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úvodní  
slovo

Vážení a milí přátelé, 

S oblibou volně parafrázuji Malého prince a spolu s ním tvrdím, 
že my, kteří rozumíme životu, se nezabýváme čísly. Jenomže právě 
čísla předvedla z roku na rok takový spektákl, že mají větší výpovědní 
hodnotu, než mnoho slov – a tak mi to nedá, musím s nimi své úvodní 
slovo začít. Protože posuďte sami: 

2014 2015

Obrat prodeje služeb 956 612 Kč 1 744 525 Kč

Hospodářský výsledek 15 000 Kč 506 000 Kč

Loni jsem na tomto místě psala, že Maturus má za sebou nejnáročnější 
rok své existence, že kormidlo převzala nová ředitelka Jitka a že je 
patrné, že firma pod jejím vedením nabrala správný směr. Nemám lepší 
doklad o potvrzení tehdejší své domněnky, než tabulku výše.

Ráda bych se tímto podělila o naši radost ze skvělých výsledků 
a ujistila Vás, že děláme vše proto, abychom směr udrželi. Nadále platí: 
nedojímáme, pracujeme!

Vše ostatní podstatné (že Jakub cestu trabantem přežil a ve zdraví se 
vrátil, že máme tak skvělé zákazníky jako společnost RPM, kteří pro nás 
pořádají benefiční akce, že držíme tradici a připravujeme pro děti 
z Jedle každoroční oslavu atd. atp.) se dočtete na dalších stránkách.  
(Pro požitkáře nabízíme i mnoho dalších čísel!). 

Buddha praví: „Nauč všechny této trojí pravdě: šlechetné srdce, 
vlídná řeč a život prodchnutý službou a soucitem jsou věci, které 
obnovují lidskost.“ Děkuji za Vaše šlechetná srdce – věřím, že společně 
lidskost realizujeme. 

Tereza Vajtová
předsedkyně správní rady Maturus, o. p. s. 

P. S. Zaskočte kdykoliv na kus vlídné řeči za námi do Jedle – pozvánka 
platí neomezeně. 
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základní 
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Název obecně prospěšné společnosti:  
Maturus, o. p. s.

IČ: 24766216 | DIČ: CZ24766216
Sídlo: Na Topolce 1713/ 1a, 140 00  Praha 4

Společnost je zapsána v rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeném u Městského 
soudu v Praze, v oddílu O, vložce číslo 770.

Statutární zástupce: Jitka Čechová
e-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
IČ:  25691872 | Na Topolce 1, 140 00  Praha 4

Poslání hlavní činnosti: 
• Napomáhat k sociálně pracovnímu začleňování a běžnému  

způsobu života znevýhodněných skupin, se zvláštním 
zřetelem na osoby s postižením.

• Vytvořit a provozovat tréninkové pracoviště pro osoby 
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.

 
Hospodářská činnost: 
• Výroba, produkce a prodej předmětů vytvořených  

osobami s postižením, předmětů, jejichž prodej slouží 
osobám s postižením nebo předmětů propagujících 
neziskové organizace, které pomáhají osobám s postižením.

mailto:reditel%40maturus.cz?subject=


SPRÁVNÍ RADA
Tereza Vajtová – předsedkyně
Eva Völflová
Taťána Waltrová

Všichni členové správní rady včetně 
předsedkyně pracovali bez nároku na finanční 
odměnu.

DOZORČÍ RADA (do 19. 1. 2015)
Tomáš Kafka – předseda
Miloš Dezort
Zuzana Kalíková

DOZORČÍ RADA (od 19. 1. 2015)
Petr Vít – předseda (od 19. 3. 2015)

Jana Fučikovská
Roman Anděl 

Všichni členové dozorčí rady včetně předsedy 
pracovali bez nároku na  
finanční odměnu. 

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Jitka Čechová – ředitelka

Ředitelka obecně prospěšné společnosti 
pracovala s nárokem na finanční odměnu.

