Úvod

Vzdělávací a poradenská organizace Via Lucis Praha zahájila svou činnost v roce 2012 s cílem
pomáhat sociálně znevýhodněným lidem v rozvoji jejich dovedností a tím zlepšení jejich pozice
na pracovním trhu.
Zaměřuje se převážně na vzdělávání, poradenství a následnou pomoc při získávání pracovního
uplatnění. Na vzdělávání klientů se podílí přední odborníci z nejrůznějších profesí. Nabízené kurzy
reagují na aktuální poptávku na pracovním trhu.
Za dobu poměrně krátké činnosti organizace prošly vzdělávacími kurzy desítky osob se zdravotním
postižením a téměř 50ti % z nich bylo nabídnuto pracovní uplatnění. V tom spočívá unikátnost
činnosti organizace.
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Činnost organizace v roce 2014

V roce 2014 jsme pokračovali v realizaci projektu «S námi máte šanci» a zahájili jsme další
vzdělávací projekt s názvem „S námi máte šanci ve Středočeském kraji“. Začátkem roku 2015
jsme odstartovali projekt „S námi máte šanci na trhu práce“. Cílem všech projektů je posílení
pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Účastníci projektů absolvovali pracovní
diagnostiku, individuální a skupinové poradenství, motivační kurzy, rekvalifikační nebo odborné
kurzy a někteří z nich také odbornou praxi a pracovní uplatnění.
V rámci projektu „S námi máte šanci“ jsme uspořádali dlouhodobé vzdělávací rekvalifikační kurzy
„Pracovník grafického studia“, «Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky»,
«Administrativní pracovník», „Výpomoc při obsluze hostů“ aj. V dalších projektech jsme se zaměřili
na vzdělávání v oblasti internetového marketingu, především s ohledem na dobrou možnost
získání pracovního uplatnění - internetový marketing se stává dominantní oblastí marketingových
strategií většiny firem. Ze strany cílových skupin byl o tyto kurzy velký zájem a výhodou práce v
tomto oboru je rovněž možnost částečných úvazků a práce z domova.
V loňském roce jsme poprvé nabídli kurz se simultánním přepisem, kterého se mohly účastnit
osoby se sluchovým postižením. V naší nabídce jsou i online kurzy – přednášky jsou přenášeny
audiovizuálním způsobem do počítačů účastníků a do kurzů se mohou přihlásit i osoby, které se
nemohou účastnit prezenčního studia.
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Projekty organizace
Via Lucis Praha se ve své činnosti zabývá tvorbou a realizací projektů podpořených Evropským
sociálním fondem. Všechny projekty mají jedno společné: cílová skupina je vždy ohrožena sociální
exkluzí. Projekty mají za cíl zlepšit situaci v naší zemi osobám se ztíženými podmínkami při vstupu
na pracovní trh.

S námi máte šanci
CZ.2.17/2.1.00/35096
Období realizace: leden 2013 – prosinec 2014

Cílem projektu bylo zlepšení postavení zástupců cílové skupiny osob se zdravotním postižením
na trhu práce prostřednictvím realizace komplexního vzdělávacího programu. Součástí programu
byly následující aktivity: pracovní diagnostika, motivační kurz, rekvalifikační kurzy, odborné praxe
a pracovní uplatnění. Po celou dobu také účastníci využívali individuální a skupinové poradenství.
V průběhu tohoto projektu si účastníci mohli vybrat z 5 rekvalifikačních nebo odborných kurzů.
Jednalo se o kurzy „Pracovník grafického studia“, „Administrativní pracovník“, „Účetnictví
a daňová evidence s využitím výpočetní techniky“, „Výpomoc při obsluze hostů“ a „Digitální
marketing“.
Získané dovednosti z kurzů si účastníci projektu rozšířili během odborné praxe ve spolupracujících
firmách. Účastníkům projektů, kteří se na praxi osvědčili, byla nabídnuta možnost pokračovat v
aktivitě pracovní činnosti.

race / vzdělání a huma
Jak hodnotí projekt jeho účastníci:

Účastník kurzu «Pracovník grafického studia» Ondřej H.:

integrace / vzdělání a h

Jelikož dlouhodobě nemohu najít práci ve vystudovaném oboru, rozhodl jsem se zkusit něco nového, i když pro mne
ne zase úplně nového, protože dílčí znalosti počítačové sazby a základních úprav digitálních fotografií jsem měl.
Tento projekt nabízel nejen důkladné vyškolení v oboru a navíc zdarma, ale především i možnost následné praxe či
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dokonce pracovního uplatnění, což je v oblasti školících projektů naprosto ojedinělé. Výborná zkušenost přímo v
oboru. Rychle jsem pochopil, že k požadované efektivitě práce mám ještě daleko, ale na druhou stranu jsem si se
vším poradil sám, i když to trvalo déle.

