
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

 
 

PorCeTa, o.p.s. 

2014 
 



Slovo úvodem 
 
Předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2014, za druhý rok 
fungování naší společnosti. 

Moje poděkování hned v úvodu patří zejména všem spolupracovníkům, za jejich pracovní 
nasazení a ochotu, a dále všem dárcům a podporovatelům. 

Naše organizace si již jako velmi mladá našla své místo mezi ostatními organizacemi v regionu 
díky nabídce služeb, kterými oslovila specifickou cílovou skupinu. Děkujeme na tomto místě také 
všem organizacím a institucím, které naše služby využívají či nabízejí, za jejich spolupráci. 
 
 
PhDr. Miroslava Horecká 
ředitelka společnosti PorCeTa, o.p.s. 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI: 

Statutární orgán: PhDr. Miroslava Horecká, ředitelka společnosti 
 
Správní rada:  Ing. Petr Kropík, MBA - předseda správní rady - do 31. srpna 2014 
                         JUDr. Miloš Tuháček - do 15. října 2014 
                         Ing. Lucie Wiererová - do 15. října 2014 
                        
                         Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová - předsedkyně správní rady - od 17. října 2014 
                         Ing. Eva Kvasničková - od 17. října 2014 
                         Michaela Fialová - od 17. října 2014 
 
Dozorčí rada:  MUDr. Světlana Holubová - předsedkyně dozorčí rady  
                         Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 
                         Michaela Fialová - do 10. října 2014 
                         Mgr. Radim Fiala - od 17. října 2014    
    
 
 
 
 
 
 



DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s.                          
A VÝVOJ ČINNOSTÍ V ROCE 2014 

 
Obecně prospěšná společnost, dle smlouvy o založení a zápisu v rejstříku obecně prospěšných 
společností, poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

Hlavním cílem společnosti je zajišťovat odbornou poradenskou, preventivní, intervenční             
a vzdělávací činnost pro děti, žáky a studenty, rodiče a pěstouny a učitele a školská zařízení 
v oblasti specifických vývojových poruch učení a chování, syndromu školní neúspěšnosti             
a rizikového chování.   

Společnost vykonává zejména tyto činnosti:  
a) diagnostika a práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami zařazenými 

do hlavního vzdělávacího proudu, s jejich rodiči a pedagogy,  
b) preventivní, diagnostická, intervenční, terapeutická a rehabilitační činnost pro jednotlivce 

a třídní kolektivy zaměřená na rizikové a  závislostní chování,  
c) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro pedagogickou veřejnost v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; metodická podpora pedagogických 
pracovníků a škol a  školských zařízení, 

d) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro rodiče a pěstouny, 
e) pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost,  
f) výkon sociálně-právní ochrany dítěte v rozsahu pověření Krajského úřadu, 
g) psychologické a rodinné poradenství, terapie a intervence, 
h) mediace, rodinná mediace a asistované kontakty,  



i) volnočasové aktivity pro děti,  
j) organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen, 
k) pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí zaměřených na prevenci rizikového 

chování a sociálně negativních jevů a předcházení syndromu školní neúspěšnosti, 
l) rehabilitace a relaxační cvičení, 
m) finanční a dluhové poradenství, 
n) právní poradenství, 
o) provoz mateřské školy,  
p) zprostředkování služeb poskytovaných jinými subjekty s obdobným zaměřením. 

 
Společnost poskytovala sociálně-právní ochranu na základě pověření Krajského úřadu ze dne                 
7. 5. 2013, č. j.: KUJCK/23706/2013/OSVZ, v rozsahu: 

• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 
• poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte             

a při péči o dítě zdravotně postižené, 
• pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů související s péčí o dítě a jeho výchovu, 
• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, 
• zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti, 
• poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte 
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, 



a ze dne 27. 6. 2013, č. j. KUJCK/34334/2013/OSVZ v tomto rozsahu: 

• uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, 
• poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče. 

 
Na podzim roku 2014 prošla společnost certifikačním řízením realizovaným Pracovištěm pro 
certifikace pod Národním ústavem pro vzdělávání.  
Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového 
chování je posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá 
stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Platná certifikace je dokladem o naplnění 
Standardů, tedy dokladem o poskytování kvalitních služeb. 