ZAMĚSTNANCI
ředitelka společnosti
Jitka Čechová

grafici
Jakub Koucký
Valerie Machová
Štěpánka Našincová
Kristýna Mothejzlíková (od 1. 9. 2015)

asistentka prodeje
Nina Křehotová (do 31. 5. 2015)

ZAMĚSTNANCI  
TRÉNINKOVÉHO PRACOVIŠTĚ
František Dragoun
Ondřej Hohl
Valerie Machová
Jan Sláma

lektor tréninkového pracoviště 
Marek Gabriel Hruška

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
účetní
Iva Lehningová

IT podpora
David Dvořák
Miloš Ducho

organizační  
struktura
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Maturus, o. p. s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává 
kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tréninkové pracoviště, ve kterém 
se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením 
zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.

Chcete vědět víc?  

Podívejte se 

na náš web. 

www.maturus.cz
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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.

http://www.maturus.cz/
http://www.maturus.cz/
http://www.maturus.cz


osvědčení

členství
a

PřílohaPoděkováníTréninkové 

pracoviště

Grafické 

studio

Obsah O nás

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR)
AVPO sdružuje a podporuje neziskové organizace, mezi jejichž hlavní  
priority patří transparentnost a profesionalita. 
Maturus, o. p. s. je členem od r. 2011. 
www.avpo.cz
 

Asociace společenské odpovědnosti (A–CSR)
Platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky 
odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu 
společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další složky společnosti 
včetně veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol 
a jednotlivců. 
www.spolecenskaodpovednostfirem.cz

TESSEA ČR, z. s.
Posláním spolku je prosazování konceptu sociální ekonomiky 
a sociálního podnikání v podmínkách ČR.
www.tessea.cz

Ochranná známka práce postižených od roku 2011
Garantuje, že práci vykonali skutečně lidé s postižením, zaměstnaní  
za potřebných podmínek. Zaručuje férovost náhradního plnění.
K jejímu získání musí naše firma splňovat přísná pravidla kvality 
a konkurenceschopnosti, dodržovat legislativu a řídit se pravidly 
sociálního podnikání. Zakoupením produktů s touto známkou 
pomáháte upevnit místo sociálních firem na trhu práce v ČR.
www.pracepostizenych.cz

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace od roku 2014
Je hodnocením spolehlivosti udělovaným Asociací veřejně 
prospěšných organizací AVPO. Je udělována na dobu tří let. Každý 
rok je její oprávněnost prověřována. Je známkou toho, že naše firma 
adekvátně hospodaří se svěřenými prostředky, pracuje na svém 
dalším rozvoji a odpovědně naplňuje své poslání. Je doporučením 
pro potencionální dárce i zákazníky.
www.znackaspolehlivosti.cz

http://www.avpo.cz/
http://www.tessea.cz
http://www.pracepostizenych.cz/
http://www.znackaspolehlivosti.cz/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/
http://www.tessea.cz/
http://www.avpo.cz/
http://www.pracepostizenych.cz/
http://www.znackaspolehlivosti.cz/
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Leden
• vznikají naše nové propagační materiály inspirovné stolní hrou

Únor 
• zahájen projekt „Do práce s podporou a praxí“ ve spolupráci  

s Asisitencí, o. p. s.
• benefiční koncert pro Maturus, o. p. s. v evangelickém kostele  

ve Střešovicích (výtěžek 15 000 Kč)
Březen
• přijatí noví zaměstnanci do pracovního tréninku:  

Ondřej Hohl, František Dragoun, Jan Sláma, Valerie Machová

Duben 
• grafik Jakub Koucký odjíždí s trabanty kolem světa
• účast na NGO Marketu

Květen
• naše produkční Nina Křehotová se stěhuje až do Opavy

Červen 
• benefice firmy RPM Service pro Maturus, o. p. s. (výtěžek 60 527 Kč) 
• dětský den v hotelu Corinthia 
• natáčíme propagační video 

Září
• do týmu přichází Kristýna Mothejzíková
• na základě kontrolního auditu znovu udělena značka 

