Jan Žižka — bojovník i přes ztrátu zraku.
Důkaz, že práce lidí s postižením má stejný náboj jako
práce zdravých.

MATURUS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY MATURUS, O.P.S.
Vážení a milí přátelé,
musím se přiznat, že když jsem se začala zamýšlet
nad „otvírákem“ výroční zprávy za rok 2012, dlouho
ke mně nepřicházelo ani slovo. Ne snad, že by
nebylo o čem psát, ale váhala jsem nad formou;
jeden se zkrátka nerad opakuje, v obavě, aby
dokázal své čtenáře zaujmout.
A právě představa vás, našich příznivců, zákazníků,
dodavatelů a podporovatelů coby čtenářů způsobila,
že v mé mysli na sebe úvodní slovo vzalo vlastnosti
anotace na knížku — toho textu na předsádce nebo
zadní straně, dlouhého tak akorát, aby správným
způsobem navnadil čtenářovu zvědavost a zájem.
Ráda bych věřila, že tento text se stává úvodním
slovem ke „knížce“, která: navazuje na úspěšný
první díl není jen nudným výčtem čísel a povinných
údajů; nabízí atraktivní obrazový doprovod; je
dostatečně autentická a jako taková čtenářům
dokazuje, že není rozporu mezi hodnotami, ke
kterým se Maturus hlásí a službami, které nabízí
— obojí má stejný náboj; podává věrný a zábavný
obraz o činnosti vašich oblíbených hrdinů ze
sociální firmy Maturus za minulý rok.

Dozvíte se: jak se daří naplňovat projekt Inspirace
zaměstnáním; jak se další účastníci tranzitního
programu poprali s tréninkem; kde a s jakým
úspěchem jsme v loňském roce prezentovali naši
činnost; kolik kusů novoročenek se podařilo prodat
a jaké další zakázky realizujeme; jak se můžete
zapojit; co plánujeme do budoucna; a mnoho
dalšího.
Děkuji všem, kteří nám různými způsoby pomáhají
naplňovat obsah knihy, kterou přes všechny potíže
a krize, jež každou tvorbu přirozeně doprovázejí,
s velkou radostí píšeme.
Spolu s kolegy doufáme, že s pomocí věrných
čtenářů bude mnoho a mnoho dalších dílů vycházet
pravidelně každý rok.
S pokorou a velkou vděčností
Tereza Vajtová,
předsedkyně správní rady Maturus, o. p. s.
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SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU
Za Nadaci Jedličkova ústavu bych rád popřál
obecně prospěšné společnosti Maturus další dobré
a především hojné roky. Hojné roky nejen v oblasti
financí, ale především v oblasti kreativity, radosti
z práce a dobrých vztahů mezi lidmi. Jsem rád,
že český překlad názvu Maturus neukolébal milé
kolegy, kteří tvoří jádro této mladé firmy, k pocitu,
že vše je hotovo, dořešeno a stačí jen pokračovat
v nastaveném směru dál.
Stejně jako v životě ani tady slovem „dospělý“ nic
nekončí, naopak se po počátečním rozkoukání
otevírají širší obzory, ale také přichází plná
zodpovědnost sama za sebe a tudíž se nelze
vyhnout určitým změnám, nastavení rytmu, složení
lid atd., tedy dělat i věci bolestivější. Vnímám,
že tím vším prochází Maturus se ctí a poctivě.
O aktivitách Maturu v roce 2012 se dočtete na
dalších stránkách, ale mně dovolte vyslovit
poděkování.

Je hezké sledovat, že Maturus aktivně spolupracuje
s organizacemi Centra Vyšehrad a dokonce navázal
partnerství v rámci evropského projektu se sdružením
Asistence o. s. ve výcviku mladých lidí s postižením
v grafických dovednostech. Je prima, že se zapojuje
do osvětových aktivit týkajících se zaměstnávání lidí
s postižením. Je dobré a zásadní, že výsledky svých
obchodních činností dokáže financovat svůj provoz.
Zkrátka, že naplňujete poslání, se kterým se Nadace
JÚ rozhodla společnost Maturus založit, neboť díky
tomu může být na ni hrdá.
Díky tedy zaměstnancům Maturu za úsilí, chuť do
práce a zodpovědnost v přístupu k ní při vědomí, že se
nejedná o jednou pro vždy dosažený stav, ale nejistý
proměnlivý proces. V něm právě ten název, který
nesete, v pracovní oblasti potvrzujete a naplňujete den
co den, znovu a znovu, tak hodně sil, ať se daří.
Mgr. Petr Hrubý, Předseda SR Nadace JÚ
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název obecně prospěšné společnosti: Maturus, o. p. s.
IČ: 24766216 | DIČ: CZ24766216
Sídlo: 140 00 Praha 4, Nusle, Na Topolce 1713/ 1a
Zapsána: Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu
v Praze, v oddílu O, vložce číslo 770.
Statutární zástupce: ředitelka Mgr. Lenka Španihelová, mail: reditel@maturus.cz
Číslo účtu: 5699344001/5500 | Číslo transparentního účtu: 5699344028/5500
Název peněžního ústavu: Raiffeisenbank
Datum vzniku: 18/11/2010
Zakladatel: Nadace Jedličkova ústavu se sídlem
Praha 2, V Pevnosti 4, PSČ I28 00, IČ 25691872