Společnost PorCeTa, o.p.s. získala certifikát pro programy školské všeobecné programy 
primární prevence (č. 38/14/1/CE) a certifikát pro programy školské indikované primární 
prevence (č. 38/14/2/CE). 

V únoru 2014 bylo společnosti akreditační komisí MŠMT ČR akreditováno nových devět 
programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogů a v červnu 2014 dalších dvacet programů. 
Celkový počet akreditovaných programů dosáhl v průběhu roku 2014 počtu 49 programů. 

 
Během roku jsme podali celkem 12 žádostí o dotace, v 7 řízeních jsme byli úspěšní. 
 



PRACOVNÍ TÝM: 
                
Vedoucí týmu:  

• PhDr. Miroslava Horecká - ředitelka, pracovník sociálně-právní ochrany, lektor 
programů primární prevence 

Členové týmu:     
• Mgr. Radim Fiala - speciální pedagog, pracovník sociálně-právní ochrany dětí 
• Mgr. Jaroslava Smetková - speciální pedagog, pracovník sociálně-právní ochrany dětí 
• Mgr. Radka Šimonová - psycholog, lektor programů primární prevence, pracovník 

sociálně-právní ochrany dětí 
• Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D. - lektor vzdělávacích programů 
• Mgr. Svatava Štrohmajerová - lektor programů primární prevence 
• Bc. Michal Kaczor - lektor programů primární prevence, pracovník pro volnočasovou 
činnost dětí 

• Tereza Kašpárková - administrativní pracovnice, pracovník pro volnočasovou činnost 
dětí 

• Mgr. Miloslava Nosková - pracovník pro volnočasovou činnost dětí 
• Jiří Vítovec - pracovník pro volnočasovou činnost dětí 
• Zdeněk Kašpárek - pracovník pro volnočasovou činnost dětí 
• Stanislava Kadlecová - pracovník pro volnočasovou činnost dětí 

 
• Ing. Lucie Wiererová - účetní  



Spolupracující odborníci: 

• Mgr. Marika Kropíková - lektor vzdělávacích programů 
• Mgr. Dana Forýtková - lektor vzdělávacích programů 
• Mgr. Světlana Drábová - lektor vzdělávacích programů 
• PaedDr. Zdeněk Martínek - lektor vzdělávacích programů 

 
Supervizor: 

• PhDr. Jiří Broža 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČINNOST JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 
 
Středisko Institut vzdělávání: 
 
Středisko v roce 2014  zajišťovalo organizaci a realizaci vzdělávacích programů pro cílovou 
skupinu pedagogů. Programy byly realizovány v přednáškové místnosti v prostorách společnosti 
v PorCeTa, o.p.s. ve Smetanově ulici, nebo byl program realizován v místě dohodnutém                
s objednavatelem.  
 
Celkový počet uskutečněných vzdělávacích akcí:   16 vzdělávacích akcí 
Celkový počet účastníků vzdělávacích akcí:            235 pedagogů                                      
 
 
 
Středisko Práce s dítětem: 
 
Středisko zajišťovalo individuální speciálně pedagogickou činnost s dětmi se specifickými 
poruchami učení formou náprav specifických poruch učení a reedukací. Individuálně pracovalo                   
s dětmi se specifickými poruchami chování na bázi ADHD, s dětmi s poruchou autistického 
spektra a dalšími neurologickými či psychiatrickými poruchami formou nácviků sociálních 
dovedností. Těmto dětem nabízelo také volnočasové aktivity zaměřené na nácviky pracovních 
dovedností  (práce se dřevem, výtvarné techniky apod.) 



V rámci tohoto střediska byl realizovaný projekt Šance také pro Honzíka podpořený Nadací 
rozvoje občanské společnosti (NROS). Tímto projektem byla podpořena celoroční individuální 
práce s jedním chlapcem.   
 
V průběhu letních prázdnin byly v rámci tohoto střediska realizovány tři týdenní příměstské 
tábory, které též zajišťovaly respitní službu pro děti v pěstounské péči. 
 