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace 
• ve spolupráci s Tyfloservis, o. p. s. realizovány dva workshopy 

pro Sanofi – Aventis a Zentiva „Jak komunikovat s handicapovanými“

Říjen
• konec pracovního tréninku

Prosinec
• Giving Tuesday – den s dobrovolníky z firmy MSD,  

navázána dlouhodobá spolupráce

https://www.facebook.com/maturus.o.p.s/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=ReF0N9VIcUg
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…uz na to máme i razítko!
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Anton ČONKA
Musica Lucis Praga

Ivan HERÁK 
& Band

VÁCLAV HUDEČEK

Farní sbor Českobratrské církve evangelické zve na 

v neděli 1. února 2015
od 19:30 hod

KONCERT PRO MATURUS

Pavel Josef VEJVANOVSKÝ
Wolfgang Amadeus MOZART

Johann Sebastian BACH
Antonín DVOŘÁK

Jan ZACH 

Náměstí Před bateriemi 22, Praha 6

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Výtěžek půjde na rozvoj sociální firmy 

MATURUS, o. p. s.

První úmrtí vypadá ještě jako nešťastná náhoda. Ale jen do té doby, 
než Kateřina Králová dostane tajemný vzkaz, ve kterém se mluví 
oo prvním jezdci Apokalypsy. A co požár v místní knihovně, při kterém 
zahynuli další dva lidé? Může to být zase pouhá náhoda, nebo Kateřina 
opravdu přivolala na hrad Zelená Hůrka a jeho okolí dávnou kletbu, 
když v jedné z hradních kaplí zůstala i po půlnoci? Pátrání po vrahovi 
ji zavede až do 13. století, do období vlády Přemyslovců, a na povrch 
začnou vyplouvat křivdy sahající do dávné rodinné historie. A k tomu 
zemře další člověk. Pro koho si přijede čtvrtý jezdec Apokalypsy?

H
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Y

ISBN 978-80-7505-209-4
9788075052094

ČTVRTÝ
JEZDEC
APOKALYPSY

Hana Whitton

Detektivní příběh z hradu Zelená Hůrka

Výroční 
zpráva
2014

Nadační fond J&T

Klášter⁘byl⁘před⁘
více⁘než⁘osmi⁘sty⁘
lety⁘založen⁘na⁘
místě,⁘vnímaném⁘
odedávna⁘jako⁘
posvátné.⁘

Pod⁘vedením⁘
prvního⁘opata⁘
Jarlocha,
považovaného⁘
za⁘pokračovatele⁘
Kosmovy⁘kroniky,⁘
se⁘brzy⁘stal⁘centrem⁘
duchovního,⁘
kulturního⁘a⁘
hospodářského⁘
života⁘v⁘kraji.

Archeologické⁘
výzkumy⁘
zde⁘odhalily⁘
středověkou⁘
stavební⁘hut,⁘
v⁘níž⁘se⁘vyráběly⁘
dlaždice⁘se⁘vzory,⁘
které⁘nemají⁘
v⁘křesťanském⁘
umění⁘Evropy⁘té⁘
doby⁘konkurenci.

Klášter⁘se⁘svojí⁘komunitou⁘přečkal⁘přes⁘řadu⁘
dramatických⁘situací⁘až⁘do⁘dnešní⁘doby.⁘Krom⁘
svého⁘hlavního⁘poslání⁘–⁘obnovy⁘řeholního⁘života⁘
a⁘pastorační⁘činnosti⁘v⁘okolních⁘farnostech⁘–⁘
pořádají⁘zdejší⁘premonstráti⁘⁘řadu⁘kulturních⁘akcí⁘
pro⁘nejširší⁘veřejnost.

Dva⁘prohlídkové⁘
okruhy⁘jsou⁘nejen⁘
procházkou⁘
dějinami⁘
architektury,⁘ale⁘
dávají⁘nahlédnout⁘
i⁘do⁘života⁘
řádových⁘bratří.

