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Vážení přátelé, spolupracovníci a dárci Rodinného centra MUM,

výroční zpráva za rok 2015 je malé ohlédnutí za naší činností, výroční zpráva je týmová práce, stejně 
jako celá naše činnost. Bez týmu to nejde a my máme skvělý tým.

Mojí úlohou, jakožto ředitelky prorodinné neziskové organizace, je motivovat lidi ke smysluplným 
věcem, podporovat vznikající nápady a projekty tak, aby se proměnily ve skutečnost, a v neposlední 
řadě vařit vysoce energetický čaj.

Pomáhání je snadné, když vás baví, a není třeba se ho bát. Rodinné centrum ve svých aktivitách 
v roce 2015 podpořilo 333 rodin týdně.

Díky rozmanitým projektům jsme začali spolupracovat s Místní agendou 21 a fungovat více 
prokomunitně. To nás velmi těší! Stejně jako zapojení všech dobrovolníků, babiček, rodičů, dětí 
a omladiny z naší městské části a okolí.

Velmi si vážíme této spolupráce a děkujeme všem, kdo jakkoliv pomáhá, ať už svým volným časem, 
věcným či finančním darem a nebo podporou v dotačním řízení.

Díky za každý dobrý rok!

Barbora Zálohová
Ředitelka RC MUM z.s.

VIZE a poslání
Spokojená aktivní rodina a pestrý komunitní život.
Naším posláním je vytvářet prostředí pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou navazovat nová 
přátelství a setkávat se, vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se a rozvíjet, aktivně se zapojit do 
komunitního života, využít prostor pro své pracovní aktivity, najít pomoc v tíživých životních 
situacích.

prostory
RC MUM sídlí v objektu hlavního města Prahy. K dispozici máme dvě vybavené herny, velkou 
učebnu, kterou využíváme také jako výtvarnou a keramickou dílnu. Samozřejmostí je vybavená 
kuchyňka, hygienické a provozní zázemí. V roce 2015 proběhla rekonstrukce střechy. Od roku 2013 
provozujeme coworkingové centrum Mumraj – sdílený pracovní prostor s kanceláří, studiem péče 
o tělo a zázemím pro koordinátora a jeho tým.

RC MUM je členem Unie center pro rodinu a komunitu o.p.s.
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lIDÉ V MUMU

Zaměstnanci
(k 31. 12. 2015)

Dobrovolníci

Orgány RC MUM z.s.
(k 31. 12. 2015)

Členská schůze
Gabriela Pausa, Daniela Križeková, Renata Čurdová, Jitka Jandáková, Zuzana Dubová, Lucie Krausová, 

Barbora Zálohová, Karolína Klímová, Hana Schovancová, Lenka Frišová, Klára Hlaváčková, Radka Železná, 
Pavlína Jasná, Zdena Moravcová

rada
Barbora Zálohová, Lucie Krausová, Gabriela Pausa, Zuzana Dubová, Hana Schovancová

Předseda RC MUM z.s.
Barbora Zálohová

67 dobrovolníků 
2300 hodin společné práce na 
společensko-kulturních akcích 

a při chodu RC MUM
= 

 24 pracovníků na 
různé flexibilní 

úvazky

celkem 4 plné 
pracovní úvazky= 
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pro koho tU jsME 

Pro rodiče s dětmi 
• dopolední herna s programem pro rodiče s dětmi 
• kurzy a kroužky: YAMAHA Class Z. Bartošové, keramika pro rodiče s dětmi, pohybové a výtvarné hrátky, 

Montessori inspirace pro rodiče s dětmi
• pravidelné měsíční Divadýlko pro celou rodinu
• narozeninové oslavy s programem, dětská setkání a srazy

Pro děti
• kurzy a kroužky: výtvarka, angličtina, keramika, YAMAHA Class Z. Bartošové, počítačový kroužek, jóga pro 

děti, individuální logopedické cvičení
• Hajáles – přenocování s programem
• Školička s prvky Montessori – pro děti od 2,5 let, děti zpívají, tancují, cvičí, svačí, tvoří a hrají si
• Letní Školička – letní alternativa pro děti, které navštěvují mateřské školy v Horních Počernicích a zároveň 

mají v Horních Počernicích trvalé bydliště
• Prázdninový Montessori klub – letní příměstský tábor “indiánské léto”

Pro všechny dospělé
• kurzy: pilates, zdravotní cvičení, volný keramický klub pro všechny, angličtina, němčina, ruština, výtvarka, 

počítačové kurzy pro seniory
• jednorázové besedy, semináře a rukodělné kurzy v průběhu celého roku

Pro rodiče, kteří chtějí pomoci při práci či podnikání

• Coworkingové centrum Mumraj

Místo, kde mohou rodiče v klidu pracovat či studovat a zkušené chůvy zatím pečují o jejich děti (a také 
o děti jejich klientů).

Mumraj nabízí:
- sdílený prostor pro kancelářskou či rukodělnou práci, péči o tělo
- zázemí a prostor pro pracovní schůzky a jednání
- možnost zapůjčit si pracovní pomůcky (šicí stroj, overlock, masážní lehátko, notebook, tiskárna…)
- možnost setkávat se s ostatními coworkery, inspirovat

se navzájem a vyměňovat si zkušenosti
- vzdělávací semináře, workshopy
- poradenství

www.ccmumraj.cz
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Pro rodiče, kteří potřebují poradit s řešením tíživých životních situací

• Poradna pro rodinu

Oblasti poradenství:
- podpora při hledání zaměstnání
- pracovně právní vztahy
- systém sociální podpory – dávky a příspěvky
- rodinná poradna
- dědická řízení
- rozvodová řízení
- vše o těhotenství, porodu a šestinedělí

Možnost individuální konzultace s odborníky: s psycholožkou, koučem, právničkou, personalistkou.

Pro seniory
Inspirováni myšlenkou německých vícegeneračních domů spolupracujeme se Svazem důchodců České repub-
liky – pobočkou ZO Senioři Horní Počernice. MUM se stává místem setkávání tří generací. „Naše babičky“ čtou 
dětem pohádky ve Školičce, na procházce se svým pejskem pomáhají při vylepování letáků nebo pomáhají 
zajišťovat vybrané akce. 

Pro firmy
Připravíme a zrealizujeme dětský tematický koutek či dětský den na míru. 

Pro všechny naše cílové skupiny pořádáme v průběhu celého roku kulturní, sportovní 
a společenské akce.
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Pravidelný program

PONDĚLÍ

08.00–12.00 Školička pro děti 2,5–5 let
09.00–12.00 Batole a Obřík herna pro rodiče s dětmi

od 1 roku, program od 10.00
09.00–11.00 Čaj s říďou (s ředitelkou RC MUM můžete

konzultovat stížnosti, připomínky a jakékoliv náměty ke 
zlepšení chodu MUMu, doporučujeme se objednat na 
barbora.zalohova@rcmum.cz nebo tel.: 775 720 584)

09.00–12.00 výtvarka pro dospělé I.
13.00–14.00 počítačové kurzy pro seniory
13.15–15.00 výtvarka pro 1. st. ZŠ
14.00–18.00 individuální logopedické cvičení
15.15–17.00 výtvarka pro 2. st. ZŠ
16.30–17.45 pilates I. (s hlídáním dětí)
17.15–19.15 výtvarka pro mládež
18.00–18.55 zdravotní cvičení l.
19.00–19.55 zdravotní cvičení lI.
 