Pod tímto střediskem proběhl během letních prázdnin také klasický letní tábor v rekreačním 
středisku Poušt u Bechyně. Tábor byl realizován zejména pro děti s ADHD, a také pro děti           
v pěstounské péči.  

 
Celkový počet dětí - nácviky sociálních dovedností:              24 dětí 
Celkový počet dětí - nápravy specifických poruch učení:        6 dětí 
Celkový počet dětí - příměstský tábor:                                      5 dětí 
Celkový počet dětí - letní tábor:                                              16 dětí 
Celkový počet dětí - pravidelné volnočasové aktivity:            14 dětí 
 
 
 
 
 
 



Středisko Sociálně-právní ochrana dětí: 
 

V rámci tohoto střediska byl realizován výkon sociálně-právní ochrany zejména při doprovázení 
pěstounských rodin, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací.  
 
V průběhu roku uzavřela naše společnost celkem 21 dohod o výkonu pěstounské péče. 
 
V rámci tohoto střediska byly organizovány a realizovány také vzdělávací programy pro pěstouny                 
a poručníky podle § 47 zákona č. 359/1999 Sb. 

V průběhu roku 2014 bylo realizováno celkem 10 vzdělávacích akcí, kterými prošlo celkem 126 
pěstounů a poručníků. 
 
Celkový počet uskutečněných vzdělávacích akcí:   10 vzdělávacích akcí 
Celkový počet účastníků vzdělávacích akcí:         126 pěstounů a poručníků 
 
 
 
Středisko Primární prevence: 
 
V rámci tohoto střediska probíhaly programy všeobecné primární prevence na školách a také 
programy indikované prevence s jednotlivci.  



Programy protidrogové prevence byly podpořeny z grantového programu Jihočeského kraje 
Podpora a rozvoj protidrogové politiky v JčK v roce 2014. V rámci tohoto projektu proběhlo 36 
preventivních programů v 8 školách na Táborsku. 

Počet programů primární protidrogové prevence celkem:     36 programů 
Počet primární cílové skupiny:                                              707 žáků a studentů 
Počet sekundární cílové skupiny:                                            36 pedagogů 
 
Kromě programů s protidrogovou tématikou bylo na základních školách zrealizováno 29 
preventivních programů na témata Agrese a šikana, Právní vědomí, Kyberšikana a bezpečný 
internet, Vztahy ve třídě apod.  

Počet programů všeobecné primární prevence rizikového chování (kromě programů 
protidrogové prevence) celkem:                                              29 programů 
Počet primární cílové skupiny:                                             542 žáků  
Počet sekundární cílové skupiny:                                           58 pedagogů 
 
Individuální práce probíhala v rámci indikované prevence rizikového chování. Tuto službu 
pravidelně využívali 4 klienti a jejich rodinní příslušníci. 

Počet účastníků programů:                                                       4 klienti 
Počet kontaktů:                                                                        27 hodin přímé práce 
Počet rodinných příslušníků:                                                    6 rodinných příslušníků 
Počet kontaktů s rodinnými příslušníky:                                  8 hodin přímé práce 
 



FINANČNÍ ZPRÁVA 
 
Struktura zdrojů financování: 

 

Struktura výnosů:  

Zdroj příjmu: hodnota v Kč % 
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 444.000,- 37,95 
Veřejná podpora "de minimis" 85.760,- 7,33 
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 21.566,- 1,84 
Jihočeský kraj - protidrogový fond 90.000,- 7,69 
Město Tábor - sociální fond 37.520,- 3,21 
Město Tábor - fond mládeže 10.000,- 0,85 
Vlastní zdroje 481.033,25 41,13 
Celkem 1.169.879,25 100,00 

Položka: hodnota v tis. Kč % 
Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost 
                                      - hospodářská činnost 