Vedle⁘románské⁘
baziliky⁘Navštívení⁘
Panny⁘Marie,⁘
gotické⁘opatské⁘
kaple⁘a⁘kostela⁘
sv.⁘Jiljí⁘shlédne⁘
návštěvník⁘interiéry⁘
bývalé⁘prelatury⁘a⁘
Latinské⁘školy.

SLUŽBY

⁘⁘ Klášterní⁘obchůdek
Turistické⁘známky⁘a⁘vizitky,⁘pohlednice,⁘knihy,⁘
klášterní⁘výrobky⁘(džemy,⁘hořčice,⁘vína,⁘bylinné⁘
čaje),⁘kvalitní⁘čokolády,⁘keramika,⁘dárkové⁘
předměty…
Otevřeno⁘v⁘době⁘prohlídek⁘nebo⁘po⁘dohodě.

⁘⁘ Výstavní⁘síň⁘v⁘přízemí⁘barokní⁘prelatury⁘je⁘
místem⁘konání⁘příležitostných⁘výstav.

⁘⁘ Pronájmy⁘sálu⁘v⁘Latinské⁘škole⁘pro⁘svatby,⁘
přednášky,⁘besedy,⁘koncerty⁘aj.

Premonstrátský⁘klášter⁘
Milevsko

Klášter⁘se⁘svojí⁘komunitou⁘přečkal⁘přes⁘řadu⁘
dramatických⁘situací⁘až⁘do⁘dnešní⁘doby.⁘Krom⁘
svého⁘hlavního⁘poslání⁘–⁘obnovy⁘řeholního⁘života⁘
a⁘pastorační⁘činnosti⁘v⁘okolních⁘farnostech⁘–⁘
pořádají⁘zdejší⁘premonstráti⁘⁘řadu⁘kulturních⁘akcí⁘
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Lestyanovi
Stankova 370/12D

Brno - Ponava
602 00

ˇ

Pro kampaň HLEDÁME RODIČE vyrobil MATURUS, o. p. s.

ze zakázek

2015

Chcete si zkusit, co 

znamená být grafikem 

v MATURU?

GRAFIKA JE HRA

Stáhněte si naší hru. 

1. M
ÍSTO

http://www.maturus.cz/images/Pdf/M_hra_2016_krivky.pdf
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

747 159 Kč

1 029 963 Kč

1 096 845 Kč

 1 177 822 Kč

956 612 Kč

1 744 525 Kč 177

142

144

142

116

100

tržby bez DPH počet objednávek

V roce 2015 naše grafické studio 

realizovalo 177 zakázek.
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CÍLEM JE:
• Nabídnout možnost doplnění znalostí 

a získání potřebné praxe v oblasti grafiky 
pro snadnější vstup na otevřený trh práce.

• Zprostředkovat lidem s postižením 
zkušenost, že i přes zdravotní handicap 
mohou odvádět dobrou práci, posilovat 
své kompetence, být plnohodnotným 
členem týmu a účastnit se reálného 
pracovním procesu.

TRÉNINKOVÉ PRACOVIŠTĚ V ČÍSLECH:
• Celkový počet absolventů projektu 21.

• Na dobu 8 měsíců zaměstnání pro 4 osoby 
s postižením.

• 3 ze 4 absolventů v roce 2015 si po 
ukončení programu našlo zaměstnání.

PROJEKT DO PRÁCE S PODPOROU A PRAXÍ:
• V období únor–říjen 2015 bylo tréninkové 

pracoviště podpořeno z prostředků ESF 
částkou 323 000 Kč.

• Ve spolupráci s Asistencí, o. p. s. byl 
realizován projekt  
Do práce s podporou a praxí.

• Čtyři osoby s postižením se po dobu 
osmi měsíců vzdělávaly pod vedením 
odborného asistenta v grafických 
programech a získávaly potřebnou praxi.  

DÁLE PODPOŘILI:
• Nadace Jedličkova ústavu v roce 2015 

tréninkové pracoviště podpořila částkou 
163 510 Kč. 