HLAVNÍ REGISTROVANÉ ČINNOSTI – OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY
Zajištění, podpora a organizace činností
vedoucích k pracovně‑sociální rehabilitaci osob
znevýhodněných skupin, se zvláštním zřetelem na
osoby s postižením.
Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných skupin
včetně jejich individuálního rozvoje a podpora
poskytování jim sociálních služeb. Zajištění, podpora
a organizace společenských, kulturních, sportovních
a jiných akcí přispívajících k všestrannému

rozvoji osobnosti, s důrazem na rozvoj osobnosti
a integraci osob s postižením. Zajištění, podpora
a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností,
se zaměřením na osoby s postižením nebo osoby
pracující s těmito osobami.
Výroba, produkce a prodej předmětů vytvořených
osobami s postižením, předmětů propagujících
neziskové organizace, které pomáhají osobám
s postižením.

→9
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POSLÁNÍ
Napomáhat k sociálně‑pracovnímu začleňování
a běžnému způsobu života osob znevýhodněných
skupin se zvláštním zřetelem na osoby
s postižením.
Vytvořit a provozovat tréninkové pracoviště pro lidi
se zdravotním postižením.

Propagovat principy podnikání osob
znevýhodněných skupin u veřejnosti usilovat
o jejich sociální integraci a rozvoj firemní
filantropie na straně uživatelů — právnických osob
odebírajících produkty a služby společnosti.

KDO JSME
Maturus, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému
podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní
lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí
tranzitní program, ve kterém se mohou absolventi

škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem
vzdělávat pod vedením zkušeného lektora
v grafických a počítačových dovednostech.

CO CHCEME
Ukázat světu, že práce lidí s postižením je
stejně kvalitní jako práce lidí „zdravých“. Dostat
příležitost ukázat, co v nás je. Nabídnout příležitost
lidem s handicapem zažít prostředí reálné firmy

a komunikaci se zákazníkem na reálné zakázce.
Chceme tak zvýšit jejich uplatnění na otevřeném
trhu práce, posílit sebevědomí a naučit dovednosti,
které v praxi využijí. Chceme dělat dobrou práci.

→ 11
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
TRANZITNÍ PROGRAM
Díky partnerství s občanským sdružením Asistence,
mohl Maturus v červenci 2012 otevřít tranzitní
program pro 4 osoby s těžkým zdravotním
postižením. Tito zaměstnanci jsou zaměstnaní
na půl úvazku na dobu půl roku. Cílem projektu
je nabídnout možnost doplnění znalostí a získání
potřebné praxe pro snadnější vstup na otevřený
trh práce. Cílem je ukázat lidem s postižením, že
je možné odvádět dobrou práci i přes zdravotní
postižení a být plnohodnotný členem týmu, který
má své kompetence a místo v pracovním procesu.
Zaměstnanci se naučí vytvářet, formátovat
a organizovat běžné dokumenty, vytvářet
a formátovat jednoduché tabulky s výpočty
a grafy. Školení v grafických aplikacích je naučí
pokročilé úpravy fotografií, běžné retuše, vytváření
jednoduchých výběrů, používání vrstev, aplikaci
filtrů, editaci textu. Po absolvování budou schopni
vytvářet koláže a fotomontáže, porozumí základním
typografickým pravidlům a seznámí se s postupy
používanými při sazbě jednoduchých dokumentů,
ale i větších publikací a tiskovin.

ze zaměstnání s potřebnými dovednostmi
perspektivním a šance na zaměstnání pro osoby se
zdravotním postižením je vyšší.
Jako nový prvek v tréninkovém pracovišti bude
intenzivní spolupráce s Asistencí. Konzultantky
z Asistence budou dodávat potřebné dovednosti
v sociálních dovednostech. Budou trénovány
dovednosti jak si práci nejen nalézt, ale také
udržet. Díky tréninkovému pracovišti získají jeho
absolventi, nejen potřebné a nové znalosti, ale také
sebevědomí a jistotu v sebe samé.
Tranzitní program a zaměstnávání osob
s postižením ve společnosti Maturus, o.p.s.
jsou v rámci zákonem daných možností významně
podporovány Úřadem práce. Projekt Tranzitní
program byl podpořen v rámci projektu Inspirace
zaměstnáním z ESF.

