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Slovo úvodem 
 
Opět Vám předkládáme výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s., tentokrát za rok 2015,                    
který je již třetím rokem fungování naší společnosti. 

I v tomto roce jsme posunuli naše aktivity a činnosti nejen kvantitativně, ale, doufáme,                           
i kvalitativně, dále. Rozšířili jsme činnost zejména v oblasti odborných a podpůrných služeb                 
pro rodiny s nezletilými dětmi a v oblasti indikované primární prevence závislostního chování. 

Za to patří dík  zejména skvělému pracovnímu týmu, který se nebojí dalších výzev, a samozřejmě 
také řadě externích spolupracovníků a dalším podporovatelům. 

Děkujeme na tomto místě také všem organizacím a institucím, které naše služby využívají                 
či nabízejí, nejen za jejich odbornou spolupráci, ale i příjemné vzájemné vztahy. 
 
 
PhDr. Miroslava Horecká 
ředitelka společnosti PorCeTa, o.p.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI: 
 
Název: PorCeTa, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Smetanova 1284, 390 02 Tábor 

Tel.: 777 882 002 

E-mail: porceta@porceta.cz 

Web: www.porceta.cz 

IČ: 281 50 198 

DIČ: CZ 28150198 

Bankovní účet: 2300367831/2010 

Datum založení: 9. ledna 2013 

Datum zápisu: 31. ledna 2013 

Zakladatelé: Mgr. Radim Fiala 
 PhDr. Miroslava Horecká 
 Mgr. Marika Kropíková 

Registrace: rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, spisová značka O 287 

 
 
 
 



ORGÁNY SPOLEČNOSTI: 

Statutární orgán: PhDr. Miroslava Horecká, ředitelka společnosti 
 
Správní rada    Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová - předsedkyně správní rady 
                         Ing. Eva Kvasničková  
                         Michaela Fialová  
 
Dozorčí rada:   MUDr. Světlana Holubová - předsedkyně dozorčí rady - do 9. 1. 2015 
                         Jan Jirků - předseda dozorčí rady - od 4. 3. 2015 
                         Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 
                         Mgr. Radim Fiala    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI PorCeTa, o.p.s.                          
A VÝVOJ ČINNOSTÍ V ROCE 2015 

 
Hlavním cílem společnosti je zajišťovat odbornou poradenskou, preventivní, intervenční, 
terapeutickou a vzdělávací činnost pro dospělé osoby, rodiče a děti, žáky, učitele a školy                   
a vykonávat sociálně-právní ochranu dětí v rozsahu vymezeném pověřením KÚ JčK. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 

Společnost poskytovala sociálně-právní ochranu dětí 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 6. 1. 2015, č. j. KUJCK/73630/2014/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. 

 
Výše uvedená rozhodnutí Krajského úřadu o pověření k výkonu SPOD byla zrušena novým 
rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 10. 6. 2015, č. j.: KUJCK/44602/2015/OSVZ, které 
vymezuje shodné činnosti výkonu SPOD s rozšířenými místními podmínkami. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 

V prosinci roku 2015 prošla společnost dohlídkovým šetřením odborné způsobilosti 
poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování 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. obhájila certifikát pro programy školské všeobecné primární 
prevence (č. 14/15/1/CE) a certifikát pro programy školské indikované primární prevence 
(č. 14/15/2/CE) s platností do 8. 1. 2020. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 

Během roku 2015 rozšířila společnost svoje služby o odborné služby pro rodinu, adiktologické 
poradenství a doprovázení ohrožených rodin v terénu. 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 

Během roku jsme podali celkem 6 žádostí o dotace, v 5 řízeních jsme byli úspěšní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRACOVNÍ TÝM: 
                
Pracovní tým byl tvořen z pracovníků na pracovní smlouvy (v částečných úvazcích), pracovníků 
na dohody o pracovní činnosti a pracovníků na dohody o provedení práce. 
 