ÚtErÝ

08.00–12.00 Školička pro děti 2,5–5 let
08.45–09.30 YAMAHA Robátka
09.45–10.30 YAMAHA Class Z. Bartošové, První krůčky 

k hudbě I.
10.45–11.30 YAMAHA Class Z. Bartošové, První krůčky 

k hudbě II.
14.00–15.00 keramika pro děti I.
15.00–16.00 keramika pro rodiče s dětmi
15.30–16.30 počítačové kurzy pro děti od 8 let (8 lekcí)
16.00–17.00 keramika pro děti II.
16.20–17.05 YAMAHA Class Z. Bartošové, Rytmické krůčky II.

KURZy, KROUžKy a aKCe
17.00–18.00 keramika pro děti III.
18.00–19.30 volný keramický klub pro všechny
19.30–20.30 ruština – falešní začátečníci

STŘeDa

08.00–12.00 Školička pro děti 2,5–5 let
09.00–12.00 Mimík herna s programem pro rodiče

s dětmi do 1,5 roku, program od 10.00
15.30–16.15 YAMAHA flétna
16.30–17.45 pilates II. (s hlídáním dětí)
17.00–18.00 němčina - středně pokročilí ( s hlídáním dětí)
17.45–19.00 pilates III. (bez hlídání dětí)
18.30–20.30 besedy podle aktuální nabídky
 
ČTVRTeK

08.30–10.00 angličtina pro dospělé – středně pokročilí 
(s hlídání dětí)

08.30–10.00 anglická konverzace pro dospělé I. 
(s hlídáním dětí)

10.00–11.00 pohybové a výtvarné hrátky pro rodiče 
s dětmi ve věku 2–3 roky

10.15–11.45 anglická konverzace pro dospělé II. 
(s hlídáním dětí)

10.15–11.45 angličtina pro dospělé – mírně pokročilí 
(s hlídání dětí)

16.15–17.00 angličtina pro děti - začátečníci
17.15–20.15 výtvarka pro dospělé II.
18.30–20.30 besedy podle aktuální nabídky
 
pátEk

09.00–10.00 Montessori inspirace pro rodiče s dětmi
08.00–12.00 Školička pro děti 2,5–5 let
10.30–11.30 počítačové kurzy pro seniory
15.00–18.00 herna pro malé oslavence a jejich oslavy/

Focení pro rodinu (obojí dle předchozí domluvy)

VíkEnDy – herna pro malé oslavence a jejich oslavy / 
pro srazy a setkání / Focení pro rodinu (vše dle předchozí 
domluvy)
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STATISTIKY	  NÁVŠTĚVNOSTI
pololetní	  kurzy	  2015

název	  kurzu I.	  pololetí II.	  pololetí celkem
výtvarka	  pro	  dospělé 16 19 35
výtvarka	  pro	  děti 29 25 54
keramika	   42 37 79
YAMAHA 55 33 88
zdravotní	  cvičení 17 16 33
pilates	   24 22 46
pohybové	  a	  výtvarné	  hrátky 15 11 26
počítačový	  kroužek	  pro	  děti 4 4
počítačový	  kurz	  pro	  seniory 4 4
jóga	  pro	  děti 8 8
angličtina	  pro	  děti 7 7 14
angličtina	  pro	  dospělé 24 25 49
němčina	  pro	  dospělé 5 6 11
ruština	  pro	  dospělé 4 4
Školička 51 42 93
Montessori	  inspirace 3 9 12
celkem 304 256 560



8

Jednorázové akce, semináře, besedy
BŘEZEN 
• Jarní burza dětského a těhotenského oblečení a sbírka 

oblečení pro charitativní účely 
• Šijeme dětské kalhoty do nepohody – praktický 

workshop 
• Dětské maškarní bály 
• Tančírna – ples pro dospělé

DUBEN  
• Jarní burza hraček, sportovních a dětských potřeb 

a sbírka pro charitativní účely
• Otisky nožiček a ručiček vašich dětí
• Zákruta 2015 – sportovně-kulturní odpoledne
• Povídání o látkovkách – Týden opravdových plen – 

výstava a seminář
• Sebevědomí v zaměstnání, podnikání, životě

KVĚTEN
• Rodinný běh
• Povídání o porodu a šestinedělí

ČERVEN
• Pohádkový les
• Rodinné a systemické konstelace
• Závěrečný karneval před prázdninami
• Výlet do Zooparku Radonice

SRPEN
• Prázdninový Montessori klub
• Letní Školička

ZÁŘÍ 
• Otisky nožiček a ručiček vašich dětí
• Jak zvládat stres
• Montessori sobota

ŘÍJEN
• Podzimní burza dětského a těhotenského oblečení 

a sbírka oblečení pro charitativní účely
• Dary podzimu na našem stole
• Snadný návrat, nový (re)start aneb Zaměstnání najdu, 

zaměstnám se sám/a
• Partnerský vztah po příchodu dětí
• Podivuhodná džungle za vrátky
• Dětské maškarní bály 
• Tančírna – ples pro dospělé

LISTOPAD
• Podzimní burza hraček, sportovních a dětských potřeb 

a sbírka pro charitativní účely
• Podnikání při rodičovské
• Aromaterapie a běžné akutní stavy
• Jarmark

PROSINEC
• Mikulášská besídka 

AKCE PROBÍHAJÍCÍ OPAKOVANĚ
• Montessori sobota
• Hajáles – přenocování s programem

STATISTIKY	  NÁVŠTĚVNOSTI
jednorázové	  akce	  2015

akce I.	  pololetí II.	  pololetí	   celkem
oslavy 26 13 39
Divadýlko 100 100
volný	  keramický	  klub 59 38 97
semináře 32 46 78
Závěrečný	  karneval 28 28
rodinný	  běh 44 44
Hajáles 5 7 12
Mikuláš 40 40
Montessori	  sobota 65 32 97
volná	  herna 85 29 114
pravidelná	  herna	  (Mimík,	  Batole,	  Obřík) 190 198 388
Pohádkový	  les 242 242
Zákruta 148 148
maškarní	  bály 210 230 440
Tančírna	   60 65 125
individuální	  logodedické	  cvičení 105 49 154
rukodělné	  akce	   33 17 50
aktivity	  Ekomumu 18 119 137
celkem 1450 883 2333
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Spolupracujeme s místními organizacemi

S hornopočernickými organizacemi spolupracujeme na rozvoji společenského a kulturního života 
v Horních Počernicích. 
 
• Masopustní průvod
• Čarodějnice na Chvalské tvrzi – spoluorganizace zábavného odpoledne a večera 
• Počernické kuře – zábavná akce pro děti, jejíž výtěžek je věnován na konto Pomozte dětem
• Počernická světýlka aneb Tajemným chvalským podskalím – pohádkový lampionový průvod
• Vánoční veselí – vánoční rukodělné dílny na Chvalském zámku 
• Živý Betlém na Chvalském zámku – personální zajištění
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FInancE a projEkty 2015
RC MUM jako vícegenerační dům
Cíl: umožnit setkávání a vzdělávání rodičů a seniorů, propojit generace, poradit v tíživých životních situacích. Cílová 
skupina: rodiče s dětmi, senioři.
Aktivity:
• Poradna pro rodinu: Celkem 172 hodin konzultace: 44 osobních konzultací v poradně (i opakované) pro 32 osob (z 

toho 8 párů). 66 e-mailových a telefonických konzultací. 62 hodin osobních i opakovaných konzultací s externím 
odborným poradcem (právník psycholog, kouč a personalista), službu externích poradců využilo opakovaně 21 
osob (z toho 5 párů). Celkem aktivita podpořila 53 osob (včetně párů, pár počítáme jako jedna jednotka/osoba). 