Současně budou podpořeny také jejich komunikační
a sociální dovednosti. Díky těmto získaným
zkušenostem, novým dovednostem a potřebné praxi
získané v prostředí reálné firmy, budou tito lidé
lépe připraveni na vstup na otevřený trh práce.
Vytvoření a rozšíření tréninkových míst naplní
poptávku, jak ze strany uchazečů se zdravotním
postižením, tak ze strany zaměstnavatelů. Pro
zaměstnavatele je zaměstnanec přicházející
→ 13
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Jmenuji se Tomáš Pik, je mi 23 let a v září roku
2012 jsem na půl roku nastoupil do firmy Maturus,
o.p.s. Naučil jsem se zde pracovat v grafických
programech Photoshop, Illustrator a InDesign.
Pracovali jsme i na reálných zakázkách, na kterých
jsme si mohli vyzkoušet své grafické dovednosti,
které jsme se zde naučili. Já jsem měl tu čest
chodit od prosince na stáž do prestižní grafické
a papírnické firmy Bohemia paper, která sídlí
na Staroměstském náměstí a kde jsem si mohl
vyzkoušet práci grafika „naživo“.
Ptáte se, proč jsem si vybral právě Maturus?
V dnešní době vysoké nezaměstnanosti nabízí
lidem s postižením, kteří to mají složitější
s uplatněním na trhu práce, nejen zajímavé
zaměstnání. Jednou týdně jsme měli „job club“, kde
jsme si zábavnou formou říkali, jak a kde hledat
zaměstnání, jak uspět u pohovoru, dělali jsme si
životopisy (i graficky upravené). Také se mi líbilo,
že jsme sídlili přímo v areálu Jedličkova ústavu,
kde jsme mohli poznat lidi s různým hendikepem
a konkrétně mně takové prostředí moc pomohlo,
abych se psychicky srovnal se svým postižením.

Mé jméno je Pavel Štolba. Vystudoval jsem
střední školu s maturitou v Jedličkově ústavu obor
Sociálně správní. Práce s grafikou mě zaujala hned
co jsem před šesti lety šel na první hodinu kroužku
seminář počítačové grafiky pod vedením pana
Vrzala.
Po této dobré zkušenosti a po úspěšném dokončení
maturitní zkoušky jsem se rozhodoval co dáll.
Maturus o. p. s. pro mě byl jedinou šancí kde
se mohu vylepšit v programech na grafiku.
v Maturusu jsem poznal nové věci a hlavně jsem se
pořád zdokonaloval.
Také díky lektorovi Petrovi Cafourkovi.
Do budoucna vím, že se chci grafice věnovat.

Pracoval jsem ve skvělém týmu (Pavlík, Dolfík
a Luboš), měli jsme úžasného lektora Cáfu, který
nám ochotně předával své grafické znalosti a cenné
zkušenosti. Nesmím zapomenout na Ninušku,
Kubíka a Leničku a v neposlední řadě realizátorku
projektu Terezku Vajtovou. Bez nich by takovýto
projekt nemohl fungovat.

→ 15
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VÝROBA A PRODEJ GRAFICKÝCH SLUŽEB
V roce 2012 získal Maturus důvěru od svých
zákazníků a začaly přicházet nové zakázky
během celého roku, portfolio se tedy rozšířilo
i o nové produkty mimo novoročenky a kalendáře.
Zpracovali jsme například novou firemní identitu
zdravotnické laboratoři, vytvořili letáky, vizitky
i nasázeli sbírku básní.

Nejvíce prodaných novoročenek bylo od absolventa
tranzitního programu Františka Dragouna.
Děkujeme a gratulujeme!

Celkově byl zisk z prodeje grafických služeb
650 000,‑. Zisk za novoroční zboží byl 500 000,‑
přijali jsme celkově 150 objednávek, prodali
21 000 kusů novoročenek, 11 elektronických
novoročenek, 700 kusů stolního kalendáře,
500 kusů nástěnného kalendáře.
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FOTOKALENDÁŘ
Černobílé fotografi e z nástěnného fotokalendáře
na rok 2013 provázejí celou výroční zprávu.
V hlavních rolích: Praha, jedno z nejkrásnějších
měst na světě. Lidé, shodou okolností vozíčkáři.
Lomo, fotoaparát trpící všemi myslitelnými

hendikepy, přesto, nebo možná právě proto,
disponující schopností zachytit snímky s naprosto
specifi ckou atmosférou.
Námět a scénář: Tilen Vajt, fotograf.
Režie a grafické zpracování: Maturus, o. p. s.
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KONFERENCE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Jak a proč podporovat sociální podnikání v ČR?
7. 6. 2013, prostory Městské části Prahy 2. V rámci
mezinárodního projektu byla zahájena kampaň
na podporu sociálního podnikání v ČR s názvem:
„Zaměstnanci sociálních firem vyzývají politiky:
podpořte sociální podnikání“. Tato konference
byla vyvrcholením evropské kampaně na podporu
integračních sociálních podniků „Zaměstnanci Vám
vzkazují“.
Maturus, o.p.s. prezentoval svou činnost
a zkušenosti se sociálním podnikáním spolu se
zástupci státní a veřejné správy, úřadu práce,
zástupci parlamentu a senátu a také ENSIE. Klíčový

výstup mezinárodní konference je, že obce začínají
ve vlastním zájmu podporovat sociální podnikání,
např. prostřednictvím veřejných zakázek.
Mohou zdravotně postižení pracovat pro
automobilový průmysl? 12. listopadu 2012,
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR,
Téma: Právní aspekty zaměstnávání OZP, NFOZP,
Hana Potměšilová, ředitelka,
Téma: Zkušenosti a příklady dobré praxe se
zaměstnáváním osob s handicapem,
Maturus, o.p.s. - držitel ochranné známky, Lenka
Španihelová, ředitelka

TÉMA: ZAMĚSTNAVATEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
— KONKURENCESCHOPNÝ DODAVATEL PRO TIER I A TIER II

SOLEA CZ výrobní družstvo, Leoš Jiřele, ředitel
(pracují výhradně pro automotive pro segment
TIER I a TIER II) Maturus získal ochrannou známku
práce postižených. Ochranná známka práce
postižených (OZPP) je udělována Nadačním fondem
pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a Sdružením pro oceňování kvality na
základě jím prováděného auditu.