Vedoucí týmu:  

• PhDr. Miroslava Horecká - ředitelka, pracovník sociálně-právní ochrany dětí, 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. Jana Velátová - adiktolog, lektor vzdělávacích programů, lektor programů primární 

prevence 
• Bc. Michal Kaczor - lektor programů primární prevence, pracovník pro volnočasovou 
činnost dětí 

• Mgr. Petr Houdek - pracovník pro volnočasovou činnost dětí, lektor vzdělávacích 
programů 

• Kateřina Růžičková, DiS. - pracovník sociálně-právní ochrany dětí 
• Bc. Denisa Tichá - pracovník sociálně-právní ochrany dětí, pracovník pro volnočasovou 
činnost dětí 
 



• Tereza Švecová - pracovník pro volnočasovou činnost dětí 
• Jiří Vítovec - pracovník pro volnočasovou činnost dětí 
• Lucie Proboštová - pracovník pro volnočasovou činnost dětí 
• Hynek Šimon - pracovník pro volnočasovou činnost dětí 
• Stanislava Kadlecová - pracovník pro volnočasovou činnost dětí 

 
• Michaela Fialová - účetní  

 

Spolupracující odborníci: 

• PaedDr. Zdeněk Martínek - lektor vzdělávacích programů 
• Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D. - lektor vzdělávacích programů 
• Mgr. Jana Jandáčková - lektor vzdělávacích programů 
• Veronika Drdáková - lektor vzdělávacích program 

 
 
Supervizor: 

• PhDr. Jiří Broža 
 
 
 
 
 
 



 
ČINNOST JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 
 
Středisko Institut vzdělávání: 
 
Středisko v roce 2015 zajišťovalo organizaci a realizaci vzdělávacích programů pro cílovou 
skupinu rodičů a veřejnosti. Programy byly realizovány v místě dohodnutém s objednavatelem.  
 
Celkový počet uskutečněných vzdělávacích akcí:        6 vzdělávacích akcí 
Celkový počet účastníků vzdělávacích akcí:            132 rodičů                                      
 
 
Středisko Práce s dítětem: 
 
Středisko zajišťovalo individuální speciálně-pedagogickou činnost s dětmi se specifickými 
poruchami učení formou náprav specifických poruch učení a reedukací. Individuálně či 
skupinově se 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.  

V lednu a v únoru 2015 byla v rámci tohoto střediska dokončena realizace projektu Šance také 
pro Honzíka, který byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Tímto projektem 
byla podpořena celoroční individuální práce s jedním chlapcem, jejíž převážná část probíhala již 
v roce 2014. 

 



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 Blatnice u Mladé Vožice. Tábor byl realizován zejména pro děti s ADHD, a také jako 
respitní služba pro děti v pěstounské péči.  

Činnost tohoto střediska byla podpořena dotací z Fondu mládeže města Tábora. 

 
Celkový počet dětí - nácviky sociálních dovedností:              23 dětí 
Celkový počet dětí - nápravy specifických poruch učení:        4 dětí 
Celkový počet dětí - příměstský tábor:                                      5 dětí 
Celkový počet dětí - letní tábor:                                              21 dětí 
Celkový počet dětí - pravidelné volnočasové aktivity:            17 dětí 
 
 
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 2015. V rámci tohoto projektu proběhlo 23 
preventivních programů ve 3 školách na Táborsku. 
 



Počet programů primární protidrogové prevence celkem:         23 programů 
Počet primární cílové skupiny:                                                  370 žáků a studentů 
Počet sekundární cílové skupiny:                                                23 pedagogů 
 
 
Kromě programů s protidrogovou tématikou bylo na základních školách zrealizováno 11 
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:                                                   11 programů 
Počet primární cílové skupiny:                                                  238 žáků  
Počet sekundární cílové skupiny:                                                15 pedagogů 
 
 
Individuální práce probíhala v rámci indikované prevence rizikového chování. Tuto službu 
pravidelně využívalo 8 klientů a jejich rodinní příslušníci. 