• Tréningové aktivity pro rodiče s dětmi v herně (Mimík, Obřík): za podpory dobrovolníků z řad seniorů a rodičů na 
mateřské a rodičovské dovolené. Programů se zúčastnilo 115 rodin (celkem 500 vstupů). Na programu se podílelo 
6 rodičů a 2 senioři. U této aktivity jsme výrazně překročili cíl, a to díky angažované dobrovolnické práci.

• Interaktivní vzdělávací aktivity pro rodiče se zajištěnou péčí o děti: Timemanagement v rodině, Jak zvládat stres 
s novým školním rokem, Partnerský vztah po příchodu dětí, Aromaterapie a běžné akutní stavy, Podnikání při 
rodičovské. Celkem aktivita podpořila 39 osob (46 vstupů – někteří účastníci opakovaně).

• Vydali jsme sborník nejčastějších dotazů z Poradny pro rodinu, dále jsme vydali a stále doplňujeme Nápadník – 
sborník nápadů pro trávení volného času s dětmi.

PROJEKT	  	  	  	  RC	  MUM	  jako	  vícegenerační	  dům	  	  	  	  	  	   2015	  
Tržby	  z	  prodeje	  služeb	  a	  zboží	   58	  230	  

z	  toho	   Kurzovné	   24	  180	  
	  	   Svépomocné	  rodičovské	  skupinky	   20	  770	  

	  	   Semináře	   6	  700	  
	  	   Poradna	  pro	  rodinu	   6	  580	  

Přijaté	  příspěvky,	  dary	   19	  523	  
z	  toho	   finanční	  dary	   19	  523	  

Provozní	  dotace	   244	  495	  
z	  toho	   MHMP	  -‐	  projekt	  RC	  MUM	  jako	  vícegenerační	  dům	   60	  000	  
	  	   MPSV	  -‐	  projekt	  RC	  MUM	  jako	  vícegenerační	  dům	   184	  495	  
Ostatní	  výnosy	   0	  

VÝNOSY	  CELKEM	   322	  248	  

	   	   	  Materiálové	  náklady	   4	  421	  

z	  toho	   Kancelářské	  potřeby	   1	  022	  
	  	   Výtvarné	  potřeby	  a	  občerstvení	  do	  herny	   2	  399	  

	  	   Odborné	  publikace	   1	  000	  
Spotřeba	  energie	   20	  283	  

Služby	   	  	   60	  941	  
z	  toho	   Nájemné	   5	  092	  

	  	   Služby	  spojů	   14	  299	  
	  	   Realizace	  kurzů	  a	  seminářů	  -‐	  dodavatelé	   12	  220	  

	  	   Školení	  zaměstnanců	   2	  470	  
	  	   Ostatní	  služby	   26	  860	  

Osobní	  náklady	  včetně	  odvodů	  zdr.	  a	  soc.	  pojištění	   236	  285	  
Ostatní	  provozní	  náklady	   318	  

NÁKLADY	  CELKEM	   322	  248	  
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Počernická rodičovská
Cíl: spokojená rodina, eliminace negativních jevů v rodině, umožnit rodičům na mateřské nebo rodičovské 
dovolené a jejich dětem vystoupit ze sociální izolace a zapojit se do společenského života v Horních 
Počernicích, seberealizace rodičů v prospěšných prorodinných aktivitách a posílení komunity rodin v Horních 
Počernicích.
Aktivity:
• Vzdělávací aktivity pro dospělé, semináře a kurzy - pedagogicko-výchovná témata, témata spojená 

s nástupem rodičů do zaměstnání, ekologická výchova. U vybraných kurzů (např cvičení pro ženy, jazykové 
kurzy atd.) pro rodiče v denních hodinách zajišťujeme péči o jejich děti během kurzu.

• Setkávání rodičů/prarodičů s dětmi.
• Pořádání tradičních společensko-kulturních akcí pro rodiny se zapojením dobrovolníků, např.: burza 

dětského oblečení a dětských potřeb, dětský maškarní ples, tančírna pro dospělé, rodinný běh, pohádkový 
les, Mikulášská besídka.

PROJEKT	  Počernická	  rodičovská	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2015	  
Tržby	  z	  prodeje	  služeb	  a	  zboží	   519	  739	  

z	  toho	   Kurzovné	   369	  165	  

	  	   Semináře	   8	  660	  

	  	   Vstupné	  a	  doplňkové	  služby	  na	  jednorázových	  akcích	   124	  284	  

	  	   Ostatní	  tržby	   17	  630	  
Přijaté	  příspěvky,	  dary	   69	  505	  

z	  toho	   finanční	  dary	   10	  608	  

	  	   nefinanční	  dary	   58	  897	  

Provozní	  dotace	   100	  000	  

z	  toho	   MČP	  Praha	  20	  -‐	  Projekt	  Počernická	  rodičovská	   100	  000	  
Ostatní	  výnosy	  (burzy,	  ostatní	  hosp.	  činnost)	   34	  664	  

VÝNOSY	  CELKEM	   723	  908	  

	   	   	  Materiálové	  náklady	   90	  009	  
z	  toho	   Kancelářské	  potřeby	   8	  005	  

	  	   Výtvarné	  potřeby	  (keramická	  hlína	  atd.)	   9	  328	  
	  	   Čistící	  a	  hygienické	  potřeby	   1	  692	  

	  	   Odměny	  pro	  děti	  a	  vybavení	  herny	   2	  791	  

	  	   Ostatní	  spotřebovaný	  materiál	  (vč.	  věcných	  darů	  do	  Čarodějnického	  klobouku)	   68	  193	  
Spotřeba	  energie	   39	  248	  

Služby	   110	  869	  
z	  toho	   Nájemné	   19	  661	  

	  	   Služby	  spojů	   15	  688	  
	  	   Realizace	  kurzů	  a	  seminářů	  -‐	  dodavatelé	   8	  180	  

	  	   Kulturní	  akce	  -‐	  dodavatelé	   7	  903	  
	  	   Účetní	  a	  ekonomické	  služby,	  zpracování	  mezd	   32	  900	  

	  	   Ostatní	  služby	   26	  537	  
Osobní	  náklady	  včetně	  odvodů	  zdr.	  a	  soc.	  pojištění	   460	  832	  

Odpisy	  HM	   	  	   9	  078	  
Ostatní	  provozní	  náklady	   13	  871	  

NÁKLADY	  CELKEM	   723	  908	  
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Školička RC MUM
Cíl: umožnit dětem ve Školičce RC MUM trénink na opravdovou školku. Zároveň 
projekt umožnil alternativní péči o děti o letních prázdninách, kdy není otevřená žádná 
hornopočernická mateřská škola. 
Aktivity:
• Individuální logopedické konzultace: 

154 logopedických konzultací.
• Tréninková Školička s prvky Montessori 

pedagogiky: leden–červen, září–prosinec, 
po, út, st, pá 8.00-12.00.

• Letní Školička.
• Přenos know-how v oblasti předškolního 

vzdělávání s partnerským městem 
Brunsbüttel.

