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ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. A K T I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x 002

A. I.  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet 012 003

          2. Software účet 013 004

          3. Ocenitelná práva účet 014 005

          4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 006

          5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 007

          6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041 008

          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet 051 009

          x. 09a

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x 010

A. II.  1. Pozemky účet 031 011

           2. Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032 012

           3. Stavby účet 021 013

           4. Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022 014

           5. Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025 015

           6. Dospělá zvířata a jejich skupiny účet 026 016

           7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 017

           8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet 029 018

           9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 019

         10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052 020

          x. 020a

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x 021

A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účet 061 022

           2. Podíly - podstatný vliv účet 062 023

           3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet 063 024

           4. Zápůjčky organizačním složkám účet 066 025

           5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet 067 026

           6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069 027

           x. 027a

 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x 028

 A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje účet 072 029

           2. Oprávky k softwaru účet 073 030

           3. Oprávky k ocenitelným právům účet 074 031

           4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078 032

           5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079 033

           6. Oprávky ke stavbám účet 081 034

           7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082 035

           8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů účet 085 036

           9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům účet 086 037

         10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088 038

         11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089 039

           x. 039a

. .3 1 1 2 2 0 1 9

v tisících Kč

2 5 4 0 5 0 8 0

MCU KOLOSEUM
, o.p.s.

Generála Svobody 83/47
Liberec (nečleněné město)
460 01

+28 004 +27 969
+151 +74

+151 +74

+32 635 +31 314

+339 +339
+29 079 +29 079

+2 338 +1 896

+879 +0

-4 782 -3 419

-55 -70
-1 957 -2 445
-1 891 -904

-879
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Označ. A K T I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

AKTIVA CELKEM A.+B. 082

 B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV. 040

B. I. Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x 041

B. I.  1. Materiál na skladě účet 112 042

          2. Materiál na cestě účet 119 043

          3. Nedokončená výroba účet 121 044

          4. Polotovary vlastní výroby účet 122 045

          5. Výrobky účet 123 046

          6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účet 124 047

          7. Zboží na skladě a v prodejnách účet 132 048

          8. Zboží na cestě účet 139 049

          9. Poskytnuté zálohy na zásoby účet 314 050

          x. 050a

B. II. Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x 051

B. II.  1. Odběratelé účet 311 052

           2. Směnky k inkasu účet 312 053

           3. Pohledávky za eskontované cenné papíry účet 313 054

           4. Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51 055

           5. Ostatní pohledávky účet 315 056

           6. Pohledávky za zaměstnanci účet 335 057

           7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 058

           8. Daň z příjmů účet 341 059

           9. Ostatní přímé daně účet 342 060

         10. Daň z přidané hodnoty účet 343 061

         11. Ostatní daně a poplatky účet 345 062

         12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účet 346 063

         13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků účet 348 064

         14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti účet 358 065

         15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 066

         16. Pohledávky z vydaných dluhopisů účet 375 067

         17. Jiné pohledávky účet 378 068

         18. Dohadné účty aktivní účet 388 069

         19. Opravná položka k pohledávkám účet 391 070

            x. 070a

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x 071

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně účet 211 072

           2. Ceniny účet 213 073

           3. Peněžní prostředky na účtech účet 221 074

           4. Majetkové cenné papíry k obchodování účet 251 075

           5. Dluhové cenné papíry k obchodování účet 253 076

           6. Ostatní cenné papíry účet 256 077

           7. Peníze na cestě účet 261 078

           x. 078a

B. IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 079

B. IV. 1. Náklady příštích období účet 381 080

           2. Příjmy příštích období účet 385 081

           x. 081a

+33 030 +30 863

+5 026 +2 894
+121 +125

+61 +63

+60 +62

+2 418 +2 476
+1 054 +770

+279 +346
+231 +155
+148

+37
+73

+536 +1 132

+133

+2 487 +286
+146 +97

+24
+2 341 +165

+7
+2
+5
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Označ. P A S I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II. 001