Účastník kurzu «Pracovník grafického studia» Michal S.:
Účast v projektu splnila částečně moje očekávání, firmy mají o kurz malý zájem. Jsem rád, žemi účast na tomto
projektu pomohla nalézt novou práci, získal jsem nové znalosti a poznal nové lidi. Pracovní zkušenost je pro mne
přínosná. Musím se každý den vyrovnávat s novými nároky na moje pracovní místo, poradit si s novými úkoly. Kladně
hodnotím přístup zaměstnanců k mojí osobě, záporně – horší technickou vybavenost, která je pro malou firmu
finančně náročná. Ale díky i za to.

Účastník odborného kurzu «Digitální marketing» Jiří S.:
Když mi přišla nabídka na účast v kurzu digitálního marketingu pořádaného organizací Via Lucis Praha, neváhal
jsem ani minutu a okamžitě jsem se přihlásil. Na kurzu mě nejjvíce oslovilo skloubení vzdělání s následnou pracovní
stáží. Naučil jsem se zde mnoho zajímavých a užitečných věcí. Následná praxe, kterou jsem vykonával v jedné
marketingové agentuře, mi pak umožnila prakticky využít informace a dovednosti nabyté během kurzu. Vše jsem si
vyzkoušel na skutečných reklamních kampaních s reálnými klienty. Stáž mě velmi bavila a po jejím skončení jsme se
domluvili na další spolupráci, která trvá dodnes.

Projekt «S námi máte šanci» byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Praha-Adaptabilita. Spolupracující organizací
projektu byla Nadace Charty – Konto Bariéry.

anita / motivace / rozv
integrace / vzdělání a humanita / motivace / rozvoj dovedností / spolupráce

humanita / motivace / rozvoj dovednos
4

S námi máte šanci ve Středočeském kraji
CZ.1.04/3.3.05/D6.00051
Období realizace: listopad 2014 – říjen 2015

Realizace tohoto projektu byla zahájena v listopadu 2014 a jeho převážná část je realizována v
roce 2015. Svým obsahem tento projekt navazuje na projekt předchozí, ovšem cílovou skupinou
projektu jsou tentokrát osoby se zdravotním postižením převážně ze Středočeského kraje.
Na základě poptávky našich klientů jsme do tohoto projektu zařadili rekvalifikační kurz «Internetový
marketing». U absolventů takto zaměřeného kurzu spatřujeme velký potenciál k uplatnění na trhu
práce. Všechny aktivity kurzu byly simultánně přepisovány, proto se ho mohly účastnit osoby se
sluchovým postižením. Přepisy kurzu využily také osoby se zrakovým postižením.

A názory dvou účastníků:

Účastník rekvalifikačního kurzu „Internetový marketing“ Ladislav K.:
Od doby, kdy jsem přišel o sluch (ve 40 letech v roce 2003) se téměř veškerá moje pracovní činnost odehrává na
počítači. Vyrábím a spravuji webové prezentace. Snažím se neustále sledovat nové trendy, avšak vše se nedá na
internetu dohledat, nebo pouze v angličtině. Velmi mě tedy oslovil kurz internetového marketingu. Jednak téma
kurzu, které nebylo o základech práce na počítači, kterých je mnoho, nýbrž pokročilejší forma. Avšak hlavní věc byla
ta, že celý kurz byl simultánně přepisován a mohl jsem se jej tak zúčastnit. Spousty jiných kurzů jsem se totiž, z
důvodu odmítnutí simultánního přepisu pro osoby s postižením sluchu, zúčastnit nemohl. Kromě vstřícného přístupu
k osobám s postižením sluchu byl ale kurz vstřícný i k osobám se zrakovým, či pohybovým postižením.
Rovněž se mi líbila organizace kurzu, která předčila mé očekávání a celé bych to nazval «komfortní kurz». Nejcennější
jsou pro mne poznatky z internetového marketingu, o kterých jsem neměl vůbec tušení a které mohu uplatňovat v
práci. (www.kochlear.cz)

