějov 
 
www.financnitisen.cz 
poradna@financnitisen.cz 
 
Zelená linka: 800 722 722 (v provozu každý pracovní den) 
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7. Hospodaření 

7.1. Stav a pohyb majetku a závazků  

tis. Kč 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k poslednímu 

dni účetního období Pohyb 

Dlouhodobý majetek celkem 195 188 -7 

Krátkodobý majetek celkem 4 817  6 026 1 209 

Poskytnuté provozní zálohy          63 71 8 

Pokladna 13 39 26 

Ceniny 5 0 -5 

Účty v bankách 4 673 5 898 1 225 

Náklady příštích období 63 13 -50 

7.2. Činnosti ve vztahu k účelu založení a zhodnocení závěrky 
Poradna použila dary Partnerů výhradně na zabezpečení poskytování obecně prospěšné 
služby (poradenské a preventivní činnosti) tak, jak je uvedeno v zakládací listině.  

Účetní závěrka svědčí o jednoznačném směřování výdajů k provozování obecně 
prospěšné činnosti Poradny. 

Výsledek hospodaření za rok 2019 byl 1 092 Kč. 

 
 



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

28186869

Poradna při finanční tísni o.p.s.
Hvězdova 1594/19
Praha 4
140 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2019

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 6142 1 614A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 6 8094 6 809A. III.

Daně a poplatky 5A. IV. 

Ostatní náklady 316 31A. V.

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

77 7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 8 4618 46110Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 21212 212B. I.

Přijaté příspěvky 9 28513 9 285B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 5514 55B. III.

Ostatní výnosy 115 1B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 9 5539 55317Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 0921 092C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 1 0921 092D. 19ř. 18 - ř. 9

702100
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 09.06.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



1 x příslušnému fin. orgánu

Poradna při finanční tísni o.p.s.
Hvězdova 1594/19
Praha 4
140 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

28186869

IČO

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

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 188195

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 209 209A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -14 -21A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 6 0264 817
7Zásoby celkem 24 36B. I.
8Pohledávky celkem 39 39B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 4 691 5 937B. III.
10Jiná aktiva celkem 63 13B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 6 2145 012

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 5 4914 399

13Jmění celkem 4 887 4 888A. I.
14Výsledek hospodaření celkem -488 603A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 723613
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 613 605B. III.
19Jiná pasiva celkem 117B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 6 2145 012

702100
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 09.06.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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1. Charakteristika a hlavní aktivity společnosti 
 
Založení a charakteristika obecně prospěšné společnosti 
 
Poradna při finanční tísni, o.p.s. (dále jen „společnost“) byla založena podle zákona 248/1995 
Sb. o obecně prospěšných společnostech  Českou spořitelnou, a.s. a Sdružením českých 
spotřebitelů, z.s. Poradna byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného 
Městským soudem dne 12. listopadu 2007 v oddíle O, vložka číslo 533. 
 
Sídlo  
Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4   
 
IČ: 281 86 869 
 
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 
  
 Pomoc při prevenci před vznikem tíživé finanční situace a platební neschopnosti na straně 

spotřebitele 
 
 Podpora při řešení následků spojených se vznikem platební neschopnosti, vzniklé 

v důsledku nepředvídané změny osobních poměrů spotřebitelů (např. v důsledku nemoci, 
úrazu, ztráty zaměstnání, rozvodu manželství apod.). 
 

 Koordinace, podpora, asistence a vytváření podmínek pro komunikaci a spolupráci mezi 
spotřebiteli a jejich věřiteli a mezi spotřebiteli a soudy a soudními exekutory. 

 
 
Vklady zakladatelů 
Každý ze zakladatelů vložil peněžitý vklad ve výši 500 Kč. Celkový vklad činí 1 000  Kč. 
 