Sociální firma Maturus získala známku v roce 2011.
OZPP spotřebitelům garantuje, že práci vykonali
skutečně lidé s postižením, zaměstnaní za férových
podmínek. Jejím cílem je zviditelnit a podpořit
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
— zdůraznit, že i přes svůj handicap vykonávají
práci v kvalitě a hodnotě v každém směru
srovnatelné s prací „zdravých“.
→ 19
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Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
sdružuje a podporuje neziskové organizace, mezi
jejichž hlavní priority patří transparentnost
a profesionalita. Maturus, o.p.s. je členem od r. 2011.
Organizace, které mají zájem o členství v asociaci,
o sobě musejí poskytnout údaje přesahující rámec
současných zákonných povinností, účelem tohoto
opatření je jasně deklarovat transparentnost těchto
organizací. (zdroj: http://www.avpo. cz/clanky/622/
vse-o-avpo/ )
Členství v platformě sociálních firem
Platforma sociálních firem je volné sdružení
právnických a fyzických osob se sídlem v ČR, které
uznává model sociální firmy, tj. definici, základní
charakteristiky a Standardy sociální firmy.
Maturus, o.p.s. je členem od r. 2011.

Cíle platformy
• Stát se reprezentativním partnerem pro zástupce
státního a veřejného sektoru, bankovních
institucí, akademické sféry a dalších institucí
a široké veřejnosti, jejímž úkolem bude:
• prosazovat model sociální firmy v České republice,
tj. definici, základní charakteristiky a standardy
sociální firmy
• komunikovat a spolupracovat se státní a veřejnou
sférou, podnikatelskou sférou, akademickou obcí
a širokou veřejností
• propagovat model sociální firmy a šířit příklady
dobré praxe
• rozvíjet síť sociálních firem v České republice
• pořádat vzdělávací akce: semináře, konference,
pořádat exkurze
(zdroj: http://www.socialnifirmy.cz)

TÉMATICKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY
Posláním tematické sítě TESSEA je prosazování
konceptu sociální ekonomiky a sociálního
podnikání v podmínkách ČR, zejména vytvořením
a rozvíjením modelu infrastruktury pro jeho
rozvoj, zahrnující oblasti osvěty, vzdělávání,
podpory, financování a výměny zkušeností na
národní i mezinárodní úrovni a jeho prosazování
do koncepcí, strategií a politik. TESSEA nemá
21 ←

právní subjektivitu, k prosazení svých cílů využívá
dobrovolné iniciativy svých členů, případně
projektů a dalších nástrojů, jejichž nositeli jsou
konkrétní členové TESSEA. Maturus, o.p.s. je členem
od r. 2011.
(zdroj: http://www.socialni-ekonomika.cz/cs/oprojektu-tessea.html)

Nadace Jedličkova ústavu (NJÚ) — zakladatel společnosti

↓
↙

Maturus, o.p.s. — společnost

↘

Řídící orgán společnosti

Kontrolní orgán společnosti

Tříčlenná správní rada

Tříčlenná dozorčí rada

Tereza Vajtová — předsedkyně
PhDr. Jan Pičman — člen
Mgr. Petr Hrubý — člen

Ing. Tomáš Kafka — předseda
Ing. Zuzana Kalíková— členka
Ing. Alena Peštová — členka

↓

↓

Výkonný managment — statutární zástupce
Mgr. Lenka Španihelová — Ředitelka společnosti

↓
Zaměstnanci

↓
Jakub Koucký — grafik / Nina Křehotová — zajištění prodeje / Petr Cafourek — lektor
Mgr. Kristýna Mothejzíková — externí lektorka
zaměstnanci tranzitního programu do 6/2012
Ivana Slezáková / František Dragoun
zaměstnanci trenzitního programu do 9/2012
Lukáš Sosna / Karel Zrubecký / Pavel Štolba / Tomáš Pik

→ 22
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ČLENOVÉ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY K 31/12/2012
ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY:
Tereza Vajtová, PhDr. Jan Pičman, Mgr. Petr Hrubý
Předsedkyně správní rady: Tereza Vajtová
Všichni členové správní rady pracovali bez nároku na finanční odměnu.
Předsedkyně správní rady pracovala taktéž bez nároku na odměnu.Maturus, o.p.s. — držitel ochranné
známky, Lenka Španihelová, ředitelka

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY:
Ing. Tomáš Kafka, Ing. Zuzana Kalíková, Ing. Alena Peštová
Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Kafka Všichni členové dozorčí rady pracovali
bez nároku na finanční odměnu. Předseda dozorčí rady pracoval taktéž bez nároku na odměnu.

