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Obecně prospěšná společnost Ústav sociálních inovací, o.p.s., 
 

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 
615 

 

předkládá 
 

v souladu se zákonem 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění 

 

výroční zprávu za rok 2014. 
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Výroční zpráva byla schválena správní radou Ústavu sociálních inovací, o.p.s. ve složení: 
Mgr. Ivo Škrabal, předseda správní rady 
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Výroční zprávu za rok 2014 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Ústavu sociálních inovací, o.p.s. 
Auditorský výrok byl vyjádřen odpovědným auditorem Ing. Ivana Zubíková, osvědčení KAČR č. 1328. 
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1. Úvod 
 
Organizace v roce 2014 implementovala dva projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti, sociálního 
podnikání a rozvoj sociálních inovací z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je řízen 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeden projekt byl implementován v rámci oblasti podpory 
mezinárodní spolupráce (priorita 5 OP LZZ) a jeho realizace byla ukončena na konci listopadu 2014. Projekt 
v oblasti mezinárodní spolupráce byl zahájen již v prosinci roku 2012 a byl zaměřen na přenos metodiky 
sociálních inovací z Polska a Španělska do ČR.  
Druhý projekt v oblasti podpory aktivních politik zaměstnanosti (priorita 2 OP LZZ) byl zahájen v květnu 
2013. V rámci tohoto projektu byl realizován rekvalifikační kurz, který úspěšně absolvovalo 16 osob. Tento 
projekt je stálé v běhu a bude ukončen v květnu 2015. 
V roce 2014 se stala společnost partnerem mezinárodního projektu „Central Environmental and Energy 
management as a kit for survival – CEEM“, č. projektu 4CE459P3, který byl financován z Operačního 
programu Central Europe. Projekt CEEM vyvinul ICT nástroj založený na LCT pro sebehodnocení, 
poměřování a podporu malých a středních podniků a v rámci projektu byla realizována pilotní fáze 
implementace tohoto ICT nástroje a poradenské aktivity MSP v oblasti úspor energií. Projekt byl původně 
realizován organizací Centrum pro komunitní práci střední Morava, která od realizace projektu odstoupila 
dne 30. 9. 2013 a nabídla společnosti převzetí realizace projektu na území České republiky. Formálně bylo 
převedení projektu na organizaci odsouhlaseno ze strany Řídících orgánu OP Central Europe v květnu 2014 
a realizace projektu byla ukončena v listopadu 2014. 
Projekt „Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce“ byl úspěšně ukončen 
v roce 2014. V druhém roce realizace tohoto projektu (2014) byly pro zájemce z řad cílové skupiny 
uspořádány další 2 workshopy za účasti zahraničních partnerů projektu k problematice sociálního podnikání 
a fungování sociálních družstev. První se uskutečnil v termínu 11.-12.3.2014 v Olomouci (Olomoucký kraj) a 
druhý v termínu 29.-30.4. 2014 v Telnici (Jihomoravský kraj). V poslední fázi realizace projektu byla 
uspořádána závěrečná konference projektu v Praze (24.-25.11.2014). V první polovině roku 2014 byl 
zároveň vytvořen vzdělávací modul k problematice zahájení sociálního podnikání a v této návaznosti rovněž 
připravován rekvalifikační kurz „Jak založit sociální podnik.“ Odborným materiálem pro cílovou skupinu 
projektu bylo vytvoření inovativní mezinárodní metodiky „Sociální podnikání – Teorie pro praxi,“ která 
popisuje metodické přístupy v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti při realizaci sociálně-
inovativního podnikání. Metodika je založena a obsahuje odborné materiály jak z České republiky, tak i 
materiály od partnerských organizací z Polska a Španělska. Zpracovaná metodika je k dispozici zájemců i 
v takových institucích jako Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, Vědecká knihovna 
v Olomouci, Moravskoslezská vědecká knihovna a další. Navazující publikací k mezinárodní metodice je 140 
stránková brožura popisující případové studie rovněž nejen z České republika, ale i ze zemí našich partnerů 
Polska a Španělska (Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací). V publikaci jsou 
popsány projekty, které mohou být inspirací pro inovátory v různých oblastech České republiky a jsou 
vhodné k realizaci v lokálních podmínkách různých regionů ČR. Za celý průběh realizace projektu bylo do 
projektu aktivně 150 osob, z tohoto počtu bylo 63 osob přímo proškoleno v rámci vzdělávacích aktivit.  
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Dalším v roce 2014 ukončeným projektem byl projekt „Central Environmental and Energy management as 
a kit for survival.“ Samotná realizace projektu byla zahájena v roce 2012, nicméně naše společnost do 
projektu vstoupila až v květnu 2014, kdy nahradila původního českého projektového partnera (který se 
rozhodl od projektu odstoupit). Počátkem srpna 2014 bylo v Brně zorganizováno školení expertů 
k problematice, jak využívat nástroj 3EMT (online benchmarkingový nástroj vyhodnocování energetické 
náročnosti podnikatelské činnosti), jak komunikovat s podniky a k dalším náležitostem spolupráce s MSP. 
Vzhledem k tomu, že bylo v období po realizaci prvního školení získáno relativně málo respondentů 
dotazníků ze strany MSP, bylo v druhé polovině září zorganizováno ještě jedno dodatečné školení expertů, 
aby bylo možné rozšířit spektrum oslovovaných podniků. Celkem bylo do projektu zapojeno 11 expertů. 
Nejvýznamnější aktivitou bylo zajistit oslovení maximálního možného počtu MSP s cílem, aby se zapojily do 
projektu. Přímo či nepřímo bylo osloveno několik set MSP, z nichž  3EMT zpracovalo a vyplnilo v České 
republice 81 firem. MSP byla současně nabízena možnost využít konzultačních služeb vyškolených eko-
energetických expertů. Ze 14 MSP pak byly zpracovány případové studie, které hodnotí energetickou 
účinnost daného podniku včetně popisu kroků, které jsou pro konkrétní podnik doporučeny ke zlepšení 
jeho energetického hospodaření. Dále byl v průběhu realizace projektu zřízen Eco-point jako konzultační 
místo pro MSP v České republice a také v souladu s národními a regionálními strategickými dokumenty byla 
zpracována územní strategie pro vytipované území: Jihomoravský kraj (Czech Territorial Strategy – Strategic 
Energy Efficiency recommendations for Southern Moravia). V závěrečné fázi implementace projektu se 
konala závěrečná konference v Terstu (Itálie), kam byly přizváni z České republiky i zástupci cílových skupin 
(zástupci podnikatelských subjektů a veřejné správy, celkem se za ČR závěrečné konference zúčastnilo 14 
osob). 
V rámci realizace projektu „Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti 
hospodářské krizi“ byly realizovány nezbytné právní kroky k založení zaměstnaneckého družstva. 6 
účastníků projektu bylo vybráno, aby se stali zaměstnanci družstva, na jehož fungování si mohli tito vybraní 
zájemci ověřit funkčnost jimi zpracovaných podnikatelských plánů. Ostatním účastníkům projektu byla 
nabídnuta možnost poradenství při realizaci podnikatelských záměrů a možnost využití kanceláře v Brně na 
ul. Divadelní. Průběžně bylo také účastníkům projektu poskytováno individuální a skupinové poradenství při 
realizaci jejich podnikatelských a pracovních aktivit. 
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2. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Ústav 
sociálních inovací, o.p.s. 