Účastnice rekvalifikačního kurzu „Internetový marketing“ Halka C.:
Na rekvalifikační kurz „Internetový marketing“ od společnosti Via Lucis Praha jsem se přihlásila ze zájmu, chtěla
jsem získat aktuální a ucelené informace z oboru, který považuji za praktický a perspektivní. Možnosti využití jsou
široké jak v neziskovém sektoru, tak v soukromé sféře buď ve firmách, které se internetovým marketing zabývají
cíleně na zakázku nebo ve společnostech, kde mají vyčleněného pracovníka na pracovní aktivitu IM případně jako
OSVČ s vlastními klienty. Mé dosavadní zkušenosti před zahájením projektu byly pouze povrchní a dílčí. Mimořádně
mne zaujala navazující možnost půlročního pracovního uplatnění ve firmě nebo neziskovce. Po absolvování
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rekvalifikačního kurzu a po třech měsících práce ve firmě, která má předmět činnosti internetový marketing, považuji
práci za zajímavou a různorodou. Projekt mohu doporučit všem, kteří mají rádi internet, jeho možnosti využití jsou
téměř neomezené. Poznatky na kurzu byly podány srozumitelnou, názornou i zábavnou formou. Ihned jsme si vše
prohlíželi na PC. Prošli jsme nejdůležitější termíny z oboru. Lektoři se s námi podělili o vlastní cenné zkušenosti.
Všichni působí v praxi. Ví, o čem hovoří. Po celé trvání kurzu panovala v učebně přátelská atmosféra, lektoři k nám
přistupovali vstřícně a ochotně.
Zájemce o práci v IM by měl předem počítat, že se jedná o činnost výhradně u PC s připojením k internetu, s využitím
různých internetových aplikací, grafiky, sociálních sítí, analýzy dat a internetových textů, které se od tištěných
medii v mnohém liší. Internetový marketing je obor, kde se uplatní nápaditost a originalita, smysl pro psaný text a
smysl pro humor, cit pro grafiku a psychologie znalosti myšlení uživatelů internetu včetně analýzy dat. Všechna tato
a mnohá další internetová tajemství na Vás čekají v projektech Via Lucis Praha. Máte důvod, proč se těšit. Upřímně
doporučuji.

Projekt «S námi máte šanci ve Středočeském kraji» byl finančně podpořen z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

K 30. 6. 2015 se zúčastnilo našich projektů celkem 110 zástupců cílové skupiny.
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S námi máte šanci na trhu práce
CZ.2.17/2.1.00/37002
Období realizace: únor 2015 – říjen 2015

Realizaci tohoto projektu jsme zahájili v únoru 2015. V rámci projektu absolvují účastníci projektu
kurz „Digitální marketing“. Marketingové aktivity firem se v současné době dominantně realizují
prostřednictvím digitálních technologií a po pracovnících, kteří mají povědomí o těchto aspektech
marketingové komunikace, je na trhu práce poptávka. Kurz jsme poprvé nabízeli účastníkům také
online formou.

A jak hodnotí kurz jeho absolventi:

Účastník kurzu „Digitální marketing“ Ladislav F.:
Do kurzu jsem se přihlásil, protože jsem chtěl rozjet tvorbu webových stránek. Stránky, které jsem vytvořil ještě
před absolvováním kurzu, nebyly příliš navštěvovány a tak mi nabídka školení na digitální marketing přišla velmi
vhod. Na školení jsem se toho hodně naučil a se skvělým lektorem panem Janouchem jsme prošli vše potřebné. Také
jsem si uvědomil různé souvislosti, které jsem předtím neviděl. Kurz mi vyhovoval také z důvodu, že byl pořádán v
místě, kde bylo možné lehce zaparkovat. Na konec kurzu mi bylo nabídnuto pracovní uplatnění. Nastoupil jsem tedy
do firmy, kde jsem mohl využít i svých předchozích zkušeností v oblasti programování počítačů a kde jsem i získal
další pohled na marketing.