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Ředitelka společnosti: Mgr. Lenka Španihelová
Ředitelka obecně prospěšné společnosti pracovala s nárokem na finanční odměnu.
Celkové náklady vynaložené na její mzdu za rok 2012 včetně odvodů činí: 373 708,- Kč

ZAMĚSTNANCI K 31/12/2012
Lenka Španihelová – ředitelka společnosti
Jakub Koucký – grafik
Nina Křehotová – asistentka prodeje
Ivana Slezáková – grafik
František Dragoun – grafik
Tomáš Pik – grafik
Karel Zrubecký – grafik
Luboš Sosna – grafik
Pavel Štolba – grafik

Externí spolupracovníci:
Kristýna Mothejzíková – lektorka pro tranzitní program
Iva Lehningová – účetní

→ 24
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PODĚKOVÁNÍ
Naše poděkování patří všem, kteří
jakkoliv podpořili Maturus, o.p.s. v jeho
fungování! Děkujeme!
DOSUD NÁS V RÁMCI SVÉ
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
PODPOŘILI:
Finanční Dary:

RNDr. Radka Poláková: 35 000,Galerie Vltavín: 50 150,Ministerstvo spravedlnosti: 24 500,NET4GAS: 30 000,Phoenix communication a.s.: 8 460,PH GIA spol. s.r.o. : 5 000 ,-

Hmotné dary a umělecká díla:

Olbram Zoubek, Jiří Slíva, Kristýna Mothejzíková
Štefán Szabó: Scanner A3 Epson a tiskárna A3+
Canon Pixma v celkové hodnotě 48 843,-

Zajištění charitativní dražby:
Galerie Vltavín
Ministerstvo spravedlnosti

Služby:

Jedličkův ústav a školy, Dial Telecom, Tiskárna
Flóra, Ekopřeklady, PPL, ARIT, s.r.o., iStyle.cz, Ataxo

Zajištění praxe:

BOHEMIA PAPER s.r.o.
Martin Hůla – odborné přednášky ze světa grafiky
→ 26
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ V ROCE 2012 PODPOŘILI MATURUS, O.P.S.
NÁKUPEM GRAFICKÝCH PRODUKTŮ, NOVOROČENEK A KALENDÁŘŮ:
4RAIL, a.s.; ACP Traductera, a.s.; AECOM CZ s. r. o.;
Agency of Security FENIX, a.s.;
ALFA SYSTEM s.r.o.; AMTEKO International, s.r.o.;
Angio a.s.; Argo d. t., spol. s r.o.; Asistence o.s.;
BATIST Medical a.s.; Baxter BioScience s.r.o.;
BDO Tax s.r.o.; Beep, s.r.o.; BIO-PORT Europe s.r.o.;
Biovrana, s.r.o.; BTU Business Travel Unlimited;
CASTOR CZ; CCA Group a.s.;
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem;
Centrum mezistátních úhrad; CEPS a.s.;
Converging Network Solutions
s.r.o.; Czech Facility, a.s.; Č.O.S. spol. s r.o.;
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci;
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ;
DANIELSSON Logistics s.r.o.; Dialtelecom;
DIMAR CZ s.r.o.; DoxoLogic, s. r. o.;
E System Praha s.r.o.; ECOVIS blf s.r.o.;
ELVAC AUTOMATION s.r.o.; Exxon mobil;
FINE DREAM,s.r.o.; FOGI design s.r.o.; GHE a.s.;
Glopolis, o.p.s.; Granus s.r.o.;
Charlton a.s.; Chladicí věže Praha, a.s.; I.T.A.
Servisní s.r.o.; IMI INTERNATIONAL s.r.o.;
INC Research Czech Republic s.r.o.;
Infosys BPO s.r.o. Ing. Dušan Olejár;
Ing. Flieger Jiří - F System; Ing. Michal Reiter;
iStyle CZ, s.r.o.; ista Česká republika s.r.o.;
Iveta Clarke; Jan Fridrich; Jana Špirudová;
Jedličkův ústav; JHI AUDIT s.r.o.;
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Johnson & Johnson, s.r.o.; JUDr. Stanislav Šich;
JUDr. Žofie Chromcová;
K+K Hotel a.s.; KPMG Česká republika, s.r.o.;
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Středočeského
kraje; LERIKA Tax & Accounting, s.r.o.; LNĚNIČKA,
s.r.o.; Mattel Czech Republic s. r. o.; MEDIA MARKET
s.r.o.; Městská část Praha 2; Mgr. Jiří Trunečka –
advokát; Mgr. Pavel Škůrek; Michal Čepička; MIS
s.r.o.; Motorola, s.r.o.; MUDr Eva Burianová; Nadace
ČEZ; Nadace Jedličkova ústavu Praha; Novartis
s.r.o.; Občanské sdružení Borůvka; OLBRICH - CZ.
spol. s r. o.; Omnimedics CZ, s.r.o.; OPTIMAL
Engineering spol. s r.o.; PH GiA spol. s r.o.; Phoenix
communication a.s.; ProLogis Czech Republic
Management, s.r.o.; Proxima partner s.r.o.;
REKLAMAX, s.r.o.; ROCHE s.r.o.; Rosana, spol. s r.o.;
Rychetsky&Partners, s.r.o.; Sedmá ubytovací s.r.o.;
SEPA, spol. s r.o.; Siemens Electric Machines
s.r.o.; S-MOBIL s.r.o.; SOLEA CZ; Special Service
International, spol. s r.o.; SPEDIA s.r.o.; Správa
komunálního majetku Praha 3, a.s.; Správa
majetkového portfolia Praha 3 a.s.; Správa státních
hmotných rezerv s.r.o.; STATUS stavební a.s.; Škola
Online; Tesco Stores ČR a. s.; U JELENA, s.r.o.;
VidoSystems s.r.o.; VOŠ sociálně pedagogická
a teologická Jabok; VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.;
YOUNG & RUBICAM Praha s.r.o.; Základní škola
Kladno; Zentiva Group, a. s.
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NÁKLADY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Příloha k účetní závěrce společnosti MATURUS o. p. s. k 31/12/2012
1. Obecné údaje