 

    
 

PREAMBULE 
 
1. Obecně prospěšná společnost Ústav sociálních inovací, o.p.s. byla založena jako občanské sdružení 
s názvem Agentura pro občanský rozvoj a kohezi, se sídlem na adrese Na Návsi 218, Kobylnice, PSČ: 664 51, 
IČ: 266 08 529, podle zák. č. 83/1990 Sb. (o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů), které bylo 
registrováno u Ministerstva vnitra České republiky dne 6. 11. 2002.   

 
2. V souladu se zák. č. 68/20123 Sb. (o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou 
společnost) rozhodlo občanské sdružení Agentura pro občanský rozvoj a kohezi dne 11.6.2013 o změně 
právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. -----------------------------------------    
  

I.  

Název a sídlo společnosti  

1. Název společnosti zní: Ústav sociálních inovací, o.p.s. ---------------------------------------------------------  

2. Sídlo společnosti: Na Návsi 218, Kobylnice, PSČ: 664 51. -------------------------------------------------------  

3. Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. ------------------------------    

 

II.  

Poslání a cíle společnosti 

Posláním společnosti je odborná podpora socioekonomické koheze regionů, implementace sociálních 
inovací při rozvoji území, lidského potenciálu a trvale udržitelného a zdravého životního stylu obyvatel.  
 

III.  

Doba trvání společnosti 

Společnost byla založena na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------------------------  
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IV.  