463 
1 

39,53 
0,09 

Přijaté dary 18 1,54 
Přijaté dotace 689 58,84 
Výnosy celkem 1.171 100,00 



Struktura nákladů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položka   hodnota v tis. Kč % 
Spotřeba materiálu 141 11,73 
Spotřeba energie 53 4,41 
Ostatní služby 369 30,70 
Cestovné    14 1,16 
Mzdové náklady 528 43,93 
Zákonné pojištění 91 7,57 
Daně a poplatky 2 0,17 
Ostatní náklady 4 0,33 
Náklady celkem 1.202 100,00 



Majetek a závazky  
 

MAJETEK - AKTIVA (v tis. Kč)                                                             k 1.1.2014              k 31.12.2014 

A Dlouhodobý majetek celkem 0 0 
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem               0                            0     
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem     0      0 
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem           0           0 
A. IV. Opravy k dlouhodobému majetku celkem          0           0 

 
B Krátkodobý majetek celkem 86 140 

B. I. Zásoby celkem                0                            0     
B. II. 
B.II.4. 

Pohledávky celkem 
Poskytnuté provozní zálohy 

     21 
     17 

       48 
       48 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem            63             69 
B. IV. Jiná aktiva celkem          2             23 

 
A + B AKTIVA CELKEM                 86                          140 

 
 
 
 



 
ZDROJE KRYTÍ - PASIVA (v tis. Kč)                                                       k 1.1.2014            k 31.12.2014 

A Vlastní zdroje celkem    2  -29 
A. I. Jmění celkem                30                         30     
A. II. 
A.II.1. 
A.II.2.  
A.II.3. 

Výsledek hospodaření celkem 
Účet výsledku hospodaření 
Výsledek řízení ve schvalovacím řízení 
Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let 

 -28 
 0 

-28   
0 

      -59 
      -31 

    0 
      -28 

 
B Krátkodobé závazky celkem     84  166 

B. I. Rezervy celkem                  0                          0     
B. II. Dlouhodobé závazky celkem           0             0     
B. III. 
B.III.5. 
B.III.7. 
B.III.9. 

B.III.17. 
B.III.22. 

Krátkodobý závazky celkem  
Zaměstnanci 
Závazky k institucím soc. a veř. zdrav. pojištění 
Ostatní přímé daně 
Jiné závazky 
Dohadné účty pasivní 

 84 
 10 
 0 
1  

  56 
  17      

           166  
           53  
           17 
           7 
           7 
          82       

B. IV. Jiná pasiva celkem             0           3 
 

A + B PASIVA CELKEM                  86                         140 
 



PODĚKOVÁNÍ 

Náš dík patří následujícím jednotlivcům a organizacím za jejich podporu, vstřícnost, spolupráci  a pomoc - 
finanční, hmotnou i nehmotnou. 
 

APSS ČR CHALIŠ, spol. s r.o. Město Tábor 
Bastlová Olga, Ing. Jihočeský kraj – Krajský úřad Město Týn nad Vltavou 
Brožová Jaroslava Jůzová Kotalová Kristýna, Mgr. Nerud Marek, Mgr. 
Čalounová Pavlína, Mgr. Kaczor Michal, Bc. Nosková Miloslava, Mgr. 
Černá Michaela, DiS. Kadlecová Stanislava NROS 
Drábová Světlana, Mgr. Kašpárek Zdeněk Nývlt Emil, Mgr. 
Farní sbor ČCE v Táboře Klůfa Jan Sedlačíková Eliška 
Fiala Radim, Mgr. Korbelová Dohnalová R., Ph.D. Smetková Jaroslava, Mgr. 
Fialová Michaela Kropík Petr, Ing., MBA Šimonová Radka, Mgr. 
Fialová Světluše, Bc. Kropíková Marika, Mgr. Štol Vladimír, Mgr. 
Fišer Jiří, Ing. Kvasničková Eva, Ing. Štrohmajerová Svatava, Mgr. 
Forýtková Dana, Mgr. Manková Lucie, Mgr. Švecová Tereza 
Holubová Světlana, MUDr. Martínek Zdeněk, PaedDr. Tuháček Miloš, JUDr. 
Horecká Miroslava, PhDr. Matějková Marcela, Bc. Vítovec Jiří 
Horecký Jiří, Ing. Ph.D., MBA Město Milevsko Wiererová Lucie, Ing. 
Hrdličková Jana, Mgr. 
 