PROJEKT	  Školička	  RC	  MUM	   2015	  
Tržby	  z	  prodeje	  služeb	  a	  zboží	   288	  930	  

z	  toho	   Školičkovné	   273	  500	  
	  	   Logopedie	   15	  430	  

Přijaté	  příspěvky,	  dary	   9	  550	  
z	  toho	   finanční	  dary	   9	  550	  

Provozní	  dotace	   80	  000	  
z	  toho	   MČP	  Praha	  20	  -‐	  Projekt	  Počernická	  rodičovská	   80	  000	  

Ostatní	  výnosy	  (burzy,	  ostatní	  hosp.	  činnost)	   0	  

VÝNOSY	  CELKEM	   378	  480	  

	   	   	  Materiálové	  náklady	   29	  752	  
z	  toho	   Kancelářské	  potřeby	   8	  349	  

	  	   Výtvarné	  potřeby	   4	  432	  
	  	   Občerstvení	  (svačinky	  a	  obědy)	   12	  844	  

	  	   Čistící	  a	  hygienické	  potřeby	   3	  304	  
	  	   Hračky	  a	  vybavení	  herny	   773	  

	  	   Ostatní	  spotřebovaný	  materiál	   50	  
Spotřeba	  energie	   30	  548	  

Služby	   	  	   54	  314	  
z	  toho	   Nájemné	   7	  843	  

	  	   Služby	  spojů	   5	  400	  
	  	   Účetní	  a	  ekonomické	  služby,	  zpracování	  mezd	   22	  433	  

	  	   Školení	  zaměstnanců	   4	  444	  
	  	   Ostatní	  služby	   14	  194	  

Osobní	  náklady	  včetně	  odvodů	  zdr.	  a	  soc.	  pojištění	   263	  230	  
Ostatní	  provozní	  náklady	   636	  

NÁKLADY	  CELKEM	   378	  480	  
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Coworkingové centrum Mumraj
Cíl: umožnit rodičům s malými dětmi pracovat či začít podnikat, podpora návratu rodičů do pracovního 
procesu.
Aktivity:
• Coworkingové centrum Mumraj – poskytuje péči o děti v době, kdy jejich rodič pracuje. Mumraj nabízí 

sdílený prostor pro práci i studium, navazování nových kontaktů, inspiraci. Kancelář s wifi s možností si 
zapůjčit notebook, využít tiskárnu. Dílnu s možností půjčit si šicí stroj, overlock. Studio péče o tělo (masáž, 
manikůra...) s možností půjčit si masážní lehátko, zrcadlo aj. Minikavárna, sociální zázemí, poradenství 
v oblasti podnikání. Mumraj podpořil celkem 50 osob – coworkerů. Coworkerům Mumraj umožnil začít 
samostatně pracovat či podnikat. Za rok 2015 coworkeři v Mumraji odpracovali  celkem 490 hodin. 
Coworkerům jsme během roku odhlídali 60 dětí.

• Cyklus seminářů Snadný návrat, nový (re)start aneb Zaměstnání najdu, zaměstnám se sám/a.
• Jarmark – přiležitost pro cílovou skupinu se prezentovat, prodávat své výrobky, setkat se a inspirovat.

PROJEKT	  Coworkingové	  centrum	  Mumraj	   2015	  
Tržby	  z	  prodeje	  služeb	  a	  zboží	   30	  905	  

z	  toho	   Pracovní	  hodiny	  v	  Coworkingovém	  centru	   29	  705	  
	  	   Semináře	   1	  200	  

Přijaté	  příspěvky,	  dary	   23	  196	  
z	  toho	   finanční	  dary	   23	  196	  

Provozní	  dotace	   223	  860	  
z	  toho	   MHMP	  -‐	  projekt	  Coworkingové	  centrum	  Mumraj	   90	  000	  

MPSV	  -‐	  projekt	  Coworkingové	  centrum	  Mumraj	   133	  860	  
Ostatní	  výnosy	  (burzy,	  ostatní	  hosp.	  činnost)	   4	  050	  

VÝNOSY	  CELKEM	   282	  011	  

	   	   	  Materiálové	  náklady	   15	  565	  

z	  toho	   Kancelářské	  potřeby	   6	  575	  
	  	   Drobný	  majetek	  -‐	  vybavení	   8	  990	  

Spotřeba	  energie	   14	  890	  
Služby	   	  	   97	  240	  

z	  toho	   Nájemné	   6	  600	  
	  	   Služby	  spojů	   7	  402	  

	  	   Účetní	  a	  ekonomické	  služby,	  zpracování	  mezd	   15	  073	  
	  	   Semináře	  -‐	  lektoři	   60	  000	  

	  	   Ostatní	  služby	   8	  165	  
Osobní	  náklady	  včetně	  odvodů	  zdr.	  a	  soc.	  pojištění	   154	  171	  

Ostatní	  provozní	  náklady	   145	  

NÁKLADY	  CELKEM	   282	  011	  
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Firemní péče o děti v RC MUM
Cíl: péče o děti zaměstnanců a dobrovolníků při aktivitách v RC MUM a služba rodičům – hlídání dětí na 
vybraných akcích pořádaných městskou částí Praha 20.
• Nabídka Firemní péče o děti usnadňuje zaměstnancům a dobrovolníkům jejich činnost v RC MUM. 

Umožňuje jim plně se zapojovat do pravidelných aktivit centra a také dovoluje rodičům aktivně se 
účastnit přípravy a průběhu jednorázových akcí, které RC MUM pořádá. Od května do října 2015 jsme 
v rámci Firemní péče poskytli 340 hodin péče o děti, odhlídáno bylo celkem 43 dětí a Firemní péči o děti 
využilo 30 osob. O děti se staral tým 11 chův.

• Cílem spolupráce Rodinného centra a radnice je zpřístupnit a zpříjemnit akce pořádané městskou částí 
rodinám s dětmi. V roce 2015 spolupracovalo RC MUM s městskou částí na 3 akcích: Formanské slavnosti, 
Veřejné fórum – 10 problémů Horních Počernic, Veletrh sociálních služeb.

PROJEKT	  Firemní	  péče	  o	  děti	  RC	  MUM	   2015	  
Provozní	  
dotace	   	  	   176	  873	  
z	  toho	   Open	  society	  fund	   176	  873	  

VÝNOSY	  CELKEM	   176	  873	  

	   	   	  Materiálové	  náklady	   14	  334	  
z	  toho	   Kancelářské	  potřeby	   432	  

	  	   Čisticí	  a	  hygienické	  potřeby	   612	  
	  	   Hračky	  a	  vybavení	  herny	   10	  490	  

	  	   Ostatní	  materiál	   2	  800	  
Opravy	  a	  udržování	   1	  817	  

Služby	   40	  793	  
z	  toho	   Nájemné	   717	  

	  	   Služby	  spojů	   3	  544	  
	  	   Účetní	  a	  ekonomické	  služby,	  zpracování	  mezd	   11	  650	  

	  	   Publicita	  a	  propagace	   5	  000	  
	  	   Kurzy	  a	  školení	  pro	  chůvy	   10	  090	  

	  	   Ostatní	  služby	   9	  792	  
Osobní	  náklady	  včetně	  odvodů	  zdr.	  a	  soc.	  pojištění	   119	  911	  

Ostatní	  provozní	  náklady	   18	  

NÁKLADY	  CELKEM	   176	  873	  
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Start ekomum
Cíl: ekologickou výchovu vrátit tam, kam patří – ven, do přírody. Vytvořit ekologický výukový program 
atraktivní pro děti i pro pedagogy. 
Cílová skupina: Stávající klienti RC MUM, tj. maminky s malými dětmi a celé rodiny. Široká veřejnost 
s důrazem na pedagogy předškolního a základního školního vzdělávacího stupně.
Aktivity:
• Za podpory MČ Praha 20 z projektu Zdravé město Horní Počernice byly realizovány 3 akce: výlet pro 

maminky s dětmi do Radonic za zvířátky, Podivuhodná džungle za vrátky – přírodovědná vycházka 
s geobotanikem RNDr. Jiřím Sádlem, Dary podzimu na našem stole – workshop.

• Dále jsme na podzim pilotně realizovali ekologický výukový program pro mateřské školy Příroda na 
podzim. Aktivitu absolvovala jedna třída MŠ Chodovická a program se odehrával v těsném sousedství 
zástavby Horních Počernic.