Dozorčí rada: Olga Ruttnerová, narozena 20. 1. 1974,
bydliště Praha 4, Kunratice, Na jahodách 1291/19
Lena Peštová, narozena 15. 3. 1957,
bydliště Praha 4, Chodov, Hrabákova 1979/4 Zuzana
Kalíková, narozena 15. 12. 1956, bydliště Praha 10,
Strašnice, Břežanská 688/12

Poslání hlavní činnosti:
a) Napomáhat k sociálně pracovnímu začleňování
a běžnému způsobu života znevýhodněných
skupin, se zvláštním zřetelem na osoby
s postižením.
b) Vytvořit a provozovat tréninkové pracoviště
pro lidi se zdravotním postižením. Propagovat
principy sociálního podnikání u veřejnosti,
posilovat vzájemnou integraci a rozvoj firemní
filantropie na straně zákazníků odebírajících
produkty a služby obecně prospěšné společnosti.

Zakladatel: Nadace Jedličkova ústavu

1.1 Charakteristika společnosti
Společnost: MATURUS o.p.s.
Sídlo: Na Topolce 1713/1a
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 24766216

Hospodářská činnost: ANO
Datum vzniku společnosti: 18. 11. 2010
1.2 Statutární orgány
Správní rada: Tereza Vajtová, narozena 13. 12. 1974,
bydliště Praha 4, Pod pramenem 1607/5 Petr Hrubý,
narozen 11. 11. 1971, Praha 4, Podolí, Na Podkovce
574/11 Jan Pičman, narozen 29. 12. 1951, bydliště
Praha 10, Vykáňská 1483/5

2. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví
společnosti vedeného v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se
stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní
knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.
Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých
(Kč). Měrnou jednotkou jsou tisíce Kč, pokud není
uvedeno jinak.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady,
především zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad
o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých
aktivitách.
Příloha je zpracována za účetní období počínající
dnem vzniku společnosti a končící dnem
31. prosince 2012.
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2.1 Způsoby ocenění a odepisování

2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož
pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a doba
použitelnosti je delší než 1 rok.
Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož
pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč a doba
využitelnosti je delší než 1 rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek je oceněn pořizovacími cenami.
Ve sledovaném účetním období společnost
nenakoupila žádný hmotný majetek.
2.1.2 Odpisování
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého
majetku účetní jednotka sestavila v interní
směrnici tak, že za základ vzala metody používané
při vyčíslování daňových odpisů (u majetku
pořízeného a zařazeného k 1.1.), účetní a daňové
odpisy se rovnají. Způsob daňového odpisování bude
stanoven pro každý majetek samostatně, a to vždy
při zařazení majetku do užívání. Daňové odpisy se
řídí zákonem o daních z příjmů.
2.1.3 Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek
Účetní jednotka stanovila, že dlouhodobým
drobným majetkem je majetek, jehož vstupní cena
je vyšší než 3 000 Kč a nižší než 40 000 Kč a doba
použitelnosti je delší než 1 rok. Pořízení takového
majetku je účtováno na účet 501 v případech,
kdy současně nejsou vedlejší pořizovací náklady.
Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem
028/088.
Drobným hmotný majetkem je majetek, jehož
pořizovací cena je nižší než 3 000 Kč a doba
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použitelnosti je kratší než 1 rok, je účtován přímo
na účet 501.
Dlouhodobým drobným nehmotným majetkem je
takový majetek, jehož vstupní cena je v rozmezí
7 000 Kč až 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší
než 1 rok. Pořízení takového majetku je účtování
na účet 518. Zařazení do užívání se provádí účetním
zápisem 018/078.
Drobným nehmotným majetkem je majetek,
jehož pořizovací cena je nižší než 7 000 Kč a doba
využitelnosti je kratší než 1 rok, je účtován přímo
na účet 518. Nakoupený dlouhodobý drobný hmotný
a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími
cenami.
2.1.4 Zásoby
Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence
zásob.
Oceňování nakupovaných zásob je prováděno
pořizovacímu cenami.
2.1.5 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní
jednotce k žádným změnám.
2.2 Tvorba opravných položek a rezerv
Opravné položky a rezervy nebyly tvořeny.
2.3 Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá
společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.
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3. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
3.1 Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky.
částka k 31.12.2012

splatnost ke dni

Okresní správa sociálního zabezpečení

40.613,- Kč

15. leden 2013

ZP

13.074,- Kč

15. leden 2013

Finanční úřad - zálohová daň

9.985,- Kč

15. leden 2013

3.2 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 8.
Mzdové náklady
Ostatní sociální náklady