Druh poskytování obecně prospěšných služeb 

1. Společnost realizuje svoje poslání uvedené v článku II. poskytováním následujících obecně 
prospěšných služeb: ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Odborné a informační činnosti o možnostech zapojení veřejnosti do rozhodování veřejné 
správy, zprostředkování zkušeností a šíření nejaktuálnějších informací a trendů z oblasti sociální 
ekonomiky, sociálních inovací a trvale udržitelného rozvoje. ---------------------------------------    

 Organizování přednášek, školení, seminářů, besed a stáží na území České republiky i v zahraničí.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Příprava a distribuce materiálů týkajících se problematiky sociálního a trvale udržitelného 
rozvoje včetně rozvoje lidského potenciálu a zdravého životního stylu obyvatel. -------------   

 Poradenství, organizační a technická pomoc při realizacích projektů týkajících se oblasti sociální 
ekonomiky, ochrany životního prostředí a rozvoje lidského potenciálu a zdravého životního stylu 
obyvatel.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------     

2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření realizovaných 
činností, pokud veřejnost jejich poskytování požaduje. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení 
některé činnosti, pokud o ni není po dobu delší než jeden rok zájem. -----------------------------------   

 

V.  

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 

1. Společnost realizuje činnosti podle článku IV., odstavec 1. této zakládací smlouvy, všem zájemcům 
bez omezení, a to až do výše vlastních kapacit. Příjemcem činnosti spočívajících v aktivitách 
uvedených v článku IV., odstavec 1. této zakládací smlouvy může být široká veřejnost, pokud z povahy 
příslušné aktivity nebude vyplývat, že je určena pouze omezenému okruhu příjemců. -------------    

2. Zájemcům mohou být činnosti poskytovány, jen pokud tím nebude ohroženo poslání uvedené 
v článku II. této zakladatelské smlouvy. --------------------------------------------------------------------------  

3. Obecně prospěšná společnost může v odůvodněných případech příjemce či potencionální příjemce 
z poskytované činnosti vyloučit, zejména s ohledem na odůvodněnou ochranu zájmů ostatních 
příjemců nebo poskytovatele. --------------------------------------------------------------------------------------  

4. V případě, že obecně prospěšná společnost získá pro poskytování činností podporu z externích zdrojů, 
zejména ze zdrojů veřejných, případně ze zdrojů Evropské unie, a takováto podpora bude podmíněna 
splněním určitých předpokladů pro poskytování služeb obecně prospěšné společnosti, budou 
příslušné služby poskytovány v souladu s takovými podmínkami a předpoklady. ---------------------  
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5. Rozsah realizovaných činností musí být vždy přiměřený aktuálním věcným záměrům obecně 
prospěšné společnosti schválených správní radou, jakož i k aktuálním hospodářským poměrům 
obecně prospěšné společnosti. -------------------------------------------------------------------------------------  

6. Obecně prospěšná společnost nemusí poskytovat své činnosti mimo jiné v případech, kdy jsou 
odůvodněné předpoklady, že obdobná služba či podpora může být účinně poskytnuta jiným 
subjektem či z jiných zdrojů, zejména, když pro účely poskytování takových činností nebo podpory byl 
zřízen určitý subjekt nebo vyčleněny určité zdroje. -----------------------------------------------------------  

7. Správní rada společnosti je oprávněna upravit ve statutu další podmínky pro realizaci činnosti 
organizace.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Obecně prospěšná společnost chce svojí činností pomáhat: -----------------------------------------------  

a. veřejnosti a občanům, -----------------------------------------------------------------------------------------  

b. podpoře práce nestátních neziskových organizací,-----------------------------------------------------  

c. zkvalitňování fungování veřejné správy, socioekonomickému a trvale udržitelnému rozvoji 
regionů ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
9. Obecně prospěšná společnost bude svojí činností podporovat: -------------------------------------------  

a. socioekonomickou kohezi území a jeho trvale udržitelný rozvoj, ----------------------------------  

b. zvyšování lidského potenciálu a zapojení osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti,
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. posilování  zdravé občanské společnosti, demokratické a parcipativní způsoby rozhodování na 
úrovni orgánů územní samosprávy.  -----------------------------------------------------------------------  

 

VI.  

Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Správní rada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Dozorčí rada.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Ředitel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

VII.  

Správní rada 

1. Správní rada má 3 členy – fyzické osoby jmenované zakladateli. ------------------------------------------   
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2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním 
úkonům. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a s funkcí ředitele 
společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. V pracovněprávním vztahu k obecné prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů 
správní rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat 
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně 
prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného 
hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové 
správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením 
povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi 
členem správní rady a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena 
správní rady za škodu je neplatné. --------------------------------------------------------------------------------  

5. Funkční období členů správní rady je tříleté. Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává 
a řídí jednání správní rady. ------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Člen správní rady, kterému skončilo funkční období, může být jmenován znovu, a to opakovaně.   