Účastníce online kurzu „Digitální marketing“ Eva L.:
Zúčastnila jsem se online kurzu Digitální marketing. Kurz obsahoval video přednášky a k nim odpovídající i domácí
úkoly. V kurzu jsem si rozšířila a aktualizovala povědomí o digitálním marketingu. Naučila jsem se základy, které
jsou nezbytné k tomu, aby bylo možno spravovat kampaně. Na úvod jsme se dozvěděli něco i o trendech. Čerpat nové
informace z tohoto odvětví je důležité, protože se vyvíjí velmi rychle.

Projekt «S námi máte šanci na trhu práce» byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Praha-Adaptabilita.
Údaje požadované zákonem o obecně prospěšné společnosti v §21 písm. d)-i) jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce,
která je nedílnou součástí výroční zprávy.
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Praxe a pracovní uplatnění

Česká pošta, s. p.
Carter\reproplus s.r.o.
COLMO, v.o.s.
MAFRA, a.s.
OGILVY Group ČR
OPTIO CZ s.r.o.
BORGIS a.s.
XB-1, s.r.o.
Nadace Jedličkova ústavu
APLA Praha, střední Čechy, o.s.
Asistence, o.p.s.
ALFA CONTROL s.r.o.
Jedličkův ústav a školy
Locke & Hobbes a.s.
Kolektory Praha a.s.
MINT Investment a.s.
BONA, o.p.s.
AUTOVARS a.s.

První soukromá hotelová škola, spol. s.r.o.
Židovská obec v Praze
ACOMWARE s.r.o.
H1.cz s.r.o.
MarketUP, s.r.o.
Sun Marketing, s.r.o.
nexum Trilog a.s.
AHELP Group, s.r.o.
Občanské sdružení BAOBAB
BMI, z.s.
Oblastní charita Kutná Hora
Martin Kokeš
Václav Kujal
VLTAWIA, s.r.o.
Borůvka Praha, o.p.s.
KNITVA s.r.o.
Edu online s.r.o.
VIP trust s.r.o.

8

Vyjádření externího auditora
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Vyjádření externího auditora
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Finanční část

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014
Označení

A.
I.
2.
3.
4.
II.
5.
6.
7.
8.
III.
9.
10.
11.
12.
13.
IV.
14.
15.
16.
V.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
VI.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
VII.
31.
32.
VIII.
33.

Číslo

Název ukazatele

řádku

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Součet I.1. až I.4.
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Služby celkem
Součet II.5. až II.8.
Opravy a udržování
C estovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Součet III.9. až III.13.
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Součet IV.14. až IV.16.
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Součet V.17. až V.24.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Součet VI.25. až VI.30.
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položek
Poskytnuté příspěvky celkem
Součet VII.31. až VII.32.
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami
Poskytnuté členské příspěvky
Daň z příjmů celkem
Hodnota VIII.33.
Dodatečné odvody daně z příjmů
NÁKLADY CELKEM
Součet I. až VIII.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

79
79

79
79

1 147

1 147

1 147
1 209
986
223

1 147
1 209
986
223

2

2

2
4

2
4

4

4

0

0

0

0

0

0

2 441

2 441

B.
I.
1.
2.
3.
II.
4.
5.
6.
7.
III.
8.
9.
10.
11.
IV.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
V.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
VI.
26.
27.
28.
VII.
29.

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Součet I.1. až I.3.
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Součet II.4. až II.7.
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat
Aktivace celkem
Součet III.8. až III.11.
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní výnosy celkem
Součet IV.12. až IV.18.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Součet V.19. až V.25.
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zúčtování opravných položek
Přijaté příspěvky celkem
Součet VI.26. až VI.28.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
Hodnota VII.29.
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
Součet I. až VII.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
34. Daň z příjmů
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
D.
C.
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0

0

0

0

0

0

2441

2 441

2 441

2 441

0

0

0

0

0

0

2 441

2 441

0

0

0

0

Rozvaha k 31. 12. 2014
Číslo
řádku

AKTIVA
A.
I.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
celkem

II.
Dlouhodobý
hmotný
majetek
celkem

III.
Dlouhodobý
finanční
majetek
celkem

IV.
Oprávky
k dlouhodobému
majetku
celkem

Dlouhodobý majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Součet I.1. až I.7.
1. Pozemky
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Základní stádo a tažná zvířata
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Součet II.1. až II.10.
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Půjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Součet III.1. až III.7.
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k softwaru
3. Oprávky k ocenitelným právům
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Součet IV.1. až IV.11.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

