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I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Obchodní jméno: MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

IČO: 254 05 080  

Sídlo organizace: Generála Svobody 83/47, 460 01  Liberec XIII - Nové Pavlovice 

Rok vzniku: 1999  

Právní forma: obecně prospěšná společnost  

Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností: 2. srpna 1999  

Orgány společnosti: správní a dozorčí rada  

Statutární zástupce: ředitel společnosti 

Kontaktní informace: tel.: +420 488 880 191  e-mail: info@universium.cz  web: www.universium.cz 

  

mailto:info@universium.cz
http://www.universium.cz/
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II. ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení čtenáři, 

dostává se Vám do rukou Výroční zpráva MCU KOLOSEUM, o. p. s. za rok 2018.  

Tento rok byl pro nás po stránce ekonomické jedním z nejhorších v historii naší obecně prospěšné společnosti. Přestože 

stále zaměstnáváme desítky handicapovaných zaměstnanců v rámci chráněných dílen a poskytujeme sociální služby 

osobní asistence (OA) a jiné potřebným spoluobčanům, nepodařilo se nám nahradit výpadky v některých činnostech, 

které nám v uplynulých letech přinášely pravidelné tržby (nájmy, komerční akce, OA, …) a proto naše společnost 

skončila ztrátou skoro 5 mil. Kč. Ztráta nám samozřejmě přináší finanční problémy, které zatím díky vstřícnosti našich 

zakladatelů s obtížemi zvládáme. Patří jim za to velký dík. Bohužel se to projevuje tam, kde bychom nejraději šetřit 

nechtěli, a to v odměňování a pracovních podmínkách našich zaměstnanců, které někdy nejsou optimální. 

Abychom mohli dlouhodobě a úspěšně nadále fungovat, připravuje management ve spolupráci se zakladateli tříletý 

ozdravný program, jehož součástí bude řada organizačních a jiných opatření, která by nás měla vrátit k vyrovnanému 

hospodaření. Čeká nás tedy pracovně velmi náročné období, které prověří zejména schopnosti našeho managementu. 

Zde je třeba pochválit úsilí všech našich zaměstnanců, kteří se snaží i v těchto ztížených podmínkách pracovat 

s maximálním úsilím a pomoci tak ke zlepšení situace. I jim patří upřímné poděkování. 
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Za přízeň naší o. p. s. chceme vyjádřit vděčnost také našim klientům a zákazníkům a za finanční podporu velice 

poděkovat všem našim příznivcům a donátorům. Organizace, které odebírají naše služby, potěší nejen možnost využití 

náhradního plnění, ale také vědomí, že podporují zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Na závěr si dovolím vyjádřit přesvědčení, že uvedené problémy tak jako vždy zvládneme, a i nadále budeme organizací, 

která dává naději a pomáhá našim handicapovaným a starším spoluobčanům. V tom vidíme veškerý smysl a cíl naší 

snahy i existence. 

 

 

Vanda Hrubešová, předsedkyně správní rady MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
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III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTÍ 
Společnost MCU KOLOSEUM, o.p.s. byla založena na základě rozhodnutí zakladatelů společností: Sdružení Czech 

Handicap – Liberec a Mobilis občanské sdružení Praha dne 2. 8. 1999.  

Statutárním orgánem společnosti je ředitel společnosti, který je jmenován správní radou. 

Správní rada je tříčlenná, stejně jako kontrolní orgán - Dozorčí rada. Složení první Správní rady a první Dozorčí rady 

jmenovali zakladatelé společnosti MCU KOLOSEUM, o. p. s.  

Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno: 

• Zajišťovat úplnou integraci lidí s omezenou mobilitou do společnosti v souladu se zákony, mezinárodními úmluvami 

a závazky České republiky a v souladu s vlastními projekty. 

• Poskytovat a zprostředkovávat služby v oblasti poradenské, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní 

pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně handicapované i dalším subjektům ve prospěch těchto osob a 

v zájmu veřejném. 

• Provozovat chráněné dílny v souladu se živnostenským zákonem a dalšími obecně platnými právními předpisy. 
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Vedlejší doplňkovou činností společnosti je: 

• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci živností volných  

• Reklamní a propagační činnost  

• Provozování cestovní kanceláře   

• Hostinská činnost  

• Kopírovací práce 

• Ubytovací služby  

• Silniční motorová doprava osobní  

• Poskytování služeb osobního charakteru (osobní asistence)  

• Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží  

• Pronájem věcí movitých, včetně zdravotních kompenzačních pomůcek  
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IV. POSLÁNÍ MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
MCU KOLOSEUM, o.p.s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením 

na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. 

Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: poskytování osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory, 

handicapované občany i do firem, zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování a catering. Budova 

Kolosea má všestranné využití a současné vedení chce i nadále umožňovat pronájem sálů a salónků ke školením, 

plesům, přednáškám, firemním večírkům, zábavným revue či koncertům. I v této činnosti vidí vedení společnosti velký 

potenciál pro roky příští a nové pracovní příležitosti pro zdravé i osoby s handicapem. 

V. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ K 31. 12. 2018 
Správní rada: Vanda Hrubešová - předseda 

Členové SR:  Daniel Čihula, Michaela Vysekalová 

Dozorčí rada: Renáta Plechatá - předseda dozorčí rady     

Členové DR: Mgr. Radek Cikl, Ing. Soňa Havelková 
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VI. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI 
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VII. ZPRÁVA O ČINNOSTI 
Rok 2018 nebyl pro společnost ekonomicky nejúspěšnější. Jednotlivá střediska však fungovala relativně standardně a 

plnila svá poslání. 

Středisko Chráněná dílna Mozaika: keramika a montáž. Montáž pracovala zejména pro našeho dlouhodobého 

zákazníka společnost VULKAN – Medical, a. s., a to k oboustranné spokojenosti. Do budoucna se však musíme pokusit 

vyjednat vyšší odměnu za naši práci, kvůli nutnosti zvýšení tržeb střediska. Zejména po propočtu hodinové mzdy 

zdaleka nedosáhneme ani na tu nejnižší hodnotu. Dílna Keramika měla značné problémy s odbytem a značná část 

výrobků nám zůstala skladem. Na jejich odbyt se zaměříme v dalším období.  

Středisko Akce fungovalo úspěšně a zaměřilo se hlavně na pořádání plesů a firemních akcí, což se ukazuje jako dobrá 

strategie. Ve spolupráci s vedením společnosti se podařilo zajistit a úspěšně zorganizovat dvě velké akce spojené 

s natáčením celovečerních filmů zahraničních filmových produkcí v Liberci. Bohužel ani tento pro nás významný 

ekonomický přínos nedokázal ekonomicky vykompenzovat ztráty společnosti. Pro další zlepšení hospodaření střediska 

je zde velký prostor, ale bude třeba obnovit vybavení sálů, mobiliář je již značně opotřebovaný.  

PC dílna fungovala dle plánu, do budoucna bude třeba hledat nový produkt. Lze očekávat, že starší lékaři, kteří doposud 

dodávají data v papírové formě, která pak pro VZP digitalizujeme, budou postupně odcházet do důchodu a objem této 

zakázky se bude do budoucna snižovat.  
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Provoz Gastro měl mírný nárůst klientů, což přisuzujeme službě rozvozu obědů, která se postupně rozvíjí. Z hlediska 

ekonomiky bude v následujícím období management prověřovat efektivitu fungování těchto služeb.  

Osobní asistence měla personální problémy. V důsledku toho nebyly naplněny pracovní úvazky přímé péče asistentek 

a tím došlo také k poklesu počtu klientů i tržeb. Nepodařilo se tak naplnit plánované počty výkonů a museli jsme vracet 

část dotace. Poptávka po této službě je přitom enormní a pro další období předpokládáme opětovné zvýšení počtu 

klientů i pracovních úvazků.  

Z hlediska ekonomiky a řízení se management zaměřil na narovnání stavu evidovaného majetku a provedl poměrně 

rozsáhlý odpis a vyřazení nefunkčního a značně opotřebovaného majetku. To přispělo částečně k horšímu výsledku 

hospodaření. Kromě toho došlo k významnému nárůstu mzdových nákladů, který nebyl pokrytý zvýšením tržeb ani 

efektivity. Je třeba konstatovat, že od roku 2019 bylo třeba zásadním způsobem přistoupit k personálním změnám ve 

vedení společnosti a současně připravit i koncepční změny dalšího rozvoje MCU KOLOSEUM tak, aby nejpozději od roku 

2021 pracovala společnost s vyrovnaným rozpočtem. 
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Pořádání akcí 
V roce 2018 společnosti MCU KOLOSEUM, o. p. s. realizovala akce za celkovou částku zhruba 4,7 milionu korun. Gastro 