 
Členové správní a dozorčí rady  
 
Správní rada                                                       
Předsedkyně:  Ing. Patricia Bulvasová Plášková 
1. Místopředseda: JUDr. Pavel Henzl 
2. Místopředseda: RNDr. Petr Ševčík, PhD.        
Člen:   Mgr. Markéta Duchková 
Člen:   Ing. Tomáš Tichota 
Člen:   Ing. Radko Belada 
Člen:   Matúš Džavan 
Člen:   Mgr. Zuzana Bienvenu 
Člen:   Ing. Michal Kvak 

 
 
Počet členů: 9 
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Dozorčí rada                                                        
Člen:   Ing. Ladislav Polák 
Člen:   Mgr. Viktor Vodička 
Člen:   Ing. Luboš Smrčka, CSc. 

 
Počet členů: 3 
 
Statutární orgán – ředitel: Ing. David Šmejkal 
 
Změny v roce 2019: 
V roce 2019 nedošlo k žádným změnám ve složení správní rady. V dozorčí radě zasedal od 
1.1.2019 Mgr. Viktor Vodička. 
 
V roce 2020 – došlo k ukončení členství ve správní radě paní Mgr. Zuzaby Bienvenu a dne 
12. 3. 2020 ji nahradila Ing. Linda Bilal. 
 
Způsob jednání za společnost 
 
Ředitel společnosti je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. 
Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel 
vedoucím organizace. Podepisování za společnost provádí ředitel tak, že k napsanému nebo 
vytištěnému názvu společnosti a svému jménu, příjmení a funkci připojí svůj vlastnoruční 
podpis. 

 
2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 
 
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění 
pozdějších změn a doplnění a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání a Českými standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání. 
 
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Pohoda SQL firmy Stormware s.r.o. Veškeré 
účetní záznamy a doklady jsou uschovány v příruční spisovně účetní jednotky. 
 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč). 
 
Účetní postupy v roce 2019 nebyly ve srovnání s rokem 2018 měněny. 
 
3. Obecné účetní zásady 
 
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2019, jsou 
následující: 
 
a) Finanční majetek 
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny a peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 
 
b) Pohledávky 
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. 
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c) Cizí zdroje 
Krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 
 
 
d) Devizové operace 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách pevným kurzem 
stanoveným k 31. 12. 2019 a k rozvahovému dni jsou přepočteny platným kurzem k 31. 12. 
vyhlášeným Českou národní bankou. 
Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. 
Nerealizované kurzové zisky a ztráty vzniklé z přepočtu pohledávek a závazků v cizí měně 
podle kurzu k poslednímu dni účetního období jsou účtované rozvahově na přechodných 
účtech aktiv a pasiv. 
 
e) Účtování výnosů a nákladů 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 
 
f) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

     Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují 
cenu pořízení a náklady s pořízením související. Jako dlouhodobý hmotný majetek je 
zařazován majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 
rok. Jako dlouhodobý nehmotný majetek je zařazován majetek s pořizovací cenou vyšší než 
60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. 

Odpisy 

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

 

Druh majetku Počet let 
Technické zhodnocení staveb 30 
Software 3 
Ocenitelná práva 6 
Dopravní prostředky 5 
Stroje a zařízení 5 

 
 
 
 
g) Účtování přijatých darů a příspěvků 
Společnost účtuje všechny přijaté dary výsledkově a nepokryté náklady běžného účetního 
období jsou pokryty čerpáním z fondů, které byly vytvořeny v předchozích účetních období, 
aby byl vykázán nulový hospodářský výsledek. 
  
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 
nepodléhající dani z příjmu a o výnosy od daně z příjmu osvobozené s využitím úlevy pro 
poplatníky, kteří nebyli založeni za účelem podnikání. 
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i) 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. 
 

 
4. Dlouhodobý majetek 
Poradna v roce 2016 pro pracoviště Praha získala do pronájmu nové prostory, kde bylo nutné 
provést stavební úpravy. Tyto stavební úpravy byly dokončeny v prosinci 2016 a vedly 
k technickému zhodnocení prostor. Prostory jsou ve vlastnictví Městské části Praha 4, která 
dala souhlas k provedení technického zhodnocení a také k jejich odepisování.  Hodnota 
stavebních úprav byla ve výši 209 tis. Kč a bude odepisováno po dobu 30 let, roční odpis činí 
7 tis. Kč.    
 