účetního období

účetního období

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.
I.
Zásoby
celkem

II.
Pohledávky
celkem

III.
Krátkodobý
finanční
majetek
celkem

IV.
Jiná aktiva
celkem

Krátkodobý majetek celkem
1. Materiál na skladě
2. Materiál na cestě
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky
6. Zvířata
7. Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby
1. Odběratelé
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků
14. Pohledávky za účastníky sdružení
15. Pohledávky z pevných termínových operací
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
Součet II.1. až II.19.
1. Pokladna
2. C eniny
3. Účty v bankách
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
8. Peníze na cestě
Součet III.1. až III.8.
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
3. Kursové rozdíly aktivní
Součet IV.1. až IV.3.
Aktiva celkem
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

960

1 222

0

0

0
2

0
40

958

1 182

960

1 222
1

0
960

1
1 223

číslo
řádku

PASIVA
A.
I.
Jmění
celkem
II.
Výsledek
hospodaření

B.
I. Rezervy
II.
Dlouhodobé
závazky
celkem

III.
Krátkodobé
závazky
celkem

IV.
Jiná pasiva
celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

Vlastní zdroje celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Součet I.1. až I.3.
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Součet II.1. až II.3.

86
87
88
89
90
91
92
93
94

807

758

806

757

806

757

1
1

1
1

Cizí zdroje celkem
1. Rezervy
Hodnota I.1.
1. Dlouhodobé bankovní úvěry
2. Vydané dluhopisy
3. Závazky z pronájmu
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Dohadné účty pasivní
7. Ostatní dlouhodobé závazky
Součet II.1. až II.7.
1. Dodavatelé
2. Směnky k úhradě
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
15. Závazky k účastníkům sdružení
16. Závazky z pevných termínových operací
17. Jiné závazky
18. Krátkodobé bankovní úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Součet III.1. až III.23.
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
3. Kursové rozdíly pasivní
Součet IV.1. až IV.3.
Pasiva celkem

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

153

465

0

0

0
64

0
15

30
36

127
103

15

55

8

24

15

141

153

465

960

1 223

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2014
1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Vznik a charakteristika obecně prospěšné společnosti
Via Lucis Praha, o.p.s. (dále jen „o.p.s.“) byla transformována z Via Lucis Praha, o. s. ke dni
28.1.2014. Občanské sdružení bylo založeno 28.6.2012 registrací u Ministerstva vnitra pod č.j.
VS/1-1/89400/12-R.
sídlo Via Lucis Praha, o.p.s.:
V Lipkách 705/9
154 00 Praha 5
IČ 226 07 021
Cíl obecně prospěšné společnosti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

podporovat vzdělávání zaměřené na rozvoj dovedností pro zlepšení pozice na
pracovním trhu
podporovat spolupráci a vzájemnou informovanost v rámci vzdělávání, trhu práce
a sociální sféry
podporovat celoživotní vzdělávání
podporovat a zabezpečovat poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnávání
podporovat integraci sociálně znevýhodněných osob (zdravotně postižených,
dlouhodobě nezaměstnaných, sociálně nepřizpůsobivých aj.)
spolupracovat s jinými subjekty
podporovat mimopracovní aktivity s cílem zabránit syndromu vyhoření
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Statutární orgán - ředitel
Ing. Lucie Richterová
Správní rada
Mgr. Radka Kučírková
Markéta Němčanská
Ing. Jaroslava Speratová
Dozorčí rada
Mgr. Pavla Hanušová
Ing. Dana Rypáčková
Mgr. Klára Korčáková
2. ÚČETNÍ OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE SESTAVENA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHOVÝ DEN
Změny zakládací listiny a změny ve složení správních orgánů v roce 2014
V roce 2014 žádné změny zakládací listiny ani ve složení správních orgánů neproběhly.
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2014. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je 31. 12. 2014.

3. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o účetnictví, pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, a České účetní
standardy číslo 401–414.