A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002

A. I.  1. Vlastní jmění účet 901 003

          2. Fondy účet 911 004

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet 921 005

          x. 005a

A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x 006

A. II.  1. Účet výsledku hospodaření účet +/-963 007

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/-931 008

          3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/-932 009

          x. 09a

 B. Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010

B. I. Rezervy celkem B.I.1+...+B.I.x 011

 B. I.  1. Rezervy účet 941 012

          x. 012a

B. II. Dlouhodobé závazky celkem B.II.1+...+B.II.x 013

B. II.  1. Dlouhodobé úvěry účet 951 014

          2. Vydané dluhopisy účet 953 015

          3. Závazky z pronájmu účet 954 016

          4. Přijaté dlouhodobé zálohy účet 955 017

          5. Dlouhodobé směnky k úhradě účet 958 018

          6. Dohadné účty pasivní účet 389 019

          7. Ostatní dlouhodobé závazky účet 959 020

          x. 020a

-6 983 -10 150
+19 055 +18 760
+15 954 +15 659

+3 101 +3 101

-26 038 -28 910
XXXXXXXXXXX -2 862

-4 913 XXXXXXXXXXX
-21 125 -26 048

+40 013 +41 013

+20 885 +19 614
+20 885 +19 614

11



12



      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 A. Náklady A.I.+...+A.VIII. 001

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1+...+A.I.x 002

A. I.  1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek účty 501, 502, 503 003

          2. Prodané zboží účet 504 004

          3. Opravy a udržování účet 511 005

          4. Náklady na cestovné účet 512 006

          5. Náklady na reprezentaci účet 513 007

          6. Ostatní služby účet 518 008

          x. 008a

A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace A.II.1+...+A.II.x 009

A. II.  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti účty 561, 562, 563, 564 010

          8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb účty 571, 572 011

          9. Aktivace dlouhodobého majetku účty 573, 574 012

          x. 012a

A. III. Osobní náklady A.III.1+...+A.III.x 013

A. III. 10. Mzdové náklady

          11. Zákonné sociální pojištění účet 524 015

          12. Ostatní sociální pojištění účet 525 016

          13. Zákonné sociální náklady účet 527 017

          14. Ostatní sociální náklady účet 528 018

          x. 018a

 A. IV. Daně a poplatky A.IV.1+...+A.IV.x 019

 A. IV. 15. Daně a poplatky účty 531, 532, 538 020

          x. 020a

 A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+A.V.x 021

 A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 541, 542 022

          17. Odpis nedobytné pohledávky účet 543 023

          18. Nákladové úroky účet 544 024

          19. Kursové ztráty účet 545 025

          20. Dary účet 546 026

          21. Manka a škody účet 548 027

          22. Jiné ostatní náklady účet 549 028

          x. 028a

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI.1+...+A.VI.x 029

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku účet 551 030

          24. Prodaný dlouhodobý majetek účet 552 031

          25. Prodané cenné papíry a podíly účet 553 032

          26. Prodaný materiál účet 554 033

          27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek účty 556, 559 034

          x. 034a

A. VII. Poskytnuté příspěvky A.VII.1+...+A.VII.x 035

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účty 581, 582 036

          x. 036a

A. VIII. Daň z příjmů A.VII.1+...+A.VII.x 037

A. VIII. 29.Daň z příjmů účet 591 038

          x. 038a

Náklady celkem 039

. .3 1 1 2 2 0 1 9

1.1.2019 31.12.2019

v tisících Kč

2 5 4 0 5 0 8 0

MCU KOLOSEUM
, o.p.s.