7. Členství ve správní radě vzniká jmenováním a zaniká: -------------------------------------------------------   

a) uplynutí funkčního období,  --------------------------------------------------------------------------------  

b) odvoláním zakladatelem,  -----------------------------------------------------------------------------------  

c) odstoupením,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) úmrtím,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě na 
adresu sídla společnosti. Správní rada je povinna nejpozději do tří měsíců toto odstoupení projednat. 
Výkon funkce odstupujícího člena správní rady končí dnem, kdy správní rada odstoupení projednala 
nebo měla projednat.   -----------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Zakladatelé odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve 
správní radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, nebo 
porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací smlouvu nebo statut obecně 
prospěšné společnosti nebo z jiných důvodů stanovených v zakládací smlouvě. ----------------------  

10. Zakladatelé odvolají člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání 
dozvěděli, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolají-li zakladatelé 
člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo nejsou-li zakladatelé a nepřešla-li práva zakladatelů na 
jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady 
nebo osoby, která osvědčí právní zájem. ------------------------------------------------------------------------  
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11. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, popřípadě způsobem 
stanoveným v zakládací smlouvě ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje 
nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která 
osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. -----------------------------------------------------------------  

12. Správní rada bezodkladně informuje zakladatele o tom, že se uvolnilo místo člena správní rady.   

13. Správní rada jedná nejméně dvakrát ročně. Jednání správní rady svolává a řídí předseda správní rady.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

14. Pokud to vyžadují okolnosti, může zasedání mimořádně svolat kterýkoliv člen správní rady. -----  

15. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a dále jí do působnosti náleží: -------------------------------------------------  

a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se 
podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti; -------------------------------   

b) rozhodovat o rozsahu plných mocí ředitele k zastupování společnosti, -----------------------------   

c) rozhodovat o zřízení poboček společnosti, -----------------------------------------------------------------   

15. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady a je 
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy správní rady. O změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti 
a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, o jmenování a odvolání ředitele, o jmenování 
a odvolání člena správní rady rozhoduje správní rada dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů 
správní rady.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

VIII. 

1. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně 
prospěšná společnost:------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,  ------------------------------------------------------------  

b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, 
jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu (podle zákona upravujícího 
veřejné zakázky), --------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, -----------------------------------------  

d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické 
osoby. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

2. Správní rada schvaluje: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

a) rozpočet obecně prospěšné společnosti,--------------------------------------------------------------------  

b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, -------  

c) předmět doplňkových činností. --------------------------------------------------------------------------------  
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3. Správní rada rozhoduje o:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech, rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na 
kterou se převede likvidační zůstatek, -----------------------------------------------------------------------  

b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce 
nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak. --------------------------------  

  

4. Správní rada může vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její 
činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán. -----  

  

IX. 

Ředitel 

 
1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné 

společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.      
5. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům; 

pro posuzování bezúhonnosti platí obdobně § 10 odst. 3. zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech. ---------------------------------------- 

  
6. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání 

správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. --------------------------------------- 
  
7. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Pro výkon funkce ředitele platí obdobně § 10 odst. 5. 

zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. -------------- 
  
8. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada. ----- 

 

X.  

Dozorčí rada 
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. ------------------------ 

 
2. Dozorčí rada má 3 členy – fyzické osoby jmenované zakladateli. Počet jejích členů musí být dělitelný 

třemi. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.--
-------------------------------------------------------------------------- 
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3. Pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o správní radě. ----------------
-----------------------------------------------------------------------------------  
  

 
4. Dozorčí rada: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné 
společnosti, -----------------------------------------------------------------------  

b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní 
činnosti, ----------------------------------------------------------------------------  

c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací 
listinou obecně prospěšné společnosti. ----------------------------------------  

  
5. Dozorčí rada je oprávněna: ------------------------------------------------------------------------- 

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, ----- 
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné 

společnosti. ----------------------------------------------------------------------  
 

         Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o 
ně požádají. ----------------------------------------------------------------------- 

  
6. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací 

smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně 
prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke 
sjednání nápravy. Není-li náprava sjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných 
nedostatcích zakladatele. ------------------  

 

XI.  

Jednání za společnost 

1. Za společnost jedná ředitel společnosti. Ředitel za společnost podepisuje tak, že k názvu společnosti 
připojí svůj podpis.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

XII.  