Ekovzdělávacích aktivit RC MUM se v roce 2015 zúčastnilo 137 osob.

PROJEKT	  Start	  Ekomum	   2015	  
Tržby	  z	  prodeje	  služeb	  a	  zboží	   600	  
z	  toho	   Vstupné	  na	  jednorázových	  akcích	   600	  

Přijaté	  příspěvky,	  dary	   203	  
z	  toho	   finanční	  dary	   203	  

Provozní	  dotace	   	  	   7	  000	  
z	  toho	   MČP	  Praha	  20	  -‐	  projekt	  Start	  Ekomum	   7	  000	  

VÝNOSY	  CELKEM	   7	  803	  

	   	   	  Materiálové	  náklady	   1	  553	  

z	  toho	   Výtvarné	  potřeby	   350	  
	  	   Kancelářské	  potřeby	   102	  

	  	   Vybavení	  pro	  ekologicko	  výchovné	  programy	   749	  
	  	   Odborné	  knihy	   352	  

Spotřeba	  energie	   0	  
Služby	   	  	   2	  050	  

z	  toho	   Vstupné	  -‐	  Zoopark	  Radonice	   900	  
	  	   Účetní	  a	  ekonomické	  služby,	  zpracování	  mezd	   1	  150	  

Osobní	  náklady	  včetně	  odvodů	  zdr.	  a	  soc.	  pojištění	   4	  200	  

NÁKLADY	  CELKEM	   7	  803	  
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Veřejná sbírka
Veřejná sbírka byla založena dne 1. 9. 2014, Osvědčení č.j. S-MHMP/1099769/2014 1133403/2014.
Účel sbírky: rozvoj vzdělávání dětí, rodičů a prarodičů v RC MUM
Způsob provádění sbírky: pokladničky v prostorách RC MUM a na jednorázových akcích, transparentní účet 
č. 2700625991/2010
V roce 2015 bylo ve veřejné sbírce vybráno celkem 3.896 Kč, z minulého roku zůstal nevyčerpaný zůstatek 
2.403 Kč. Celkem 4.159 Kč bylo použito na nákup interaktivních pomůcek a knížek pro děti. 

Projekt Vzdělávejte se pro růst
Rodinné centrum se v prosinci 2015 zapojilo do projektu „Vzdělávejte se pro růst“, realizovaného Úřadem 
práce ČR.
Díky dotovanému pracovnímu místu došlo k posile kapacit RC MUM z.s. a potřebnému rozvoji. Byla zřízena 
pozice pedagog volného času a zaměstnána Martina Súkeníková.
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Souhrnná finanční zpráva
Chod Rodinného centra je financovaný z kurzovného kurzů a seminářů, ze vstupného do herny, ze sponzorských 
darů, z dotací. Důležitým zdrojem jsou příjmy z jednorázových akcí (maškarní plesy, večerní Tančírny, Jízda 
zručnosti, Pohádkový les, burzy oblečení a dětských potřeb. Tyto akce pořádáme dobrovolnicky a veškerá tržba 
je použita na rozvoj činností a provoz Rodinného centra MUM.

Veškerá	  činnost	   2015	   podíl	  na	  
celkových	  
nákladech	  
v	  roce	  
2015	  RC	  MUM	  z.s.	  

Hlavní	  
činnost	  

Hospodářská	  
činnost	  

Tržby	  z	  prodeje	  služeb	  a	  zboží	   855	  430	   72	  144	   48%	  

z	  toho	   Kurzovné	   408	  775	   	  	   21%	  
	  	   Herna	   20	  770	   	  	   1%	  

	  	   Školička	   273	  500	   	  	   14%	  
	  	   Semináře	   16	  560	   	  	   1%	  

	  	   Poradna	  pro	  rodinu	   6	  580	   	  	   0%	  
	  	   Hlídání	  dětí	   10	  420	   	  	   1%	  

	  	   Jednorázové	  akce	   89	  140	   	  	   5%	  
	  	   Coworkingové	  centrum	  Mumraj	   29	  685	   	  	   2%	  

	  	   Tržby	  za	  ostatní	  služby	   	  	   42	  974	   2%	  
	  	   Tržby	  za	  prodané	  zboží	   	  	   29	  170	   2%	  

Přijaté	  příspěvky,	  dary	   141	  261	   0	   7%	  
z	  toho	   finanční	  dary	   78	  205	   	  	   4%	  

	  	   nefinanční	  dary	  (vč.	  darů	  do	  Čarodějnického	  klobouku)	   58	  897	   	  	   3%	  
	  	   veřejná	  sbírka	   4	  159	   	  	   0%	  

	  	   členské	  příspěvky	   0	   	  	   0%	  
Provozní	  
dotace	   	  	   813	  164	   0	   42%	  
z	  toho	   MČP	  Praha	  20	  -‐	  Projekt	  Počernická	  rodičovská	   100	  000	   	  	   5%	  

	  	   MČP	  Praha	  20	  -‐	  Projekt	  Školička	  RC	  MUM	   80	  000	   	  	   4%	  

	  	   MČP	  Praha	  20	  -‐	  Projekt	  Start	  Ekomum	   7	  000	   	  	   0%	  
	  	   MHMP	  -‐	  projekt	  RC	  MUM	  jako	  vícegenerační	  dům	   60	  000	   	  	   3%	  

	  	   MHMP	  -‐	  projekt	  Coworkingové	  centrum	  Mumraj	   90	  000	   	  	   5%	  
	  	   MPSV	  -‐	  projekt	  RC	  MUM	  jako	  vícegenerační	  dům	   184	  495	   	  	   10%	  

	  	   MPSV	  -‐	  projekt	  Coworkingové	  centrum	  Mumraj	   133	  860	   	  	   7%	  
	  	   Open	  society	  fund	   176	  873	   	  	   9%	  

	  	   Dotace	  ESF	  OPPA	  -‐	  vyrovnání	   -‐14	  668	   	  	   -‐1%	  
	  	   Úřad	  práce	  -‐	  Veřejně	  prospěšné	  práce	  -‐	  vyrovnání	   -‐4	  396	   	  	   0%	  
Ostatní	  
výnosy	   	  	   4	  150	   34	  564	   2%	  

VÝNOSY	  CELKEM	   1	  814	  005	   106	  708	   100%	  
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Materiálové	  náklady	   159	  792	   0	   8%	  
z	  toho	   Vybavení	  herny	  a	  hračky	   17	  902	   	  	   1%	  

	  	   Výtvarné	  potřeby	   16	  297	   	  	   1%	  
	  	   Kancelářské	  potřeby	   24	  484	   	  	   1%	  

	  	   Čistící	  a	  hygienické	  potřeby	   5	  608	   	  	   0%	  
	  	   Občerstvení	  (Školička,	  hlídání	  dětí…)	   29	  081	   	  	   2%	  

	  	   Publikace	  a	  knihy	   2	  312	   	  	   0%	  

	  	  
Ostatní	  spotřebovaný	  materiál	  (vč.	  věcných	  darů	  do	  
Čarodějnického	  klobouku)	   64	  108	   	  	   3%	  

Spotřeba	  energie	   104	  969	   0	   5%	  
Náklady	  na	  prodané	  zboží	   0	   10	  759	   1%	  

Opravy	  a	  údržba	   5	  078	   0	   0%	  
Cestovné	   	  	   1	  980	   	  	   0%	  

Služby	   	  	   360	  966	   0	   19%	  
z	  toho	   Nájemné	   39	  913	   	  	   2%	  

	  	   Služby	  spojů	   46	  333	   	  	   2%	  
	  	   Realizace	  kurzů	  a	  seminářů	  -‐	  dodavatelé	   72	  940	   	  	   4%	  