úsek dodal občerstvení a rauty za bezmála 700 tisíc Kč, částka 4 miliony byla vykázána úsekem akce. Významnou měrou 

nám pomohl filmový průmysl – díky libereckému natáčení amerického trháku Spiderman – Far from home, jsme se 

stali základnou pro americkou a českou produkci. Naše prostory se změnily na kostymérnu, maskérnu a cateringové 

zázemí, parkoviště bylo plné karavanů amerických hlavních hrdinů filmu. Pod tajuplným označením Bosco se celý náš 

areál Kolosea na měsíc změnil v rušné místo pro 500 osob filmového štábu a komparzistů. V prosinci jsme měli tu čest 

na pár dnů dát zázemí dánsko-české produkci, která v Liberci natáčela film z 2. světové války s názvem World of Fire. 

V našich prostorách se dále uskutečnilo několik velmi atraktivních kulturních, společenských a firemních akcí: 

 Firemní akce společnosti Laird s.r.o. 

 Myslivecký ples  

 Ples Severáčku 

 Maturitní plesy 

 Festival ZDRAVÍ a EZOTERIKA Liberec 

 ME3 – seminář zmrzlinářů 

 Svatební hostiny 

 Firemní setkání TSML 

 HOPEcon – veletrh deskových her 

 Firemní setkání Valbek, spol. s r.o. 

 Akce UBS 

 Mikulášské Magna, PRECIOSA, UBS a nově DENSO 

 2x Filmové produkce 

 Firemní setkání MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. 
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VIII. PROVOZY SPOLEČNOSTI 
V roce 2018 naše společnost zaměstnávala celkem 68 osob, z toho 37 osob se zdravotním postižením. 

Provoz Gastro       Zaměstnanců 20, z toho 13 ZPS 

V roce 2018 jsme se zaměřili na zvýšení kvality podávaných obědů a efektivitu práce při jejich přípravě. 
 

 Bezbariérová doprava                                                  Zaměstnanců 1 - bez postižení  

Vozem Peugeot Boxer nabízíme přepravní služby pro osoby s handicapem a seniory za výhodných podmínek. 
 

Chráněná dílna Počítače                                                             Zaměstnanců 3, z toho 3 ZPS  

Zaměstnanci této dílny zpracovávají elektronická data od lékařů pro VZP, vyhledávají kontaktní údaje z veřejných 

webových stránek pro zpracovatele obchodních informací; zpracovávají jídelní lístky na webové stránky společnosti.  
 

 Chráněná dílna Mozaika: keramika + montáž                 Zaměstnanců 9, z toho 9 ZPS  

Dílna Mozaika montáž se zabývá jednoduchými kompletacemi pro různé firmy. Keramická dílna se převážně prezentuje 

na různých trzích a námi pořádaných akcích v budově KOLOSEA. 
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 Správa                                                                         Zaměstnanců 12, z toho 5 ZPS 

Ve středisku Správa jsou zaměstnanci ekonomického úseku a údržby.   
 

    Projekty         Zaměstnanců 2, z toho 1 ZPS  

Středisko Projekty se zaměřuje na vyhledávání finančních zdrojů pro činnost obecně prospěšné společnosti a ve 

spolupráci s obcemi a městy Podještědí a Liberecka a poradce pro bezpečnost cyklodopravy realizuje ambiciózní 

projekt Cyklostezka Karoliny světlé v Podještědí. 

 

Akce          Zaměstnanců 4, z toho 1 ZPS  
Středisko Akce v roce 2018 navýšilo objem realizovaných zakázek o zhruba 2 miliony Kč. Významné navýšení bylo díky 

novým firemním partnerům, kteří u nás uspořádali svá setkání, ale především díky zahraničním filmovým produkcím. 

Středisko Akce spolu se středisky Gastro a Správa aktivně spolupracovalo na samotných realizacích akcí. 

 
Osobní asistence                                                       Zaměstnanců 18, z toho 5 ZPS 

Osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná v souladu s § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.  
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Poslání: Posláním terénní služby osobní asistence je poskytovat pravidelnou péči a pomoc osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby, s individuálním přístupem dle stanovených zásad a pravidel. 

Cíl služby osobní asistence: Cílem služby je podpora klientů při řešení nepříznivé situace v přirozeném sociálním 
prostředí (doma) a zachování jejich soběstačnosti s pomocí osobní asistence. 