Generála Svobody 83/47
Liberec (nečleněné město)
460 01

+5 013 +14 637 +19 650
+309 +5 454 +5 763
+145 +4 188 +4 333

+26 +454 +480
+26 +180 +206

+2 +4 +6
+1 +9 +10

+109 +619 +728

+4 439 +7 291 +11 730
+3 414 +5 686 +9 100

+961 +1 605 +2 566

+64 +64

+7 +7
+7 +7

+163 +1 087 +1 250
+5 +33 +38
+8 +53 +61

+110 +703 +813

+1 +4 +5
+39 +294 +333

+102 +798 +900
+85 +704 +789
+15 +94 +109

+2 +2

+5 013 +14 637 +19 650

otisk podacího razítka
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Příloha účetní závěrky za rok 2019 

1. Základní údaje 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

MCU KOLOSEUM, o.p.s. (dále jen MCU) byla založena zakládací smlouvou dne 31. 3. 1999 a vznikla 
zápisem do obchodního rejstříku soudem dne 31. 3. 1999.   

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

IČ: 25405080 

Právní forma účetní jednotky:   Obecně prospěšná společnost 

Hlavní činnost:  Poskytování a zprostředkování služeb v oblasti poradenské, charitativní, 
vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní pro osoby 
s omezenou mobilitou a osoby zdravotně handicapované.  

 Poskytování terénních sociálních služeb. 
 Provozování chráněných dílen. 
 Zajišťování integrace lidí s omezenou mobilitou do společnosti. 
Hospodářská činnost:  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 
  Reklamní a propagační činnost. 
   Provozování cestovní agentury. 
   Hostinská činnost. 
   Pronájem věcí movitých. 
   Silniční motorová doprava osobní. 

Účetní období:  Kalendářní rok od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Rozvahový den:  31. 12. 2019 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 25. 9. 2020 

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: 

V průběhu roku 2019 došlo ke změně člena správní rady společnosti. Dne 2. 4. 2019 odstoupila z funkce 
členka správní rady Michaela Vysekalová. Na tuto funkci byla jmenována dne 2. 4. 2019 Petra 
Skřivánková.   

1.3. Orgány společnosti: 

Statutární orgán - ředitel: Stanislav Burdys do 1.4.2019 
   Kamila Urbánková od 2. 4. 2019 

Správní rada: Vanda Hrubešová - předseda správní rady od 15. 3. 2017 
 Daniel Čihula - člen správní rady od 15. 3. 2017 
 Michaela Vysekalová - člen správní rady do 2. 4. 2019 
  Petra Skřivánková - člen správní rady od 2. 4. 2019 

Dozorčí rada: Renáta Plechatá - předseda dozorčí rady od 15. 3. 2017    
 Mgr. Radek Cikl - člen dozorčí rady od 15. 3. 2017 
 Ing. Soňa Havelková - člen dozorčí rady od 15. 3. 2017 

Zakladatelé: JUDr. Jaroslav Kašpar 
 Renáta Plechatá 
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2. Přehled významných účetních pravidel a postupů

2.1. Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok 
a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. 
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky 
a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 
40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. 

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků, uměleckých předmětů 
a  nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou 
následujícím způsobem: 
Nemovitý majetek budovy pro společenské a kulturní účely 50 let 
Nemovitý majetek ostatní stavby  30 let 
Přístroje a zařízení   5 let 
Osobní automobily   5 let 
Nářadí drobné, mechanizované nástroje    3 roky 
Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele. 

2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. 
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky 
a účtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 
60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. 
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti. 
SW je odpisován 36 měsíců. 

2.3. Opravné položky 

Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a na základě 
individuálního posouzení bonity dlužníků, případně na základě posouzení časové hodnoty pohledávek. 

2.4. Přepočet údajů v cizích měnách 

MCU přepočítává veškeré účetní případy, které vznikly v cizích měnách, do českých korun k okamžiku 
uskutečnění účetního případu dle aktuálního kurzu ČNB. 

2.5. Časové rozlišení 

MCU účtuje zejména o nákladech příštích období, výdajích příštích období a dohadných účtech 
pasivních v souladu se zásadami časového rozlišení nákladů. 