	  	   Školení	  zaměstnanců	   24	  464	   	  	   1%	  
	  	   Účetní	  a	  ekonomické	  služby,	  zpracování	  mezd	   110	  066	   	  	   6%	  

	  	   Kulturní	  akce	  -‐	  dodavatelé	   8	  803	   	  	   0%	  
	  	   Svoz	  odpadu	  a	  úklid	   6	  093	   	  	   0%	  

	  	   Publicita,	  propagace	   13	  586	   	  	   1%	  
	  	   Ostatní	  služby	   38	  768	   	  	   2%	  

Osobní	  náklady	  včetně	  odvodů	  zdr.	  a	  soc.	  pojištění	   1	  249	  233	   0	   65%	  
Dary	   	  	   0	   0	   0%	  
Odpisy	  
HM	   	  	   9	  078	   0	   0%	  

Ostatní	  provozní	  náklady	   15	  926	   0	   1%	  

NÁKLADY	  CELKEM	   1	  907	  023	   10	  759	   100%	  

	   	   	   	   	  Hospodářský	  výsledek	   -‐93	  018	   95	  949	  
	  	  

Pozn.: Jedná se o vybrané údaje z účetní závěrky. Součástí plné výroční zprávy je i plná účetní závěrka, tato 
je uložena ve sbírce listin.
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Klub přátel RC MUM
Dne 4. 3. 2015 byl založen Klub přátel RC MUM, který je pobočným spolkem RC MUM z.s.
Posláním Klubu přátel RC MUM je zlepšovat společenský a komunitní život v Horních Počernicích. Klub 
pořádá a spolupořádá společensko-kulturní akce pro celé rodiny, a to v úzké spolupráci s RC MUM z.s. 
Pro zajištění těchto akcí buduje a rozvíjí dobrovolnictví, zapojuje občany napříč generacemi. Klub přátel 
RC MUM podporuje a doplňuje činnost RC MUM z.s.

Společenská odpovědnost firem
9členný tým počernické společnosti Avery Dennison dobrovolnicky v rámci svého teambuildingu nám 
pomohl s opravou a úpravou prostoru před MUMem: opravili a natřeli plot, uhrabali prales Mumín 
i prostor před Mumrajem, prostřihali stromy a keře. Děkujeme.
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DĚKUJeMe
Za finanční a materiální podporu děkujeme 
AC BAVARIA, s.r.o., AC-T servis, spol. s r.o., AGENTURA MABEL, Alice a Petr Adámkovi, ALTRO, spol. s r.o., 
AZARA STUDIO, BAUER MEDIA v.o.s., BEST DRINK s.r.o., BISLIDO, spodní prádlo, BRENNTAG CR, s.r.o., 
BRUMBAMBULE, CUKRÁRNA FANTAZIE, Časopis PASTELKA, DĚTSKÝ SVĚT LVÍČEK, Dinopark Praha Harfa, 
DOCTOR OPTIC s.r.o., ELKOV elektro, EUROPLANT spol. s r.o., EVA TŮMOVÁ - ovoce a zelenina, GAPPA 
chovatelské potřeby, GENERALI POJIŠŤOVNA, Praha, GLOBUS ČR, k.s., HOTEL ČERTOUSY s.r.o.,  HOTEL 
Chvalská tvrz, HUMMER TVRZ, IKEA Černý Most, iMi PARTNER a.s., Jana Poubová Sohrová, JÍME LÉPE, KÁČA 
– káva, čaj, koření, bylinky, Kik – textil a Non-food, KOOPERATIVA – pojišťovna, Království železnic a.s., LEVNÉ 
KNIHY, Lukáš Alt, MAKRO Černý Most, MEDOCENTRUM, MEFFERT ČR, MIKRA CAR s.r.o, MINERAL METAL, 
Mlékárna Radonice, MODRÁ PYRAMIDA, Mon Alba s.r.o., NÁŠ GRUNT, OBUV JANA HUMLOVÁ,, O.K. SERVIS 
BioPro, s.r.o., OLIVOVA NADACE, PAPÍRNICTVÍ O.I.A., PARK MIRAKULUM, PartyDay.cz, PEKAŘSTVÍ MORAVEC 
s.r.o., PENZION RODOS, PICO obchůdek – čepičky, PIZZA Tondo, Lenka Šimková, PRÁDLO IVA ROSOVÁ, 
Pražská vydavatelská společnost s.r.o., PROMINENT, krůtí a kuřecí maso, RENOVACIO – restaurace a kavárna, 
SCONTO Nábytek, s.r.o., SPORTSERVIS Houžvičková s.r.o., STORAGE SERVIS, STROJSERVIS Praha, s.r.o., STUDIO 
ERGOLINE, Studio DANY – Jaroslav Jehlář, STUDIO HELIOS, Tiskárna Ing. Václav Fabián, Tiskárna PRINTEA, 
TRAFIKA MARTIN HORA, TRAFIKA MARTIN VRZAL, Wink Cake, www.plackovna.cz, www.sudovepivo.cz, 
Zásobování kanceláří s.r.o.

Za spolupráci děkujeme
ÚMČP20, Zdravá městská část Horní Počernice, Divadlo Horní Počernice, Místní veřejná knihovna – Horní 
Počernice, skautské středisko Oheň Horní Počernice, novinám Hornopočernický zpravodaj, Náš Region, 
Naše Praha 9, Šestajovický dostavník, Praha 14 kulturní, městskému centru Chvalský zámek a dalším 
spolupracujícím médiím a organizacím

Děkujeme všem dobrovolníkům, bez kterých je naše činnost nepředstavitelná
Alena Barochová, Alena Hourová, Alena Jourová, Alena Velíšková, Alice Adámková, Andrea Němečková, 
Aneta Kestnerová, Anička Ondriášová, Anička Vondrášková, Barbora Čerebová, Barbora Zálohová, Božena 
Vokounová, Dagmar Chárová, Denisa Bocková, Daniela Križeková, Gabriela Pausa, Hana Poupová, Hana 
Schovancová, Hana Kýrová, Ilona Juklová, Iva Chvojková, Jája Kestnerová, Jana Nová, Jana Kadavá, Jana 
Rozenbaumová, Jiří Jirovský, Josef Bucman, Karolína Klímová, Katarína Turnová, Klára Hlaváčková, Lenka 
Frišová, Lenka Štiková, Lucie Krausová, Lucie Lésková, Lucie Plachá, Lucie Robová, Lucie Václavková, Lucka 
Schovancová, Marcela Ammerová, Markéta Lišková, Martina Dauthová, Martina Kryšpínová, Martina 
Procházková, Martina Súkeníková, Milada  Kichererová, Michaela Fadrná, Michaela Kosternová, Míša 
Kazílková, Monika Březinová, Monika Žižková, Oksana Malko, Olga Jůzová, Pavlína Jasná, Pavlína Voldřichová, 
Radka Železná, Radka Slavíková, Regina Kalendová, Renata Čurdová, Svitlana Strunina, Šárka Pokorná, Tereza 
Jirovská, Václav Moravec, Vendula Blechová, Věra Lisnic, Veronika Březinová, Veronika Čertíková, Zdenka 
Moravcová, Zuzana Dubová, p. Abt, p. Pařízková

Děkujeme našim mužům, dětem, rodičům, že nás v naší práci podporují.

Věříme, že jsme na nikoho v tom velkém množství nezapomněli, a pokud ano, nebylo to se zlým úmyslem, 
omlouváme se a děkujeme o to víc.