Hospodaření společnosti 

1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně prospěšná společnost 
může vykonávat i doplňkovou činnost za podmínky, že touto činností bude dosaženo účinnějšího 
využití majetku a zároveň tímto nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných 
služeb. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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XIII.  

Zveřejnění výroční zprávy 

1. Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví 
správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. --------------------------  

2. Obecně prospěšná společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky 
listin. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

XIV.  

Zrušení společnosti 

1. V případě zrušení obecně prospěšné společnosti bude postupováno v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto zakládací smlouvou. ----------------------------------------------------------------  

 

XV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Nestanoví-li tato zakládací smlouvy jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.  ---------------------  
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3. Zpráva o hospodaření 
 
Rozvahový den: 31. 12. 2014 

Datum vzniku organizace: 2. 11. 2002 

Předmět činnosti: nezisková činnost 

Počet zaměstnanců: 15,5 

 

Použité obecné účetní zásady: 

Uvedená účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. 
Účetním obdobím je kalendářní rok. 

 
Dlouhodobý majetek: 
 
V roce 2014 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku. 
 
Pohledávky a závazky: 
 
Organizace neeviduje žádné pohledávky a závazky po splatnosti. 
 
Osobní náklady 
 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

2014 v tis. Kč 

Osobní náklady na zaměstnance  Osobní náklady na členy řídících orgánů 

2 318 5 

 
Členům statutárního orgánu v roce 2014 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění. 
 
Zástavy a ručení 
 
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
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Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
 
Za rok 2014 organizace vykazuje zisk ve výši 53 773,88 Kč. Základ daně z příjmu ve výši 54 000 Kč byl 
zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky v souladu s §20 odst. 7 zákona o daních z 
příjmů. 
 
Snížení základu daně uplatněné v předchozích letech bylo použito následovně: 
5 000 Kč na realizaci projektu CEEM, jako kofinancování 15% z celkových nákladů. 
5346,37 Kč bude využito v roce 2015 na přípravu projektů v rámci hlavní činnosti. 
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4. Výrok auditora 
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ROZVAHA pro nevýd�le�né organizace 
 v plném rozsahu 
 ke dni Název a sídlo ú�etní jednotky 
  

I� 

 

 
 

Ozna�ení 
 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem         (sou�et A.I.1. až A.I.7.)   

A. I.    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

    2. Software   

    3. Ocenitelná práva   

    4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

    5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

    6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek   

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem          (sou�et A.II.1. až A.II.10.)   

A. II.   1. Pozemky   

   2. Um�lecká díla, p�edm�ty a sbírky   

   3. Stavby   

   4. Samostatné hmotné movité v�ci a soubory hmotných movitých v�cí   

   5. P�stitelské celky trvalých porost�   

   6. Základní stádo a tažná zví�ata   

   7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

   8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

   9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek   

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et A.III.1. až A.III.7.)   

A. III.  1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách   

  2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem   

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

  4. Záp�j�ky organiza�ním složkám   

  5. Ostatní dlouhodobé záp�j�ky   

  6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek   

  7. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek   

  

31.12.2014
(v celych tisících Kc)´ ˇ Ustav socialních inovací, o.p.s. ´ ´

Na navsi 218´
Kobylnice
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem     (sou�et A.IV.1 až A.IV.11.)   

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje   

  2. Oprávky k softwaru   

  3. Oprávky k ocenitelným práv�m   

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

  6. Oprávky ke stavbám   

  7. Oprávky k samostatným hmotným movitým v�cem a soubor�m 
hmotných movitých v�cí   

  8. Oprávky k p�stitelským celk�m trvalých porost�   

  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví�at�m   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                      celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                               (sou�et B.I.1. až B.I.9.)   

B. I.    1. Materiál na sklad�   

    2. Materiál na cest�   

    3. Nedokon�ená výroba   

    4. Polotovary vlastní výroby   

    5. Výrobky   

    6. Zví�ata   

    7. Zboží na sklad� a v prodejnách   

    8. Zboží na cest�   

    9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                     (sou�et B.II.1. až B.II.19.)   

B. II.   1. Odb�ratelé   

   2. Sm�nky k inkasu   

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

  4. Poskytnuté provozní zálohy   

  5. Ostatní pohledávky   

  6. Pohledávky za zam�stnanci   

   7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

 10. Da� z p�idané hodnoty   
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

B. II. 11. Ostatní dan� a poplatky   

 12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem   

 13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozpo�tem orgán� 
územních samosprávných celk�   

 14. Pohledávky za spole�níky sdruženými ve spole�nosti   

 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

 16. Pohledávky z vydaných dluhopis�   

 17. Jiné pohledávky   

 18. Dohadné ú�ty aktivní   

 19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et B.IV.1. až B.IV.8.)   