Počet účastníků programů:                                                           8 klientů 
Počet kontaktů:                                                                            51 hodin přímé práce 
Počet rodinných příslušníků:                                                        9 rodinných příslušníků 
Počet kontaktů s rodinnými příslušníky:                                    10 hodin přímé práce 
 
 
 
 



Středisko Sociálně-právní ochrana dětí: 
 

V rámci tohoto střediska byl realizován výkon sociálně-právní ochrany při doprovázení 
pěstounských rodin, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací.  

Na počátku roku 2015 jsme měli uzavřeny dohody s 21 náhradními rodinami, v  průběhu roku 
bylo uzavřeno ještě 13 dalších dohod, 2 dohody byly ukončeny. Ke konci roku 2015 jsme  měli 
uzavřeno 32 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 2015 bylo realizováno celkem 12 vzdělávacích akcí, kterými prošlo celkem 115 
pěstounů a poručníků. 
 
Celkový počet uskutečněných vzdělávacích akcí:                   12 vzdělávacích akcí 
Celkový počet účastníků vzdělávacích akcí:                         115 pěstounů a poručníků 
 
V rámci tohoto střediska byly též zajišťovány odborné sužby pro pěstounské rodiny, které byly 
využívány takto: 
 
Odborné služby pro pěstouny:                                                7,5 hodiny 
Odborné služby pro děti:                                                          22 hodin 
Asistované kontakty s biologickou rodinou:                          9,5 hodiny 
 
 



Středisko Poradenské centrum: 
 
V rámci tohoto střediska probíhaly odborné služby pro rodiny - rodinná mediace, rodinná terapie, 
asistované kontakty. Pod tímto střediskem byly také realizovány služby adiktologického 
poradenství a doprovázení ohrožených rodin v místě jejich bydliště. Touto aktivitou byly 
podporovány rodiny v evidenci OSPOD, cílem služby bylo posilování rodičovských kompetencí       
s cílem udržení nezletilých dětí v rodinách. Adiktologické poradenství bylo poskytováno 
dospělým osobám a jejich rodinným příslušníkům. 
 
Odborné služby pro rodinu: 

Odborné služby pro rodinu byly podpořeny z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora 
rodinné politiky. V rámci tohoto projektu bylo pracováno se 17 rodinami v období od dubna do 
října 2015.  

Počet rodin v odborných službách v rámci projektu JčK celkem:      17 rodin 
Celkový počet kontaktů:                                                                      202 kontaktů 
Celkový počet přímé odborné práce:                                               121,5 hodiny 
 
Mimo realizovaný projekt využívalo odborné služby dalších 15 rodin. 
 
Počet rodin v odborných službách mimo projekt JčK celkem:            15 rodin 
Celkový počet kontaktů:                                                                        70 kontaktů 
Celkový počet přímé odborné práce:                                                    63 hodin 
 



Adiktologické poradenství: 

Počet účastníků poradenství:                                                                14 klientů 
Počet kontaktů:                                                                                     18 kontaktů 
Celkový počet přímé odborné práce:                                                    18 hodin 
 
 
Podpora ohrožených rodin: 

Počet rodin v terénní službě:                                                                  3 rodiny 
Počet kontaktů s rodinou:                                                                     35 kontaktů 
Celkový počet přímé odborné práce:                                                    80 hodin 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letní dětský tábor proběhl ve dnech 10. - 15. srpna 2015 v rekreačním zařízení v Blatnici                 
u Mladé Vožice. 

 
Děti se staly součástí třech indiánských kmenů, které společně hledaly odkaz náčelníka 

Starého Havrana. Přitom se učily nejen se plížit, zamaskovat se či odlít si stopu divokého 
zvířete, ale také vzájemné pomoci a spolupráci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na závěr tábora děti prošly zkouškou statečnosti na stezce odvahy, na jejímž konci na ně 
čekal sám Starý Havran. Za prokázanou statečnost dostaly odměnu - oře Starého Havrana. 

 
Posledního večera s táborovým ohněm se zúčastnili skoro všichni rodiče a pěstouni 

přítomných dětí, kterým se děti mohly na místě pochlubit nabytými zkušenostmi a zážitky. 
Společně tak všichni prožili příjemný večer při ohni, s kytarami a zpěvem. 