Za DOTaČNÍ PODPORU DĚKUJeMe 

Aktivity pořádané v rámci projektu RC MUM jako vícegenerační dům byly podpořeny z dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantu Hlavního města 
Prahy, oblast rodina.

Coworkingové centrum Mumraj bylo podpořeno z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí 
Ministerstva práce a sociálních věcí a z dotačního programu Hlavního města Prahy, oblast rodina a také 
městská část Praha 20.

Projekt Školička RC MUM podpořila městská část Praha 20 v oblasti sociální.

Projekt Počernická rodičovská byl realizován za finanční podpory dotačního programu městské části 
Praha 20 v oblasti kulturní.

Projekt Start Ekomum podpořila městská část Praha 20 v oblasti Zdravá městská část Horní Počernice 
a Místní Agenda 21.

Projekt Firemní péče o děti RC MUM podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme 
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko 
ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje 
především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, 
děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti 
žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. 
Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti 
a demokracie v České republice.



Vytištěno za podpory Tiskárny Ing. Václav Fabián

Název publikace: Výroční zpráva RC MUM z.s. 2015
Redakce: tým RC MUM
Foto: Gabriela Pausa, Lucie Krausová a archiv RC MUM
Grafická úprava a sazba: Lenka Frišová
Tisk: Tiskárna Ing. Václav Fabián
Počet výtisků: 50
Schváleno k tisku: 13. 5. 2016 členská schůze RC MUM z.s.

Slovo závěrem
Rodina a komunita je hodnota.

Máma, táta, teta, strýc, babička i děda, děti a nějaké to mimi, 
dobrovolník, sponzor a sem tam úředník.

Tyhle všechny kousky chceme propojovat.

Těšíme se na setkání i s vámi.

Barbora Zálohová a tým RC MUM



1 x příslušnému fin. orgánu

RC MUM z.s.
Mezilesí  2058
Praha 913
193 00

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2015

Účetní jednotka doru čí:
70104212

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 9

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 78 38I.

3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 379 221II.

4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -448 -259IV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 377827

7Zásoby celkem 18 5I.

8Pohledávky celkem 177II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 807 190III.

10Jiná aktiva celkem 2 5IV.

Aktiva celkem 11 377836

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 4369

13Jmění celkem 151 122I.

14Výsledek hospodaření celkem -82 -79II.

B. Cizí zdroje celkem 15 334767

16Rezervy celkemI.

17Dlouhodobé závazky celkem 43 21II.

18Krátkodobé závazky celkem 700 193III.

19Jiná pasiva celkem 24 120IV.

Pasiva celkem 20 377836

provoz rodinného centra, organizace 
kurzů a kroužků, seminářů a besed, 
ost.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 01.06.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doru čí:

70104212

RC MUM z.s.
Mezilesí  2058
Praha 913
193 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 2762 11265I.

Služby celkem 3683 368II.

Osobní náklady celkem 1 2494 1 249III.

Daně a poplatky celkem 5IV.

Ostatní náklady celkem 166 16V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 97 9VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 1 91810 111 907

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 92812 72856I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 3915 354IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 31817 318VI.

Provozní dotace celkem 63618 636VII.

Výnosy celkem 1 92119 1071 814

Výsledek hospoda ření před zdaněním 3-93 96C. 20

Výsledek hospoda ření po zdan ění 3-93 96D. 21

provoz rodinného centra, organizace 
kurzů a kroužků, seminářů a besed, 
ost.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 01.06.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Příloha k účetní závěrce 
RC MUM, z.s. 
IČ: 70104212 

k 31. 12. 2015 
 

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní 
závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v 
soustavě podvojného účetnictví. 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. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 
31. prosince 2015. 
 
 
 
Obsah přílohy 
 
I. Obecné údaje 
 
II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

 
III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 
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I. Obecné údaje 

Popis účetní jednotky: 

Spolek RC MUM z. s. je založen s posláním a cílem vytvořit prostor pro rodiče, děti i prarodiče, kde 
by se mohli věnovat rozvoji osobnosti své i svých dětí, naučit se smysluplně využívat svůj volný čas, 
vzdělávat se, setkávat se a navazovat nová přátelství, vyměňovat si zkušenosti a v neposlední řadě se 
i pobytem v příjemném prostředí odreagovat. Vzdělávací programy usnadňují rodičům po ukončení 
mateřské a rodičovské dovolené návrat do pracovního procesu, zvýšit jejich šance na pracovním 
trhu. 

Druh organizace:  právnická osoba, spolek 

Název:    RC MUM z. s. 

Adresa:   Mezilesí 2058, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice  

IČ:    70104212 

Statutární orgán: Předseda: Barbora Zálohová 
 
Datum vzniku:   13. 1. 2000 

Spisová značka:   L 10604 vedená u Městského soudu v Praze 
     
Hlavní činnost spolku směřuje k uspokojování a ochraně společných zájmů jeho členů a naplňování 
poslání spolku.  
Účelem spolku ve smyslu zákona je:  
a) provoz a rozvoj mateřského centra  
b) organizace pravidelných zájmových aktivit, tj. kurzů a kroužků pro děti, mládež a dospělé  
c) organizace jednorázových vzdělávacích aktivit, seminářů a workshopů  
d) hlídání dětí při studijních, pracovních a jiných aktivitách rodičů 
e) organizace jednorázových kulturně společenských akcí, zaměřených na rodinu a komunitní život 
f) poradenství v oblasti rodinné, pracovně právní, finanční apod. 
g) provozování rodinného coworkigového centra s hlídáním dětí  
h) hájení zájmů rodin v obci a v kraji 
 
Počet členů: 14 
 
Počet dobrovolníků: 63
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II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 
 
1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40.000 Kč a 
nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60.000 Kč. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 Kč do 40.000 Kč se účtuje do nákladů (úč. skupina 50.) 
a eviduje se v podrozvahové evidenci.  Drobný hmotný majetek do 3.000 Kč je účtován do nákladů 
(úč. skupina 50.) 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 5.000 do 60.000 Kč se účtuje do nákladů na účet 518 - 
Ostatní služby a eviduje se v podrozvahové evidenci. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 
5.000 Kč je účtován do nákladů na účet 518 - Ostatní služby. Stavby se odepisují po dobu 30 let a 
samostatné movité věci po dobu 5 let. 
 
2. Zásoby 

Účetní jednotka účtuje o zásobách v cenách pořizovacích. Pro evidenci zásob je používána metoda B. 
 

3. Opravné položky 

Opravné položky v souladu s předpisy organizace vytváří k pohledávkám ze zdaňovaných činností 
v případě, že jejich dobytnost je špatná. O opravné položce rozhoduje ředitelka organizace. 

 
4. Časové rozlišení 

Organizace účtuje zejména o výnosech příštích období, jejichž výše je stanovena na základně 
nevyčerpaných dotací nebo darů, které mohou být využity v následujícím účetním období. 

 
5. Vlastní jmění a fondy 

Ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého 
majetku. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64 – Ostatní výnosy současně s účtováním 
odpisů. 

 
6. Přijaté dary a dotace 

O přijatých účelových darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na činnosti 
podle konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. 

K rozvahovému dni nevyčerpané dary organizace převede do dalšího období prostřednictvím výnosů 
příštích období. Nevyčerpané dotace organizace k rozvahovému dni eviduje na výnosech příštích 
období. V případě, že naopak očekává doplatek dotace, účtuje o příjmech příštích období. 

Neúčelové finanční dary jsou účtovány na vrub účtu 911 100 – Neúčelové finanční dary. V daném 
kalendářním roce jsou z účtu prostřednictvím účtu 682 vyúčtovány využité finanční prostředky. 