947 tis. Kč
329 tis. Kč

3.3 Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

hlavní
1.074.080,- Kč
1.025.908,- Kč
- 48.172,- Kč

hospodářská
1.230.727,- Kč
1.096.844,- Kč
- 133.882,- Kč

Daň z příjmů

0

0

3.4 Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2012, po datu účetní závěrky nenastaly.
Sestaveno dne: 25.března 2013 Sestavila: Ing. Iva Lehningová
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31/12/2012
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2012

( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Maturus, o.p.s.
Na Topolce 1713/1a
Praha 4
140 00

IČO

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

24766216

Činnosti
Označení
A.

Číslo
řádku

Název ukazatele
Náklady
Spotřebované nákupy celkem

I.

Činnosti

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

Označení

1
Součet I.1. až I.4.

2

172

375

547

1.

Spotřeba materiálu

(501)

3

155

354

509

2.

Spotřeba energie

(502)

4

17

21

38

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

(503)

5

4.

Prodané zboží

(504)

6

Služby celkem

292

176

468

Součet II.5. až II.8.

7

Opravy a udržování

(511)

8

6.

Cestovné

(512)

9

7.

Náklady na reprezentaci

(513)

10

9

1

10

8.

Ostatní služby

(518)

11

283

175

458

Součet III.9. až III.13.

12

600

680

1 280

Mzdové náklady

(521)

13

515

432

947

10.

Zákonné sociální pojištění

(524)

14

83

247

330

11.

Ostatní sociální pojištění

(525)

15

12.

Zákonné sociální náklady

(527)

16

2

1

3

13.

Ostatní sociální náklady

(528)

17

Daně a poplatky celkem

Osobní náklady celkem

III.
9.

4

4

21

4

4

22

6

6

6

6

Součet IV.14. až IV.16.

18

14.

Daň silniční

(531)

19

15.

Daň z nemovitostí

(532)

20

16.

Ostatní daně a poplatky

(538)

Ostatní náklady celkem

Součet V.17. až V.24.

IV.

V.
17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(541)

23

18.

Ostatní pokuty a penále

(542)

24

19.

Odpis nedobytné pohledávky

(543)

25

20.

Úroky

(544)

26

21.

Kurzové ztráty

(545)

27

22.

Dary

(546)

28

23.

Manka a škody

(548)

29

24.

Jiné ostatní náklady

(549)

30
31

25.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
Součet VI.25. až VI.30.
opravných položek celkem
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(551)

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)

33

27.

Prodané cenné papíry a podíly

(553)

34

28.

Prodaný materiál

(554)

35

29.

Tvorba rezerv

(556)

36

VI.
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32

Tvorba opravných položek
Poskytnuté příspěvky celkem

VII.

(559)

37

Součet VII.31. až VII.32.

38

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami

(581)

32.

Poskytnuté členské příspěvky

(582)

40

Hodnota VIII.33.

41

VIII.

5.

II.

30.

Číslo
řádku

Název ukazatele

33.

Daň z příjmů celkem
Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

39

(595)

42

Součet I. až VIII.

43

1 074

1 231

2 305
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Činnosti

Činnosti
Označení
B.

Číslo
řádku

Název ukazatele
Výnosy

Hospodářská

Celkem

5

6

7

Označení
C.

44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

I.

Hlavní

Součet I.1. až I.3.

45

1 097

1 097
D.

1.

Tržby za vlastní výrobky

(601)

46

2.

Tržby z prodeje služeb

(602)

47

1 095

1 095

3.

Tržby za prodané zboží

2

2

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

II.

(604)

48

Součet II.4. až II.7.

49

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

(611)

50

5.

Změna stavu zásob polotovarů

(612)

51

6.

Změna stavu zásob výrobků

(613)

52

7.

Změna stavu zvířat

III.

Aktivace celkem

(614)

53

Součet III.8. až III.11.

54

8.

Aktivace materiálu a zboží

(621)

55

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

(622)

56

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

(623)

57

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

(624)

58

Součet IV.12. až IV.18.

59

Ostatní výnosy celkem

IV.
12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(641)

60

13.

Ostatní pokuty a penále

(642)

61

14.

Platby za odepsané pohledávky

(643)

62

15.

Úroky

(644)

63

16.

Kurzové zisky

(645)

17.

Zúčtování fondů

(648)

65

18.

Jiné ostatní výnosy

(649)

66
67

19.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
Součet V.19. až V.25.
opravných položek celkem
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
(652)

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

(653)

69

21.

Tržby z prodeje materiálu

(654)

70

22.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

(655)

71

23.

Zúčtování rezerv

(656)

72

24.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

25.

Zúčtování opravných položek

V.