 
 



FINANČNÍ ZPRÁVA 

Struktura zdrojů financování : 
    

Zdroj příjmu : hodnota v Kč % 
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 247 032 62,66 
Veřejná podpora "de minimis" 10 720 0,54 
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 3 434 0,17 
ÚP ČR - dotace na společensky účelné místo 75 600 3,80 
Město Tábor - sociální fond 37 000 1,86 
Město Tábor - fond mládeže 10 000 0,50 
JčK - protidrogová politika 120 000 6,03 
JčK - rodinná politika 92 321 4,64 
Vlastní zdroje 394 135 19,80 
Celkem 1 990 242 100,00 

 
 
 
 
 
 
 



Struktura výnosů : 

Položka : hodnota v tis. Kč % 
Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost 394 19,80 

                                      - hospodářská činnost 0 0 

Přijaté dary 0 0 

Přijaté dotace 1 596 80,20 

Výnosy celkem 1 990 100,00 

Struktura nákladů : 
Položka : hodnota v tis. Kč % 
Spotřeba materiálu 171 8,76 

Spotřeba energie 69 3,53 

Ostatní služby 333 17,05 

Cestovné 33 1,69 

Náklady na reprezentaci 2 0,10 

Mzdové náklady 1 020 52,23 

Náklady na odměnu ředitele 73 3,74 

Zákonné pojištění 241 12,34 

Daně a poplatky 4 0,20 

Ostatní náklady 7 0,36 

Náklady celkem 1 953 100,00 
 



Majetek a závazky 

MAJETEK - AKTIVA (v tis. Kč) k 1.1.2015 k 31.12.2015 

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. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0 

B. Krátkodobý majetek celkem 140 305 
B.I. Zásoby celkem 0 0 

B.II. Pohledávky celkem 48 48 

B.II.1. Odběratelé 0 9 

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 48 11 

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 0 28 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 69 255 

B.III.1. Pokladna 4 8 

B.III.3. Účty v bankách 65 247 

B.IV. Jiná aktiva celkem 23 2 

B.IV.1. Náklady příštích období 2 2 

B.IV.2. Příjmy příštích období 21 0 

A + B AKTIVA CELKEM 140 305 
   



ZDROJE KRYTÍ - PASIVA (v tis. Kč) k 1.1.2015 k 31.12.2015 

A. Vlastní zdroje celkem -29 7 
A.I. Jmění celkem 30 30 

A.II. Výsledek hospodaření celkem -59 -23 

A.II.1. Účet výsledku hospodaření 0 37 

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -31 0 

A.II.3. Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let -28 -60 

B. Cizí zdroje celkem 169 298 
B.I. Rezervy celkem 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 0 12 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 166 105 

B.III.4. Ostatní závazky 7 1 

B.III.5. Zaměstnanci 53 63 

B.III.7. Závazky k institucím soc. a veř. zdrav. pojištění 17 28 

B.III.9. Ostatní přímé daně 7 13 

B.III.22. Dohadné účty pasivní 82 0 

B.IV. Jiná pasiva celkem 3 181 

B.IV.2. Výnosy příštích období 3 181 

A + B PASIVA CELKEM 140 305 

   
 



 

PODĚKOVÁNÍ 

Náš dík patří zejména následujícím organizacím za jejich podporu, spolupráci a finanční pomoc. 
 
 
 

Město Tábor   
OSPOD Tábor 
OSPOD Soběslav 
OSPOD Týn nad Vltavou 

Jihočeský kraj 
Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí   
Oddělení prevence a humanitních 
činností 

          AK Korbel &Tuháček 
          Nadace rozvoje občanské  
          společnosti 

 
 
 
 

                                          

 
   
 

       

           
 

              
         
 
 

 
 
 
 



Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 

I. Obecné údaje 

1. Údaje o účetní jednotce 
* název účetní jednotky PorCeTa, o.p.s. 
* adresa Smetanova 1284, 390 02 Tábor 
* IČO 28150198 
* právní forma obecně prospěšná společnost 
* předmět činnosti a poslání účetní jednotky  poradenská, preventivní činnost 
* statutární orgán ředitelka PhDr. Miroslava Horecká 
* organizační složky s vlastní právní subjektivitou  nejsou 