 
7. Přepočet cizích měn na českou měnu 
Pro přepočet operací v cizí měně je používán kurz vyhlašovaný Českou národní bankou k danému 
datu. 
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III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 
 
1. Dlouhodobý majetek 

V roce 2015 byl vyřazen majetek v celkové výši 198.691,50 Kč. Jednalo se o plně odepsaný majetek. 

 
2. Pohledávky a závazky 

Organizace neeviduje žádné pohledávky a závazky po splatnosti. 
 

3. Majetek neuvedený v rozvaze 

Kromě drobného majetku zanedbatelné hodnoty organizace nemá majetek neevidovaný v rozvaze.  
 

4. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 
 

5. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců, z toho členů řídících orgánů: 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2015 4 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2015 0 

 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů: 

Osobní náklady na zaměstnance v roce 2015 (v tis. Kč.) 1.249 

Osobní náklady na členy řídících orgánů v roce 2015 (v tis. Kč.) 0 

 
Členům statutárního orgánu v roce 2015 nebyly poskytnuty žádné půjčky, záruky ani jiná plnění. 

 
6. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla ani nepřijala 
žádná ručení. 

 
7. Výnosy 

Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele.  
 

8. Přijaté dary a dotace 

V roce 2015 byly přijaty následující dotace od ministerstev, krajů, měst a obcí: 

Poskytovatel Částka Projekt 

MPSV 184.495 Kč RC MUM jako vícegenerační dům 

MPSV 133.860 Kč Coworkingové centrum Mumraj 

Hlavní město Praha 60.000 Kč RC MUM jako vícegenerační dům 

Hlavní město Praha 90.000 Kč Coworkingové centrum Mumraj 

Městská část Praha 20 100.000 Kč Počernická rodičovská 

Městská část Praha 20 80.000 Kč Školička RC MUM 

Městská část Praha 20 7.000 Kč Start Ekomum 

Úřad práce 10.604 Kč Dotace na mzdu SÚPM 

Celkem 665.959 Kč  

Všechny dotace byly v roce 2015 vyčerpány a řádně vyúčtovány.  
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Kromě výše uvedených dotací byly v roce 2015 přijaty zejména následující dary od nadací, 
právnických a fyzických osob (dary ve výši do 5.000 Kč jsou uvedeny souhrnně):  

Poskytovatel Částka Komentář – doplňte podle potřeby 

Nadace Open Society Fund Praha 259.560 Kč Projekt Firemní péče o děti RC MUM 

Ota Jech 27.000 Kč  

STROJSERVIS Praha, s.r.o. 5.000 Kč  

Sconto Nábytek, s.r.o. 10.927 Kč Nefinanční dar 

Iva Rosová 7.010 Kč Nefinanční dar 

Ratan stav s.r.o. 8.000 Kč Nefinanční dar 

VERHON s.r.o. 7.000 Kč Nefinanční dar 

Hana Schovancová 8.000 Kč Nefinanční dar 

Finanční dary pod 5.000 Kč 13.000 Kč  

Nefinanční dary pod 5.000 Kč 17.960 Kč  

Celkem 363.457 Kč  

 
Finanční grant z dotace Open Society Fund Praha byl v roce 2015 vyčerpán ve výši 176.873 Kč. 
Zbývající část bude využita v roce 2016, projekt trvá do 31. 8. 2016. 
Ostatní finanční dary přijaté v roce 2015 nebo v předcházejících letech byly využity ve výši 
78.204,94 Kč.  Ve fondu neúčelových finančních darů zbývá 59.926,81 Kč, které budou použity 
v následujících letech. 

 
9. Veřejná sbírka 

Organizace pořádá veřejnou sbírku, a to od 1. září 2014 na dobu neurčitou. Účelem sbírky je rozvoj 
vzdělávání dětí, rodičů a prarodičů v rodinném centru MUM. Za dobu trvání do 31. 12. 2015 byl 
výtěžek sbírky 11.742 Kč, z toho 9.602 Kč bylo využito a zbývající část 2.140 Kč zůstává k využití 
v dalších letech. 

 
10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2014 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 

Za rok 2015 organizace vykazuje zisk ve výši 2.930,69 Kč. Základ daně z příjmu ve výši 95.949 Kč byl 
zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky v souladu s §20 odst. 7 zákona o daních 
z příjmu. 

Snížení základu daně uplatněné v předchozích letech Kč bylo použito na financování ztrátové hlavní 
činnosti RC MUM. 

 
11.  Rozbor nákladů a výnosů podle jednotlivých činností a projektů 

Hospodářská činnost 
    

95 949,00 

Nákup a prodej           

Náklady 
  

10 759,00 
 

  

Výnosy 
  

29 170,00 
 

18 411,00 

Burza a další vedlejší činnost         

Náklady 
  

0,00 
 

  

Výnosy     77 538,00   77 538,00 
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Hlavní činnost 
    

-93 018,31 

Počernická rodičovská           

Náklady 
  

723 907,64 
 

  

Výnosy 
  

646 369,64 
 

  

 - vlastní příjmy 
 

476 864,99 
  

  

 - dary (finanční i nefinanční) 69 504,65 
  

  

 - dotace MČ Praha 20 
 

100 000,00 
  

-77 538,00 

Školička RC MUM           

Náklady 
  

378 479,67 
 

  

Výnosy 
  

378 479,67 
 

  

 - vlastní příjmy 
 

288 930,00 
  

  

 - dary 
 

9 549,67 
  

  

 - dotace MČ Praha 20 
 

80 000,00 
  

0,00 

RC MUM jako vícegenerační dům         

Náklady 
  

322 247,66 
 

  

Výnosy 
  

322 247,66 
 

  

 - vlastní příjmy 
 

58 230,00 
  

  

 - dary 
 

19 522,66 
  

  

 - dotace MPSV 
 

184 495,00 
  

  

 - dotace Hl.m.Praha   60 000,00     0,00 

Coworkingové centrum Mumraj         

Náklady 
  

282 011,32 
 

  

Výnosy 
  

282 011,32 
 

  

 - vlastní příjmy 
 

34 955,00 
  

  

 - dary 
 

23 196,32 
  

  

 - dotace MPSV 
 

133 860,00 
  

  

 - dotace Hl.m.Praha   90 000,00     0,00 

Start Ekomum           

Náklady 
  

7 802,64 
 

  

Výnosy 
  

7 802,64 
 

  

 - vlastní příjmy 
 

600,00 
  

  

 - dary 
 

202,64 
  

  

 - dotace MČ Praha 20   7 000,00     0,00 

Firemní hlídání RC MUM           

Náklady 
  

176 873,00 
 

  

Výnosy 
  

176 873,00 
 

  

 - dotace OSF 
 

176 873,00 
  

0,00 

OPPA - Práce a život v rovnováze 2 (projekt let 2013 - 2014)     

Náklady 
  

812,00 
 

  

Výnosy 
  

-14 668,31 
 

  

 - krácení dotace v závěr.vyúčtování -14 668,31 
  

-15 480,31 
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Úřad práce - dotace na mzdy         

Náklady 
  

10 730,00 
 

  

Výnosy 
  

10 730,00 
 

  

 - dotace ÚP 
 

10 604,00 
  

  

 - vratka dotace z minulých let -15 000,00 
  

  

 - rady   15 126,00     0,00 

Veřejná sbírka           

Náklady 
  

4 159,00 
 

  

Výnosy 
  

4 159,00 
 

  

 - přijaté příspěvky   4 159,00     0,00 

 

 

12. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne:  
21. 3. 2016 
 
 
 

Sestavil: 
 Lucie Krausová 
 
 
 

Podpis předsedkyně sdružení: 
Barbora Zálohová 
 
 
 

 