2.6. Vlastní jmění a fondy 

Ve vlastním jmění MCU účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku. Tato 
částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64 – Ostatní výnosy současně s účtováním odpisů ve stejné 
výši jako zaúčtované odpisy z příslušného bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku. 
Ve fondech MCU účtuje o zdrojích získaných z darů. 
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2.7. Přijaté dary a dotace 

O přijatých darech a dotacích účtuje MCU do provozních výnosů, a to dle konkrétních projektů, 
na které jsou určeny. K rozvahovému dni případné nevyčerpané dary a dotace převádí MCU 
do dalšího období prostřednictvím zůstatků na účtu fondů. 

3. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

3.1.1. Pořizovací cena   (údaje v tis. Kč) 
Druh majetku Stav k 31.12.2018 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2019 
Nehmotný majetek 151,1 0,0 77,0 74,1 
Pozemky 0,5 0,0 0,0 0,5 
Stavby 29 079,1 0,0 0,0 29 079,1 
Hmotné movité věci 2 337,5 924,1 1 365,5 1 896,1 

3.1.2. Oprávky a zůstatková hodnota   (údaje v tis. Kč) 

Druh majetku Stav k 
 31.12.2018 Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2019 
Zůstatková hodnota 

majetku k 31.12.2019 
Nehmotný majetek 54,9 24,7 9,6 70,0 4,1 
Pozemky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
Stavby 1 957,2 488,1 0,0 2 445,3 26 633,8 
Hmotné movité věci 1 890,6 378,4 1 365,5 903,5 992,6 

3.2. Pohledávky a závazky 

3.2.1. Věková struktura pohledávek  (údaje v tis. Kč) 

Kategorie 
Sledované období Předchozí období 

hlavní činnost hospodářská činnost hlavní činnost hospodářská činnost 
do splatnost 85,6 444,9 98,1 452,3 

po
 sp

la
tn

os
ti 0-30 dnů 8,2 116,6 16,3 103,2 

31-60 dnů 1,4 0,0 21,2 19,8 
61-90 dnů 0,0 21,2 16,7 55,6 
91-180 dnů 20,1 7,5 36,0 102,1 
181 a více 43,5 21,2 53,2 79,3 

3.2.2. Věková struktura závazků  (údaje v tis. Kč) 

Kategorie 
Sledované období Předchozí období 

hlavní činnost hospodářská činnost hlavní činnost hospodářská činnost 
do splatnost 0,0 99,8 0,0 

po
 sp

la
tn

os
ti 0-30 dnů 0,0 36,9 0,0 

31-60 dnů 0,0 39,6 0,0 
61-90 dnů 0,0 0,0 0,0 
91-180 dnů 0,0 0,0 0,0 
181 a více 0,0 187,9 0,0 
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3.3. Dlouhodobé závazky 

K 31. 12. 2019 eviduje MCU dlouhodobý závazek ve výši 18 719 tis. Kč, vzniklý z bankovního úvěru 
na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 30. 9. 2016 se společností Záložna CREDITAS, spořitelní 
družstvo s úrokovou sazbou 7,05 % p. a.  
V květnu 2019 postoupila společnost CREDITAS svoji pohledávku společnosti Reticulum Recovery, a.s. 
Společnost Reticulum Recovery uzavřela Smlouvu o smlouvě budoucí se společností Košická 471, s.r.o. 
o postoupení pohledávky. Do dnešního dne nebyla tato smlouva naplněna. Věřitelem společnosti je
nadále společnost Reticulum Recovery, a.s.
Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitostem, které jsou ve výlučném vlastnictví MCU. Dále je
zajištěn vlastní blankosměnkou avalovanou fyzickou osobou JUDr. Kašparem spoluzakladatelem MCU.

3.4. Dohadné účty pasiv 

K 31. 12. 2019 byla výše dohadných účtů pasiv 435 tis. Kč a k 31. 12. 2018 292 tis. Kč. Jedná se zejména 
o vyúčtování energií a úroků z úvěrů.