* 
rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž  se účetní 
závěrka sestavuje  

31.12.2015 

* 
vklady do vlastního jmění, povaha a výše těchto vkladů, 
zápis vkladu do příslušného rejstříku  nejsou 

* změny v registraci provedené v účetním období nejsou 
* organizační struktura účetní jednotky  ředitel, správní rada, dozorčí rada 
* zásadní změny organizační struktury  změny v rejstříku o.p.s.  

nové složení dozorčí rady : 
předseda DR - Jan Jirků. nar. 16. 6. 1980, Miličova 1547/14, 390 02 Tábor 

den vzniku funkce a členství : 4. 3. 2015 



člen DR - Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, nar.  24. 5. 1978, Klokotská 100/19, 390 01 Tábor 

člen DR - Mgr. Radim Fiala, nar. 16. 9. 1972, Žižkova 236, 390 01 Tábor 

2. Zaměstnanci a jejich osobní náklady 

* 
průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního 
období 1,64 

* osobní náklady celkem 1 334 323,70 Kč 

* 
počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy 
statutárních, kontrolních či jiných orgánů 3 osoby 
PhDr. Miroslava Horecká - statutární orgán - ředitelka pracovní smlouva od 1.9.2014 

pracovník sociálně-právní ochrany dětí 

Mgr. Radim Fiala - člen DR pracovní smlouva od 1.9.2015 

pracovník sociálně-právní ochrany dětí 

Michaela Fialová - člen SR pracovní smlouva od 1.6.2015 

účetní 

   II. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody,  
    způsoby oceňování a odpisování s ohledem na významnost 

1. Způsob ocenění významných složek majetku 
* zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností nejsou 

* 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  
vytvořeného vlastní činností 

dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek je oceňován v souladu se 
zákonem pořizovací cenou 



* 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. 
V účetním období žádný odpisovaný majetek nemá. 
7. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které oceňují reálnou hodnotou 
Účetní jednotka nevlastnila majetek či neevidovala závazky, které by svým charakterem  
vyžadovaly uvedený postup. 
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 
 

1. Významné položky či skupiny položek z účetních výkazů, jejichž uvedení je podstatné 
pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření 

* 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 1 596 106,79 Kč 

z toho : 

státní příspěvek na výkon pěstounské péče - Úřad práce ČR 1 247 031,79 Kč 
dotace NROS 3 434,00 Kč 

dotace Město Tábor 47 000,00 Kč 
dotace COP - de minimis 10 720,00 Kč 

dotace - Jihočeský kraj 212 321,00 Kč 
dotace Úřad práce ČR -  SÚM 75 600,00 Kč 

* Přijaté dary na provoz společnosti nejsou 

* 
Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 19 404,00 Kč 

* Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění 8 506,00 Kč 

* 
Výše evidovaných daňových nedoplatků u příslušných 
finančních orgánů 13 526,00 Kč 
2. Pohledávky 

* vydané faktury po splatnosti 2 225,00 Kč 
3. Závazky 

* přijaté faktury po splatnosti nejsou 

    



4. Výsledek hospodaření 

* hlavní činnost zisk 37 385,64 Kč 
* hospodářská činnost nebyla 
* základ daně z příjmů 40 000,00 Kč 

5. Způsob zjištění základu daně z příjmů, informace o použitých daňových úlevách                 
a způsobech užití prostředků v běžném účetním období 

* zjištěný základ daně 40 000,00 Kč 
* vypočtená daň 7 600,00 Kč 
* použitá daňová úleva 7 600,00 Kč 

* 
Prostředky získané daňovou úlevou  budou použity v následujícím zdaňovacím období, tzn.  
v roce 2016, ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností. 

 
SESTAVENO DNE 22. 2. 2016 
 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKU SESTAVIL Fialová Michaela     

podpis : 
 

STATUTÁRNÍ ORGÁN PhDr. Miroslava Horecká 

podpis : 
 



 