 

                                           

Město Soběslav 
   

       

 

        



Příloha: 
Příloha  tvořící součást závěrky dle vyhlášky c. 504/2002 Sb. 

Účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 
 
 
I. Obecné údaje  
 
Údaje o účetní jednotce      PorCeTa, o.p.s. 
Název účetní jednotky :        Smetanova 1284, 390 02 Tábor   
 
IČO:                                       28150198                                                         
Právní forma:               obecně prospěšná společnost    
Předmět činnosti a poslání účetní jednotky :  poradenská, preventivní činnost 
Za sdružení jedná :     ředitelka PhDr. Miroslava Horecká 
Organizační složky s vlastní právní subjektivitou: nejsou  
 

      Rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje: 31.12.2014 

      Vklady do vlastního jmění, povaha a výše těchto vkladu, zápis vkladu do příslušného rejstříku:                  
nejsou   

      Název jiných úč. jednotek, v nichž má úč. jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby 
jednající jejím jménem a na její účet drží podíl, reps. akcie - výše podílu, počet akcií, hodnota a 
druh, výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondu, HV za minulé období: nemá  



     Změny v obchodním rejstříku provedené v účetním období: nejsou  

     Organizační struktura účetní jednotky – ředitelka společnosti, odborný personál, 
administrativní/ pomocný personál  

     Zásadní změny organizační struktury: nebyly  

 
Zaměstnanci, jejich osobní náklady  
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období byl  1,5 
Náklady na mzdy činily   691.293,-Kč 
 
 
 II. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování                              
a odpisování s ohledem na významnost  
 
1. Způsob ocenění významných složek majetku  
a) zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností  
    Účetní jednotka o zásobách neúčtovala  
b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností  
    Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetní jednotka oceňuje v souladu se  
    zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví pořizovací cenou  
c) ostatních významných složek majetku: nejsou  
 
2. Odchylky od účetních metod dle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví  



    K odchylkám od metod definovaných v příslušných obecně závazných předpisech: nedošlo 
 
3. Vliv na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření: nebyl žádný 
 
4. Významné změny metod včetně uvedení důvodu a vyčíslení částek změn  
    - ke změnám nedošlo 
5. Významné opravné položky k majetku a rezervy: nejsou  
6. Významné odpisy a oprávky k majetku 
    Účetní jednotka používá k odpisování účetní odpisy v souladu se zákonem dle kategorií 
majetku 
 
7. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazku, které oceňují reálnou hodnotou - 
    účetní jednotka nevlastnila majetek či neevidovala závazky, které by svým charakterem  
    vyžadovaly uvedený postup  
    Účetní jednotka neúčtovala o opravných položkách  
 
8. Způsob a místo úschovy účetních záznamů  
    Účetní jednotka má účetní záznamy uschovány v sídle společnosti 
 
III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  
 
Významné položky či skupiny položek z účetních výkazu, jejichž uvedení je podstatné pro 
analýzu a pro hodnocení  



Významné položky, které nevyplývají z výkazů: nejsou  
Významné položky kompenzované ve výkazech s jinými položkami: nejsou  
Doměrky daně z příjmu za minulá období: nejsou  
Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: není  
 
Přijaté dotace na  provoz společnosti  
Celkem  688.846,- Kč 
Přijaté dary na provoz společnosti 
Celkem    17.690,- Kč 
Výše splatných závazku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní  
politiku zaměstnanosti činí 12.106,- Kč.  
Výše splatných závazku veřejného zdravotního pojištění činí 5.231,- Kč.  
Výše evidovaných daňových nedoplatku u příslušných finančních orgánu činí 7.432,- Kč.  
Významné události od rozvahového dne: nejsou  
 
 
Způsob zjištění základu daně z příjmu, použitých daňových úlevách a způsobech užití 
prostředku v běžném účetním období,  
Za zdaňovací období od 1.1.2013 do 31.12.2013 nebyly uplatněny žádné  daňové úlevy. 
 
 
V Táboře 5. 3. 2015                              Sestavila:  PhDr. Miroslava Horecká, ředitelka společnosti
                                                             