• Tréninkové pracoviště a zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením ve společnosti 
Maturus, o. p. s. jsou v rámci zákonem 
daných možností významně podporovány 
Úřadem práce.

„ Od učení se základním technikám a pravidlům grafického 

designu a typografie jsme přešli ke skutečným zakázkám, 

u nichž byla vyžadována preciznost a splnění časových 

termínů. Nejzajímavější a zároveň nejnáročnější byla tvorba 

kalendáře. V praxi se ukázalo, že cesta od nápadu k realizaci 

může být trnitá, ale výsledek, myslím, stál za to.“

Ondřej Hohl – zaměstnanec tréninkového pracoviště

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html
http://nadaceju.cz/
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ MATURUS PODPOŘILI.
AŤ UŽ ODBORNÝM PORADENSTVÍM,  
FINANČNÍM ČI VĚCNÝM DAREM,  
ANEBO NA NÁS MYSLÍ A FANDÍ NÁM.

Dále jmenovitě děkujeme:

Pavlovi Mádlovi a Evě Machajdíkové z grafického studia Lace up  
za řadu dobrých rad, podporu při tvorbě nového vizuálu,

Tomášovi Bzirskému za správu Google AdWords,

Evě Bělonožníkové z firmy RPM Service za organizaci benefiční 
akce, jejíž výtěžek firma věnovala Maturu,

Pavlovi Pokornému a staršovstvu sboru ČCE ve Střešovicích za 
to, že se rozhodli nás podpořit výtěžkem z benefičního koncertu,

Noře Řehákové a Ondřejovi Skřehotovi za dobrovolnický den  
z kterého vznikla dlouhodobá spolupráce s firmou MSD,

Elišce Kačerové, Martinovi Zapadlovi, Pavlovi Horčičkovi a řadě 
dalším milých zákazníkům, kteří věří naší práci a našemu poslání.

Za podporu a pomoc při přípravě dětského dne pro studenty 
škol Jedličkova ústavu děkujeme:

Lence Španihelové, Tereze, Maxovi a Tilenovi Vajtovým,  
Veronice Šenoldové Chrobákové, Bobovi Hochmanovi.

Granty:
ESF OPPA: 318 306 Kč
Nadace JÚ: 163 510 Kč
Dotace ÚP: 461 545 Kč

Dary:
RPM Service: 60 527 Kč
Farní sbor ČCE Střešovice: 15 000 Kč
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AKTIVA

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav  

k poslednímu 

dni účetního 

období

b 1 2

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 92 74

Dlouhodobý nehmotný  
majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 92 92

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

−18

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 828 984

Zásoby celkem 66 26

Pohledávky celkem 170 146

Krátkodobý finanční majetek celkem 471 696

Jiná aktiva celkem 121 116

AKTIVA CELKEM 920 1 058

PASIVA

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav  

k poslednímu 

dni účetního 

období

b 3 4

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 190 654

Jmění celkem

Výsledek hospodaření celkem 190 654

CIZÍ ZDROJE CELKEM 730 404

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 596 301

Jiná pasiva celkem 134 103

PASIVA CELKEM 920 1 058

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

IČ: 24766216

Rozvaha  
podle Přílohy č. 1  
vyhlášky č. 504/2002 Sb
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NÁZEV UKAZATELE

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

NÁKLADY

Spotřebované nákupy celkem 12 525 537

Služby celkem 47 323 370

Osobní náklady celkem 959 382 1 341

Daně a poplatky celkem 12 12

Ostatní náklady celkem 1 7 8

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  
a opravných položek celkem

18 18

Poskytnuté příspěvky celkem

Daň z příjmů celkem

NÁKLADY CELKEM 1 049 1 237 2 286

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

IČ: 24766216

Výkaz zisku a ztráty  
podle Přílohy č. 2  
vyhlášky č. 504/2002 Sb

NÁZEV UKAZATELE

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 744 1 744

Změna stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem

Aktivace celkem

Ostatní výnosy celkem 464 464

Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem

Přijaté příspěvky celkem 584 584

Provozní dotace celkem

VÝNOSY CELKEM 1 048 1 744 2 792

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
PŘED ZDANĚNÍM

−1 507 506

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ −1 466 465
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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 2015.