B. III.  1. Pokladna   

 2. Ceniny   

  3. Ú�ty v bankách   

  4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

  5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

  6. Ostatní cenné papíry   

  7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek   

  8. Peníze na cest�   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                    (sou�et. B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Náklady p�íštích období   

 2. P�íjmy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly aktivní   

 AKTIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                        (A.I. + A.II.)   

A. I. Jm�ní celkem                                                  (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

A. I.    1. Vlastní jm�ní   

    2. Fondy   

    3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní finan�ního majetku a závazk�   

A. II. Výsledek hospoda�ení celkem                     (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

A. II.   1. Ú�et výsledku hospoda�ení   

   2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení   

   3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                     (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                        (B.I.1.)   

B. I.    1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                        (sou�et B.II.1. až B.II.7.)   

B. II.   1. Dlouhodobé bankovní úv�ry   

   2. Vydané dluhopisy   

   3. Závazky z pronájmu   

   4. P�ijaté dlouhodobé zálohy   

   5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad�   

   6. Dohadné ú�ty pasivní   

   7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                     (sou�et B.III.1. až B.III.23.)   

B. III.  1. Dodavatelé   

  2. Sm�nky k úhrad�   

  3. P�ijaté zálohy   

  4. Ostatní závazky   

  5. Zam�stnanci   

  6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m   

  7. Závazky k institucím sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

10. Da� z p�idané hodnoty   

11. Ostatní dan� a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu   

13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územních samosprávních 
celk�   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl�   
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

B. III.15. Závazky ke spole�ník�m sdruženým ve spole�nosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé bankovní úv�ry   

19. Eskontní úv�ry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné ú�ty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                    (sou�et B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Výdaje p�íštích období   

 2. Výnosy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly pasivní   

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú�etní jednotky Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P�edm�t podnikání Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 
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o.p.s. Hakenova Milena´

neziskova cinnost´ ˇ Mgr. Jirí Danesˇ ˇ

739511306

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ



�������� �	
���

� �

������������������

��������������������������� ���! 

�������������"��

����������#������$���#���%�������&�$�%�%����

'��%�������(�

���(���������

����������%�(�����

)�#�����

�����%�����������������

�#������#��(��

�#����������%��������

*�%���������%�

+�������#����������,�-����

. 

/ 

�#������#����������,�-����

+�������#�������������%�

�#������#�������������%�

���������������������

���#�������

�������������#��

�����������������0����������%����

�#���������������������

��������#�%���0������,�%�����

��������	�
��������
��������������������������

!�

12 

11 

1. 

3 

4 

5 

1 

������

���

*�������-��%�

6�����#�����������%�

7#������� �! �1 ��(�� �! �3 8

7#������� �!! �9 ��(�� �!! �4 8

7#������� �!!! �: ��(�� �!!! �1/ 8

7#������� �!; �13 ��(�� �;! �15 8

�#������%��������������

�#�����������%��������

: 

1/ 

7#������� �; �1< ��(�� �; �.3 8


��#����������

< 

9 

� ��!! 

� �!!! 

� �!; 

13 

19 

15 

� ��; 

1< 

14 

1: 

.1 

.. 

./ 

.2 

.3 

=����

����������� �!"

�����#�

$����� $�#��%��#��
1 .

������
/

Odpis nedobytné pohledávky  

31.12.2014
(v celych tisících Kc)´ ˇ

2 6 6 0 8 5 2 9

Ustav socialních inovací, o.p.s. ´ ´

Na navsi 218´
Kobylnice
66451

23

23

0

0

0

2 822

0

453

0

2 369

2 970

2 318

652

0

0

0

0

0

0

0

43

0

0

0

30

0

0

10

3

23

23

0

0

0

2 822

0

453

0

2 369

2 970

2 318

652

0

0

0

0

0

0

0

43

0

0

0

30

0

0

10

3

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ



�%��#��%���$�%���$����$�����$����$�����$����,����

�%��#�?����%��&���,����?�����������������������&�$�����(���������
� ��;! 

+�#����������������%���$��%���$�%���$����$�����$����$����������,����

'��%���������������������%���

'��%��&���������

@������������

@������������&�$�����(��

'�#�����������#������������

'�#�����������#�������0���������������"�����������#��(����

'�#������������#������#�����

��������,���������

�%��������%��%��%���������,��

�	
����)A�
A*

/. 