3.1 Ocenění majetku
Majetek je oceňován v pořizovací ceně.
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Nehmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena je vyšší než 60 tis. Kč, obecně prospěšná společnost
odepisuje, dlouhodobý drobný nehmotný majetek, jehož cena je do 60 tis. Kč, pro obecně
prospěšnou společnost je to okamžitý náklad.
Hmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena je vyšší než 40 tis. Kč, obecně prospěšná společnost
odepisuje, dlouhodobý drobný hmotný majetek, jehož cena je do 40 tis. Kč, pro obecně prospěšnou
společnost je to okamžitý náklad.
3.2 Pohledávky a závazky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem
pořizovací cenou. Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.

4. DOTACE

Obecně prospěšná společnost Via Lucis Praha je příjemcem grantu v rámci 5. výzvy operačního
programu Praha-Adaptabilita, v prioritní ose č. 2 Podpora vstupu na trh práce a získalo
dotaci na projekt „S námi máte šanci“, která je poskytována z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Praha-Adaptabilita.
Projekt je realizován v hlavním městě Praha.
Celková výše dotace: 4 169 916,43 Kč
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/35096
Termín realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014.
Obecně prospěšná společnost Via Lucis Praha je také příjemce grantu z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt «S námi máte šanci ve Středočeském kraji».
Finance jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Celková výše dotace: 2 949 922,12 Kč
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/D6.00051
Termín realizace projektu: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
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Obecně prospěšná společnost Via Lucis Praha je rovněž příjemcem účelového grantu od Nadace
Jedličkova ústavu dle grantové smlouvy GNO - 17/2014 z 24.9.2014, který bude použit na úhradu
mzdových nákladů pro nově vzniklou pozici pro osobu se zdravotním postižením dle rozpočtu.
K 31. 12. 2014 prozatím nedošlo k čerpání dotace.
Celková výše dotace: 36 180,- Kč
Registrační číslo projektu: GNO - 17/2014
Termín realizace projektu: 19. 9. 2014 - 15. 7. 2015

5. PROJEKTY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

V roce 2014 pokračovala realizace projektu „S námi máte šanci“, která byla ke dni 31.12.2014
ukončena. Projekt byl zaměřen na začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost a zlepšit postavení cílové skupiny na trhu
práce prostřednictvím komplexního programu vycházejícího z identifikovaných potřeb cílové
skupiny. Koncepce projektu byla připravena na základě zkušeností zaměstnanců společnosti s prací
s cílovou skupinou.
Cílovou skupinou projektu byly osoby se zdravotním postižením (dle zákona č. 435/2004 Sb.).
Jednalo se o osoby ve věku 18-64 let, které mají trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se, více než
polovinu roku na území hl. m. Prahy zdržují.
Součástí komplexního vzdělávacího projektu byly následující aktivity: pracovní diagnostika,
individuální a skupinové poradenství, motivační kurz, rekvalifikační kurzy a praxe v oboru. Součástí
projektu bylo zajištění pracovního uplatnění ve spolupracujících firmách pro 17 účastníků projektu
a podpora při hledání a udržení pracovního uplatnění pro všechny účastníky.
Realizaci tohoto projektu považujeme za úspěšnou, protože 13 účastníků si udrželo práci i po
skončení pracovního uplatnění, které bylo podpořeno mzdovými příspěvky z rozpočtu projektu.
V roce 2014 byly přímé a nepřímé náklady v celkové výši 2 276 tis. Kč.
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V listopadu 2014 byla také zahájena realizace projektu «S námi máte šanci ve Středočeském
kraji», který svou náplní navazuje na předchozí projekt, ale jeho cílovou skupinou jsou osoby se
zdravotním postižením ze Středočeského kraje. Náplní projektu je opět komplexní vzdělávací
program, jehož součástí je pracovní diagnostika, individuální a skupinové poradenství, motivační
kurz, rekvalifikační kurz Internetový marketing a pracovní uplatnění. Projekt bude pokračovat až
do konce října 2015. V roce 2014 byly přímé a nepřímé náklady v celkové výši 165 tis. Kč.
4. KOMENTÁŘ K VÝZNAMNÝM POLOŽKÁM ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