 
5. Pohledávky 
Poskytnuté zálohy ve výši 71 tis. Kč (rok 2018 – 63 tis. Kč) obsahují především zálohy na 
služby spojené s nájmem a hovorné. Pohledávky z obchodního styku jsou ve výši 4 tis. Kč 
(rok 2018 – 0 tis. Kč). 
 
  
6. Krátkodobý finanční majetek 
 
Krátkodobý finanční majetek tvoří finanční prostředky na běžném účtu ve výši 5 898 tis. Kč 
(rok 2018 – 4 673 tis. Kč) dále peníze v hotovosti ve výši 39 tis. Kč (rok 2018 – 13 tis. Kč) a 
ceniny v hodnotě 0 tis. Kč (rok 2018 - 5 tis. Kč). 
63 
K 31. 12. 2019 neměla společnost žádné zůstatky účtů s omezeným disponováním. 
 
 
7. Ostatní aktiva 
 
Náklady příštích období k 31. 12. Jsou ve výši 13 tis. Kč (rok 2018 – 63 tis. Kč) a zahrnují 
zaplacené nájemné a předplatného vztahující se k roku 2020. 
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8. Vlastní kapitál 
 
Přehled pohybu vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

  
Vlastní 
jmění 

Fondy 
přijaté 
dary 

Fondy - 
financování 

provozu 
poradny 

Zisk/ztráta 
minulých 

let 

Běžný 
výsledek 

hospodaření CELKEM 

Zůstatek k 31.12.2018 1 3 736 1 150 -488 0 4 399 
Příděly fondům   

 
      0 

Čerpání fondů           0 
přeúčtování D           0 
přeúčtování MD           0 
vratky – nesp. příspěvky           0 

Zvýšení / snížení  ZK           0 
Výsledek hospodaření 
běžného období         1 092 1 092 

Zůstatek k 31.12.2019 1 3 736 1 150 -488 1 092 5 491 
  
 
 
Dne 27.6.2019 schválila správní rada účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2018 ve 
výši 0,- Kč. 
 
Fondy společnosti jsou tvořeny nevyčerpanými dary a zisky z minulých období.  
 
 
9. Přijaté dary 
V letech 2019 a 2018 společnost přijala dary a dotace od právnických osob v následující výši 
(v tis. Kč) 
      
 2019 2018 
Česká spořitelna a.s. 2 032 2 111 
Komerční banka a.s. 1 555 1 593 
Českomoravská stavební spořitelna a.s. 500 500 
Unicredit Bank ČR a.s. 500 500 
Československá obchodní banka a.s. 1 561 1 577 
Raiffeisenbank a.s. 637 639 
Hlavní město Praha 200 200 
Home Credit a.s. 2 500 500 
Město Prostějov 12 12 
Celkem 9 497 7 632 
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10. Krátkodobé závazky 
Závazky z obchodního styku jsou ve výši 55 tis. Kč (rok 2018 - 76 tis. Kč) a představují 
především faktury za dodávky služeb, a to za telefony, IT služby a energie. K 31. 12. 2019 
společnost neevidovala žádné závazky po lhůtě splatnosti 
 
Společnost eviduje k 31. 12. 2018 závazky před splatností za pojistné na sociální a zdravotní 
zabezpečení a daň ze závislé činnosti ve výši 228 tis. Kč (rok 2018 – 202 tis. Kč), dále eviduje 
závazky vůči zaměstnancům ve výši 307 tis. Kč (rok 2018 – 256 tis. Kč). 
 
Dohadné účty pasivní ve výši 11 tis Kč (rok 2018 – 78 tis. Kč) zahrnují nevyfakturované 
dodávky za služby spojené s  účetní závěrkou. 
 
 
11. Ostatní pasiva 
Výdaje příštích období jsou ve výši 117 tis. Kč (rok 2018 – 0 tis. Kč) a zahrnují náklady na 
účetní služby a  služby spojené s nájmem. 
 