/2 

7#������ �;! �.9 ��(�� �;! �/2 8

7� �;!! �/1 �B�� �;!! �/. 8

7� ! �B�� !! �B�� !!! �B�� !; �B�� ; �B�� ;! �B�� ;!! �B�� ;!!! 8

// 

/1 

.: 

� �;!! 

� ;!!! 

.5 

.< 

.4 

.9 

!�C

�����#�

$����� $�#��%��#��
1 .�

�	
���
������

/

��������

�

26608529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 858

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ



@�(���������#�����&�����

@�(���������#�����&�������������(��������D ����! 

@�(��������%�,��#��(��

@�(���������%�������(�

+�����#�������������"���������$���#���������

+�����#�������#�����%����������&����

+�����#�������#�������������

+�����#�������#����&�����

+�����#�����������

���������������

������������������������(�

�����������������"���������$�#��(��

���������%���$�%���$����$�����$����,����

4 

9 

7#������D �! �1 ��(�D �! �/ 8

7#������D �!!! �4 ��(�D �!!! �11 8

7#������D �!; �1. ��(�D �!; �14 8

: 

< 

3 

D ���!! 

D ���!!! 

. 

/ 

5 

1 

!�C

12 

11 

1. 

13 

1/ 

15 

14 

19 

1< 

D �!; 

1: 

.1 

.2 

./ 

.9 

.. 

.3 

D ��; 

�#�������&��#��������

���������%���$�%���$��$�����$����,����

�����������������0����������%����

�#���������������������

'����������%��#������$��%����

=����


��#������#��

+0��������E��%�

6�����#�������&��#�

@�(��������%�,����,����?��0�����������������������&�$�����(���������

@�(��������%�,��%���$�%���$����$�����$����$�����$����,����

@�(��������%�,������&�$������������%���

@�(��������%�,�����������

;&��#����������%���$��E�������$����,����

+0��������������

;&��#����%���$�%���$��E�������$����,����

+0��������������&�$�����(��

7#������D �; �1: ��(�D �; �.9 8

7#������D �!! �3 ��(�D �!! �< 8

.1
$�#��%��#��$�����

�����#�

�

;F����

/
������

��������

�

26608529

319

0

319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319

0

319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ



!�C

D ���;! 

.: 

) 

/3 

 

'��,�������#������������

'��,�������#�������0���������������"�����������#��(����

'��,�������#������7%���8

'��,��������#������#�����

'��������%������������

'��������%�����

.5 

.< 

.4 

D ��;!! 

;F�����)A�
A*

;&#��%���$�#��%���������%��%������

��������,��

;&#��%���$�#��%����������%�����

7#������D �;! �.5 ��(�D �;! �.4 8

7D �;!! �.: 8

7D �! �B�D �!! �B�D �!!! �B�D �!; �B�D �; �B�D �;! �B�D �;!! 8

7;F�����)A�
 �G��	
����)A�
 8

7) �G�/3 8

��#�������%��C

��� C �����C

'������E�����0������,�%�����

'�%��#��&��������#���������$����"����0������,�%�����
�������%��#��&��������E��������#���?�������,��0������,�%������

'��%������%������

�#�����%����%������0����������7,���������%��#8

�#�����%����%������0��������������7,���������%��#8

�

;F����

.1

$�#��%��#��$�����

�����#�

/

������
��������

�

26608529

0

0

0

0

5 593

5 593

5 912

54

0

54

0

0

0

0

5 593

5 593

5 912

54

0

54

30.3.2015

739511306

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ

neziskova cinnost´ ˇ

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ



Společnost: Ústav sociálních inovací, o.p.s. 

Sídlo: Na Návsi 218, 664 51 Kobylnice 

IČ:  26608529 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 

sestavená k 31.12.2014 
  



I. Základní údaje 

 

 

Druh organizace:  právnická osoba, obecně prospěšná 

společnost 

Název:  Ústav sociálních inovací, o.p.s. 

Adresa:   Na Návsi 218, 664 51 Kobylnice 

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:   Jiří Daneš – ředitel 

 

  

 

Rozvahový den: 31. 12. 2014 

Datum vzniku organizace: 2. 11. 2002 

Předmět činnosti: nezisková činnost 

Počet zaměstnanců k 31.12.2014: 7 



II. Obecné účetní zásady 
 

 

Uvedená účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

v platném znění. Účetním obdobím je kalendářní rok. 

 

 
 
1. Dlouhodobý majetek 
 
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad         
40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. 
 