Služby osobní asistence byly v roce 2018 na základě písemné smlouvy poskytnuty celkem 35 klientům (34 dospělých, 
převážně seniorů nad 80 let a 1 dítě) v katastru města Liberec. Dětskému klientovi se zdravotním postižením jsme 
poskytovali osobní asistenci především při výuce ve škole. Díky službě osobní asistence je možno čelit hrozícímu 
vyčlenění z kolektivu vrstevníků a podpořit v sebeobslužných činnostech tak, aby se minimalizovaly důsledky 
zdravotního handicapu. Seniorům a dospělým se zdravotním postižením služba umožnila dosáhnout co nejvyšší kvality 
života, co nejdelší možné setrvání v přirozeném prostředí a pomohla zachovat jejich rodinné a sociální vazby. 
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IX. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM 
I v roce 2018 se naše práce a poslání těšilo přízni jak stálých, tak i nových obchodních partnerů a přispěvovatelů. Díky 
nim se nám podařilo udržet bezproblémový chod provozu Kolosea a naplánovat jeho další rozvoj. 

Poděkování partnerům za dosavadní spolupráci ve prospěch handicapovaných občanů (abecedně): 

Autoškola Formánek      Magna Extersiors (Bohemia) s.r.o. 

Buriánková Nikola      Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

CZECH ANGLO PICTURES s.r.o.     MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.   Nadace PRECIOSA 

Daněk Ivo       Nadace SYNER 

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.    Plechatý Lukáš Ing. 

Diakonie Beránek o.s.      Rotary Club Liberec - Jablonec, z. s. 

Jednota bratrská Liberec     STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

Kašpar Jaroslav JUDr.      Stillking Films, spol. s r.o. 

Krajská nemocnice Liberec, a. s.    Svoboda Petr 

Laird s.r.o.       Technické služby města Liberce a.s. 

Liberecký kraj        Valbek, spol. s r.o. 

LIBEREK spol. s r.o.      VULKAN - Medical, a.s.  



          MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

    17     
 

Podpořte nás 

Naším stálým cílem je uspokojit potřeby co nejširšího spektra obyvatel, obchodních společností i zájmových skupin, a 

vyjít jim vstříc tak, aby v KOLOSEU našli rozptýlení, odpočinek, zábavu, hodnotné kulturní vyžití, široké spektrum 

vzdělávacích akcí a kvalitní služby. V tomto ohledu nás čeká další práce, která nás ovšem velmi těší.  

Společnost MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat zaměstnání především osobám s různorodým zdravotním 

postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci, sociální začlenění a 

zařazení do pracovního procesu.  

 

Jak můžete pomoci? 
Můžete nás podpořit pravidelným nebo jednorázovým finančním příspěvkem na transparentní účet číslo 

1695362001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. pobočka Liberec. Za poskytnuté finanční dary Vám velice děkujeme. 
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X. DOPLŇKOVÁ ČINNOST MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
Neméně významnou součástí činností MCU KOLOSEUM, o.p.s. jsou pronájmy prostor pro kulturní, společenské, 

firemní a sportovní akce. Velký sál má kapacitu až 550 míst dle uspořádání a malý sál až 120 míst. Veškeré akce můžeme 

zajistit stravováním ze svého Gastro provozu a přilehlých barů. 

Prostory v Koloseu byly využívány na různé plesy, svatby, večírky, školení, konference, workshopy, besedy a jiná 

setkání. K tomu nám slouží tyto prostory: velký sál s balkonem, malý sál, výstavní prostor, kavárna, jídelna, zasedací 

místnost a ostatní prostory k rozmanitým účelům, dle zadání a požadavků objednatele. 
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XI. ZÁVĚREM 
 

Milí kolegové a kolegyně, vážení obchodní partneři, spolupracovníci, sponzoři a příznivci, 

 

uplynulý rok byl pro nás rokem těžkým v mnoha ohledech. Rádi bychom však v období následujících třech let dosáhli, 
čeho jsme si předsevzali – stabilizace ekonomické situace společnosti a rozvoj potřebných služeb pro osoby 
s handicapem a seniorskou veřejnost. 

Věříme, že vzájemnou podporou a úspěšnou spoluprací se nám podaří předsevzatých cílů dosáhnout. 

 

Tým společnosti MCU KOLOSEUM, o. p. s. 
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XII. PŘÍLOHA Č. 1 – HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 

 



          MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

    21     
 

  



          MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

    22     
 

XIII. PŘÍLOHA Č. 2  

ZPRÁVA AUDITORA 
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