 
12. Daň z příjmů 
 
 2019 2018 
Hospodářský výsledek před zdaněním 1 092 0 
Nezdanitelné výnosy 9 552 7 512 
Neodečitatelné náklady   

- náklady na osvobozené příjmy 8 328 7 461 

- ostatní (náklady na reprezentaci, soc. náklady nedaňové 
apod.) 

133 
 

52 

Zdanitelný příjem 1 1 
Daňová úleva (dle zákona o daních z příjmů § 20,odst.7) - - 
Základ daně 1 1 
Sazba daně 19 % 19 % 
Daň - - 
 
Daňová úspora z roku 2018 ze základu daně ve výši 1 tis. Kč, byla v plném rozsahu v roce 
2019 využita.  
 
 
13. Výnosy 
V roce 2019 pracovníci společnosti poskytli a vyfakturovali školící a poradenské služby ve 
výši 55 tis. Kč (rok 2018 – 129 tis. Kč). 
 
V roce 2019 činily úroky z finančních prostředků na běžném účtu podléhající dani z příjmů 1 
tis. Kč (rok 2018 – 1 tis. Kč). 
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14. Osobní náklady 
 
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč) 
 2019 2018 
 Počet 

zaměstnanců 
Z toho členové 
řídících orgánů 

Počet 
zaměstnanců 

Z toho členové 
řídících orgánů 

Průměrný počet zaměstnanců 11 1 11 1 
Mzdy 4 903 712 4 631 787 

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

1 638 241 1552 268 

Sociální náklady 268 11 183 11 
Osobní náklady celkem 6 809 964 6 366 1 066 
 
V roce 2019 ani v roce 2018 neobdrželi členové správní a dozorčí rady žádné odměny. 
 
15. Významné položky zisků a ztrát 
 
Náklady na provozní činnost za rok 2019 a 2018 činily 8 461 tis. Kč a 7 642 tis. Kč a byly 
v následujícím členění: 
 
 2019 2018 
Kancelářské potřeby 9 15 
Ostatní materiál 54 75 
Drobný hmotný majetek 82 63 
Vedení účetní agendy, právní poradenství, audit 188 137 
Náklady na propagaci, reprezentaci 125 21 
Nájemné vč. služeb 544 409 
Telefony 181 175 
Ostatní služby 431 336 
Mzdové náklady vč. odvodů a sociálních nákladů 6 809 6 366 
Ostatní provozní náklady, bankovní poplatky 38 45 
 8 461 7 642 
 
Rozdělení nákladů roku 2019 dle činnosti  
 
 Plnění obecně 

prospěšných služeb 
Náklad na správu 

OPS 
Kancelářské potřeby 9 - 
Ostatní materiál 54 - 
Drobný hmotný majetek - 82 
Vedení účetní agendy, právní poradenství, audit - 188 
Náklady na propagaci, reprezentaci - 125 
Nájemné vč. služeb 544 - 
Telefony 181 - 
Ostatní služby 89 342 
Mzdové náklady vč. odvodů a sociálních nákladů 5845 964 
Ostatní provozní náklady, bankovní poplatky 9 29 
 6731 1730 
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Náklady společnosti ve výši 8 406  tis. Kč byly pokryty z přijatých dotací a darů a rozdíl ve 
výši 55 tis. Kč byl pokryt z vlastních zdrojů, tj. z výnosů poskytnutých služeb a finančních 
výnosů. 
 
 
16. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 
 
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V 
prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické 
škody.  
Vedení společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré 
možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost a její zaměstnance. 
 
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a činnosti a dospělo 
k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání společnosti.  Vzhledem 
k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že společnost bude 
nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
 
Účetní závěrka sestavena dne 9.6.2020 
 
 
 
  
Sestaveno dne:            Podpis statutárního orgánu        Osoba odpovědná za účetnictví     Osoba odpovědná za účetní závěrku 
9.6.2020                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                              Ing. David Šmejkal 
 
                                                                                                                                                          
    
                                                                                                                                              Ing. Patricia Bulvasová Plášková 
 
 
 
                                            Ing. David Šmejkal                      Ing. Olga Tesařová               JUDr. Pavel Henzl         

 