 
2. Opravné položky 
 
Opravné položky v souladu s předpisy organizace vytváří k pohledávkám ze 
zdaňovaných činností v případě, jejich dobytnost je špatná. O opravné položce 
rozhoduje ředitelka organizace. 
 
 
3. Časové rozlišení 
 
Organizace účtuje zejména o výnosech příštích období, jejichž výše je stanovena na 
základě nevyčerpaných dotací nebo darů, které mohou být využity v následujícím 
účetním období. 
A na dohadných účtech aktivních a pasivních – při realizaci projektu, očekávajíc 
platbu monitorovacích a závěrečných zpráv v následujícím roce.  
 
 
4. Vlastní jmění a fondy 
 
Ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64 – Ostatní 
výnosy současně s účtováním odpisů. 
 
 
 
5. Přijaté dary a dotace 
 
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na 
zakázky dle  konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni 
nevyčerpané dary a dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím 
výnosů příštích období. 
 
 
 

 



III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
1. Dlouhodobý majetek 
 
V roce 2014 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku. 
 
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku ... 
 
 
2. Pohledávky a závazky 
 
Organizace neeviduje žádné pohledávky a závazky po splatnosti. 
 
 
3. Majetek neuvedený v rozvaze 
 
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný 
majetek neuvedený v rozvaze. 
 
 
4. Závazky nevykázané v rozvaze 
 
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  
 
 
5. Osobní náklady 
 
Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2014 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2014 

9 15,5 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2013 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2014 

1 1 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

2013 v tis. Kč 2014 v tis. Kč 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

1 308 5 2 318 5 

 



Členům statutárního orgánu v roce 2014 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, 
záruky ani jiná plnění. 
 
 
6. Zástavy a ručení 
 
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 
 
7. Výnosy 
 
Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele. 
 
 
8. Přijaté dary a dotace  
 
 
 
Organizace v roce 2014 implementovala dva projekty zaměřené na podporu 
zaměstnanosti, sociálního podnikání a rozvoj sociálních inovací se žádostí o podporu 
do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je řízen Ministerstvem 
práce a sociálních věcí. Jeden projekt byl implementován v rámci oblasti podpory 
mezinárodní spolupráce (priorita 5 OP LZZ) a jeho realizace byla ukončena na konci 
listopadu 2014. Projekt v oblasti mezinárodní spolupráce byl zahájen již v prosinci 
roku 2012 a je zaměřen na přenos metodiky sociálních inovací z Polska a Španělska 
do ČR.  
Druhý projekt v oblasti podpory aktivních politik zaměstnanosti (priorita 2 OP LZZ) byl 
zahájen v květnu 2013. V rámci tohoto projektu byl realizován rekvalifikační kurz, 
který úspěšně absolvovalo 16 osob. Tento projekt je stálé v běhu a bude ukončen 
v květnu 2015. 
V roce 2014 se stala společnost partnerem mezinárodního projektu „Central 
Environmental and Energy management as a kit for survival – CEEM“, č. projektu 
4CE459P3, který byl financován z Operačního programu Central Europe. Projekt 
CEEM vyvinul ICT nástroj založený na LCT pro sebehodnocení, poměřování a 
podporu malých a středních podniků a v rámci projektu byla realizována pilotní fáze 
implementace tohoto ICT nástroje a poradenské aktivity MSP v oblasti úspor energií. 
Projekt byl původně realizován organizací Centrum pro komunitní práci střední 
Morava, která od realizace projektu odstoupila dne 30. 9. 2013 a nabídla společnosti 
převzetí realizace projektu na území České republiky. Formálně bylo převedení 
projektu na organizaci odsouhlaseno ze strany Řídících orgánu OP Central Europe 
v květnu 2014 a realizace projektu byla ukončena v listopadu 2014. 
 
 

 



10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
 
 
 
Za rok 2014 organizace vykazuje zisk ve výši 53 773,88 Kč. Základ daně z příjmu ve 
výši 54 000 Kč byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky v 
souladu s §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. 
 

Snížení základu daně uplatněné v předchozích letech bylo použito následovně: 
5 000 Kč na realizaci projektu CEEM, jako kofinancování 15% z celkových nákladů. 
5346,37 Kč bude využito v roce 2015 na přípravu projektů v rámci hlavní činnosti. 
 
 
11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky 
 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události. 
 
 
 
 
V  Kobylnicích              dne  30.3.2015 
 
 

 
 
Sestavil:  Mgr. Jiří Daneš   
 
 
 
Statutární orgán:   
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