3.5. Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky

K 31. 12. 2019 má MCU splatné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a z titulu zdravotního pojištění v celkové výši 337 tis. Kč.  
K 31. 12. 2019 má MCU splatné daňové nedoplatky vůči místně příslušným finančním orgánům 
v celkové výši - 35 tis. Kč.  
Všechny vykázané závazky z titulu výše uvedeného sociálního a zdravotního pojištění a daňových 
nedoplatků jsou k 31. 12. 2019 ve splatnosti.  

3.6. Závazky nevykázané v rozvaze 

MCU eviduje podmíněný budoucí závazek a zástavní právo vyplývající z Kupní smlouvy se Statutárním 
městem Liberec, kterým nabyla MCU movitý majetek. MCU se v této smlouvě zavázala výkonem 
veřejně prospěšných činností po dobu 20 let, to je do 29. 11. 2027. Dále bylo dohodnuto, že pro případ, 
kdy MCU nebude plnit dohodnuté smluvní podmínky, je povinna uhradit celou odhadní cenu, to je 
7 302 890,- Kč. Pro tuto pohledávku, která může v budoucnu vzniknout bylo zřízeno zástavní právo. 
Dále je na dobu 20 let zřízeno předkupní právo k prodaným nemovitostem ve prospěch Statutárního 
města Liberec.  

3.7. Majetek neuvedený v rozvaze 

Kromě drobného majetku v nevýznamné hodnotě neeviduje MCU žádný majetek neuvedený v rozvaze. 

4. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

4.1. Počty zaměstnanců 
Počty zaměstnanců  k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2018 
Celkový průměrný počet zaměstnanců 59 59 
z toho průměrný počet řídících zaměstnanců 4 6 
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4.2. Osobní náklady        (údaje v tis. Kč) 
Osobní náklady 2019 2018 
mzdové náklady 9 100 10 006 
sociální a zdravotní zabezpečení 2 566 2 759 
ostatní osobní náklady 64 60 
osobní náklady členů řídících orgánů 0 0 
osobní náklady celkem 11 730 12 825 

4.3. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům statutárních orgánů 

Členům statutárního orgánu v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění. 

5. Zástavy a ručení

Společnost MCU neposkytla žádné zástavy a ručení kromě zástav a ručení uvedených výše v bodech 
3.3. a 3.6.    

6. Výnosy
Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele. 

7. Přijaté dary a dotace
7.1. Přijaté dotace 

Úřad práce    4 511 tis. Kč 
Liberecký kraj     2 215 tis. Kč 
Statutární město Liberec  126 tis. Kč 

7.2. Dary 

Právnické osoby   102 tis. Kč 
Fyzické osoby    6 tis. Kč 

8. Výsledek hospodaření a jeho vypořádání
8.1. Výsledek hospodaření 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti        -296 tis. Kč 
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti        -2 566 tis. Kč 
Hospodářský výsledek celkem                    -2 862 tis. Kč 

8.2. Vypořádání výsledku hospodaření za minulé účetní období 

Hospodářský výsledek za předchozí účetní období, tj. ztráta k 31. 12. 2018 ve výši 4 913 333,11 Kč bude 
zúčtován na vrub účtu číslo 932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

9. Odměna auditora
Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a výroční zprávy roku 2019 
činí 29 000,- Kč. 
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Výroční zpráva 
o činnosti MCU KOLOSEUM, o.p.s.

v roce 2019 
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Úvodní slovo předsedkyně dozorčí rady MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

Vážení čtenáři, 

MCU KOLOSEUM, o. p. s., si za léta své existence vybudovala 
stabilní pozici poskytovatele služeb zaměřených na podporu 
našich spoluobčanů. Těmi jsou především sociální služby a gastro 
provoz. 
Hlavním zaměřením společnosti je poskytování služeb cílové 
skupině seniorů a osob se sníženou soběstačností. 
Jedná se o služby, které jsou velice potřebné a jejich poskytování 