VI.

Přijaté příspěvky celkem

(657)

73

(659)

74

Součet VI.26. až VI.28.

75

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

(681)

76

Přijaté příspěvky (dary)

(682)

77

28.

Přijaté členské příspěvky

(684)

78

Hodnota VII.29.

79

Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem

Výsledek hospodaření po zdanění

Odesláno dne:

Razítko:

82

(591)

83

C. - 34.

84

Podpis odpovědné
osoby:

5

Hospodářská

Celkem

6

7

-48

-134

-182

-48

-134

-182

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:
Telefon:

872

872

872

872

154

154

154

154

68

27.

29.

Daň z příjmů

Výnosy - Náklady

Hlavní

64

26.

VII.

Výsledek hospodaření před zdaněním
34.

Číslo
řádku

Název ukazatele

(691)

80

Součet I. až VII.

81

1 026

1 097

2 123
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Tisk vybraných záznamů

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

39 296,00
39 296,00

29 121,00
29 121,00

32 047,00
32 047,00

-2 926,00
-2 926,00

36 370,00
36 370,00

539 752,97
7 265,41
547 018,38

2 047 218,17
95 115,06
2 142 333,23

2 204 663,39
87 619,00
2 292 282,39

-157 445,22
7 496,06
-149 949,16

382 307,75
14 761,47
397 069,22

0,00
0,00

11 200,00
11 200,00

11 200,00
11 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2xx

586 314,38

2 182 654,23

2 335 529,39

-152 875,16

433 439,22

311000
Odběratelé
311001
Odběratelé tuzemsko
314001
záloha plyn
314002
záloha elektrika
314003
záloha voda
314005
záloha čipy
314006
zálohy
315999
Ostatní pohledávky - přeplatky
31x
Pohledávky

0,00
142 087,30
21 436,00
8 000,00
2 700,00
588,00
0,00
0,00
174 811,30

213 575,60
1 096 028,60
-4 566,39
15 548,64
3 942,80
800,00
1 140,00
5 940,00
1 332 409,25

0,00
1 272 484,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 272 484,72

213 575,60
-176 456,12
-4 566,39
15 548,64
3 942,80
800,00
1 140,00
5 940,00
59 924,53

213 575,60
-34 368,82
16 869,61
23 548,64
6 642,80
1 388,00
1 140,00
5 940,00
234 735,83

Číslo
účtu

Název účtu

Aktiva

211001
Pokladna CZK
21x
Peníze
221001
účet RB
221002
účet RB-darovací
22x
Účty v bankách
261001
Peníze na cestě
26x
Převody mezi finančními účty

381000
Náklady příštích období
38x
Přechodné účty aktiv a pasiv

6 409,00
6 409,00

2 400,00
2 400,00

0,00
0,00

2 400,00
2 400,00

8 809,00
8 809,00

0,00
0,00

108 900,80
108 900,80

108 900,48
108 900,48

0,32
0,32

0,32
0,32

181 220,30

1 443 710,05

1 381 385,20

62 324,85

243 545,15

767 534,68

3 626 364,28

3 716 914,59

-90 550,31

676 984,37

0,00
297 381,00
680,00
0,00
298 061,00

0,00
1 178 838,70
3 388,00
7 509,00
1 189 735,70

204 292,82
939 139,38
3 388,00
7 509,00
1 154 329,20

204 292,82
-239 699,32
0,00
0,00
-35 406,50

204 292,82
57 681,68
680,00
0,00
262 654,50

331000
Zaměstnanci
48 599,00
336000
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpe 21 412,00
336002
Zúčtování s institucemi VZP
0,00
33x
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 70 011,00

921 976,00
368 801,00
0,00
1 290 777,00

971 464,00
388 032,00
13 044,00
1 372 540,00

49 488,00
19 231,00
13 044,00
81 763,00

98 087,00
40 643,00
13 044,00
151 774,00

2 455,00
0,00
0,00
2 455,00

55 490,00
6 257,00
148 401,56
210 148,56

63 020,00
32 824,00
214 091,40
309 935,40

7 530,00
26 567,00
65 689,84
99 786,84

9 985,00
26 567,00
65 689,84
102 241,84

0,00
0,00

10 692,00
10 692,00

21 018,00
21 018,00

10 326,00
10 326,00

10 326,00
10 326,00

53 864,29
53 864,29

53 864,29
53 864,29

54 876,95
54 876,95

1 012,66
1 012,66

54 876,95
54 876,95

424 391,29

2 755 217,55

2 912 699,55

157 482,00

581 873,29

395000
Vnitřní zúčtování
39x
Opravná položka k zúčtovacím vztahů
3xx
Aktiva celkem

Pasiva

321000
Dodavatelé
321001
Dodavatelé tuzemsko
325000
Ostatní závazky
325999
Ostatní závazky - přeplatky
32x
Závazky

342000
Ostatní přímé daně
343000
Daň z přidané hodnoty
343100
Daň z přidané hodnoty20%
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč
34x
379000
Jiné závazky
37x
Jiné pohledávky a závazky
383000
Výdaje příštích období
38x
Přechodné účty aktiv a pasiv
3xx
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