4.1 Zaměstnanci
Průměrný počet zaměstnanců a přehled osobních nákladů (v celých tisících Kč) za rok 2014:
Počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

2014
3
494
223

2013
2
410
152

V průběhu roku 2014 pro obecně prospěšnou společnost pracovalo 33 zaměstnanců na základě
dohody o provedení práce a 1 zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti. Dohody o provedení
práce a dohody o pracovní činnosti byly uzavřeny na práce psychologa, individuální poradenství
vedoucí, odborné praxe a administrativní práce a byly vyplaceny v celkové výši 492 tis. Kč (v roce
2013 potom 287 tis. Kč).
4.2 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. 12. 2014 jsou ve výši 55 tis. Kč, z
nichž 39 tis. Kč představují závazky ze sociálního zabezpečení a 16 tis. Kč závazky ze zdravotního
pojištění.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. 12. 2013 jsou ve výši 15 tis. Kč, z
nichž 10 tis. Kč představují závazky ze sociálního zabezpečení a 5 tis. Kč závazky ze zdravotního
pojištění.
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4.3 Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
Závazky z obchodních vztahů jsou ve výši 15 tis. Kč (v roce 2013 64 tis. Kč) a ostatní závazky, které
představují mzdové příspěvky pro účastníky vzdělávacích kurzů ve výši 127 tis. Kč (v roce 2013 30
tis. Kč).
Závazky z daně vybírané srážkou jsou ve výši 3 tis. Kč (v roce 2013 1 tis. Kč) a závazky z daně z
příjmů ze závislé činnosti jsou ve výši 21 tis. Kč (v roce 2013 8 tis. Kč).
Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2014 je ve výši 1 222 tis. Kč (v roce 2013 960 tis. Kč),
z toho 40 tis. Kč v hotovosti a 1 182 tis. Kč na bankovním účtu o.p.s.
4.4 Daň z příjmů
Příjmy obecně prospěšné společnosti nepodléhají dani z příjmů podle § 18 zákona o dani z příjmů
586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4.5 Náklady obecně prospěšné společnosti
Celkové náklady obecně prospěšné společnosti v roce 2014 jsou ve výši 2 441 tis. Kč
4.6 Fondy
V roce 2014 jsme obdrželi v rámci OP LLZ částku ve výši 885 tis. Kč a z této částky jsme čerpali
dotaci ve výši 163 tis. Kč, zůstatek na fondu této dotace je 720 tis. Kč. V roce 2014 na OPPA jsem
obdrželi z celkové dotace určené na 2 roky částku 1 612 tis. Kč a utraceno bylo 2 278 tis. Kč,
konečný zůstatek nevyčerpané dotace je 141 tis. Kč, která bude vypořádána v roce 2015. V rámci
dotace od Nadace Jedličkova ústavu obdržela organizace v roce 2014 prostředky ve výši 36 tis.
Kč, která nebyla čerpána a je tedy v zůstatku příslušného fondu. Celkový zůstatek na fondech, na
kterých evidujeme dotace a nadační příspěvky je 898 tis. Kč.
4.7 Výsledek hospodaření
K 31. 12. 2014 je výsledek hospodaření o.p.s. 44,14 Kč, který je tvořen z připsaných úroků a bude
použit na činnost společnosti v dalším roce.
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4.8 Závazky nevykázané v rozvaze
Obecně prospěšná společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly
vykázány v rozvaze.
4.9
Informace dle §30 Vyhlášky
Obecně prospěšná společnost v příloze k účetní závěrce neuvádí ty informace dle § 30 Vyhlášky
504/2002 Sb., pokud pro tyto oblasti nemá obsah.
4.10 Významná následná událost
K datu sestavení účetní závěrky nejsou obecně prospěšné společnosti známy žádné významné
následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2014.
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PODĚKOVÁNÍ
Via Lucis Praha, o.p.s. děkuje všem partnerům, kteří přispěli k rozvoji a realizaci aktivit organizace.

ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU
Čestné prohlášení:
Údaje uvedené ve Výroční zprávě Via Lucis Praha, o.p.s. za rok 2014 odpovídají skutečnosti a
žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Via Lucis Praha,
o.p.s, nebyly vynechány.

V Praze dne 30. 6. 2015
Ing. Lucie Richterová,
ředitelka
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