ZPŮSOBY OCENĚNÍ A ODEPISOVÁNÍ

• 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 zařadila do používání 
hmotný majetek PC iMac 27“ a PC MacBook pro 15“.

• 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 nerovnají. 

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.

• DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý drobný majetek 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. 

Drobný hmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 
3 000 Kč a doba použitelnosti je kratší než 1 rok. Pořízení takového 
majetku je účtováno přímo na účet 501. 

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 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 účtováno na účet 518. 

Drobný nehmotný majetek 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.
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• ZÁSOBY

Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob.
Oceňování nakupovaných zásob je prováděno pořizovacímu cenami.

• ZMĚNY OCEŇOVÁNÍ, ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce  
k žádným změnám.

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK A REZERV

Opravné položky a rezervy nebyly tvořeny.

PŘEPOČET CIZÍCH MĚN NA ČESKOU MĚNU

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální 
denní kurz vyhlášený ČNB.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
PŘEHLED SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍM 
ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI, 
VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A EVIDOVANÉ DAŇOVÉ 
NEDOPLATKY.

částka  
k 31.12.2015

splatnost  
ke dni

OSSZ 25 997 Kč 20.01.2016 

ZP 5 217 Kč 20.01.2016

Finanční úřad – zálohová daň 3 525 Kč 20.01.2016

Výše uvedené závazky byly ke dni splatnosti uhrazeny.

PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců  
ve sledovaném období byl 9.

Mzdové náklady 1 347 tis. Kč

Ostatní sociální náklady 333 tis. Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
V ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKOU ČINNOST

HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ

Náklady celkem 1 049 tis. Kč 1 237 tis. Kč 

Výnosy celkem 1 047 tis. Kč 1 745 tis. Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním −2 tis. Kč 508 tis. Kč

Daň z příjmů 0 41 tis. Kč

      
UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2015,  
po datu účetní závěrky nenastaly.

Sestaveno dne: Sestavil:

13. března 2016 Ing. Iva Lehningová
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pár slov  
na závěr

Závěrečné slovo bývá prostor pro shrnutí minulého a výhled 
do budoucna. Když mi před dvěma lety kamarádka poslala odkaz 
na výběrové řízení na ředitelku Maturu, přišlo mi, že je snad šité 
mně na míru. Možnost propojit práci v sociální firmě s grafikou byla 
více než lákavá. Začátek byl boj. Učila jsem se novým dovednostem 
(personalistika, finanční řízení, marketing, fundraising), sžívala s týmem 
a hlavně překonávala náročné období, kdy chyběly finance. Během 
prvního roku jsem se naučila víc, než za předchozích mnoho let praxe. 
Celou dobu jsem však na to nebyla sama. Našla jsem úžasnou podporu 
v týmu. Neocenitelným rádcem, průvodcem i přítelkyní mi byla 
zakládající ředitelka a současná předsedkyně SR Tereza Vajtová. Za to 
jí moc děkuji. Mé očekávání se splnilo. Role ředitelky Maturu mě baví 
a naplňuje.  Maturus vnesl nový rozměr do mého pracovního  
i osobního života. Mluvit o handicapech nechci, neboť při práci je 
člověk přestane vnímat.

Výhled do budoucna? Věřím, že naše práce mluví za nás nejlépe. 
Kvalitní, profesionálně odvedená práce = spokojený zákazník. 
Spokojený zákazník se vrací. Tato jednoduchá rovnice se ukazuje jako 
správná. Zisky se zvyšují, zákazníci se vracejí. Více práce, více praxe 
pro zaměstnance, více sebevědomí a radosti, to je naše budoucnost.

Jitka Čechová
ředitelka
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