je nezbytnou součástí jak života osob z této cílové skupiny, tak i jejich rodinných příslušníků. 
Usnadněním jejich života formou poskytované osobní asistence a dovážkou jídla, naše pomoc 
zdaleka nekončí.  
Pro každého z nás je důležité a potřebné potkávat se s lidmi, diskutovat, svěřovat se, plánovat. 
O to důležitější je tato potřeba pro spoluobčany, kteří nejsou plně zapojeni do každodenního 
pracovního a společenského shonu.  
Protože si tuto skutečnost plně uvědomujeme, pořádáme různé poradenské, vzdělávací, 
kulturní a sportovní akce s cílem více začlenit seniory a handicapované spoluobčany 
do denního života společnosti.        
Další naší prioritou je vytváření pracovních míst pro handicapované osoby a tím napomáhat 
jejich sebevědomí, pocitu důležitosti a potřebnosti. 
Za to, že se nám naše hlavní poslání daří naplňovat, chci poděkovat všem, kteří jsou nám, při 
této činnosti nápomocni a to jak finančními nebo věcnými dary, tak i poskytováním 
bezúplatných služeb. 
Bez této pomoci by nebylo možno naše cíle naplňovat v rozsahu a kvalitě, na kterou si naši 
zákazníci již zvykli. Jako členka správní rady jsem ráda podpořila změnu ve vedení společnosti 
a již dnes vím, že tato změna byla nutná a prospěšná.  
Děkuji Vám, naši milí spoluobčané, že využíváte našich služeb a Vám, vážení podporovatelé, 
že nám umožňujete tyto služby poskytovat.       

Vanda Hrubešová, předsedkyně správní rady MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
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Zhodnocení roku 2019 ředitelkou společnosti MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

Naše společnost prošla v roce 2019 několika změnami. Tou zásadní byla 
obměna vedení jak na úrovni ředitele společnosti, tak i dalších 
vedoucích zaměstnanců, ve středisku osobní asistence a pracovníků 
účtárny.  
Tyto změny byly hlavním důvodem pro odložení účetní závěrky a 
odevzdání daňového přiznání až na září 2020. Tento odklad umožnil 
novému týmu, který nastoupil od května 2020 do oddělení finance a 
účetnictví provést úplnou kontrolu zaúčtovaných dokladů a jejich 
případnou opravu, proběhla inventarizace všech účtů aktiv a pasiv.  
Přesto, že naše společnost skončila s hospodářskou ztrátou přes 

2,8 mil. Kč, je pozitivní, že máme proti roku 2018 lepší výsledek o více než 2 miliony Kč. Společnost 
jsem převzala po třech letech funkce vedoucí provozu, v dubnu 2019. První měsíce jsem řešila 
především personální otázky a plynulý chod všech středisek včetně realizací akcí. Speciální poděkování 
si zaslouží nové vedení osobní asistence. I díky jemu jsme koncem května úspěšně prošli velkou 
kontrolou ze sociálního odboru Krajského úřadu v Liberci. Po pár měsících středisko zdvojnásobilo své 
tržby. V září 2019 jsme spustili činnost cestovní agentury KOLOSEUM, zaměřenou na studentské 
zahraniční vzdělávací, pobytové a poznávací zájezdy především na švédský ostrov Öland. Po dlouhé 
době jsme také realizovali vlastní projekt v našich prostorách – Světový den srdce. Ztráta, kterou naše 
společnost v roce 2019 vykázala, má několik příčin. Tou hlavní je nedostatečné využívání všech našich 
prostor a to jak interiérových tak i venkovních. Roční odpisy, náklady na energie, opravy a údržbu 
přesahující 1 mil. Kč nebyly z významné části pokryty. K nepokrytí provozních nákladů došlo i v provozu 
chráněných dílen a gastro provozu, i když jsme obdrželi pro zaměstnance se zdravotním postižením 
pracujících v těchto provozech významný finanční příspěvek k vyplaceným mzdám. Dále se nepodařilo 
pokrýt náklady na vedení a administrativní správu společnosti. 
Cestu ke zlepšování hospodářských výsledků jednotlivých provozů vidím ve zvyšování množství a 
efektivity poskytovaných služeb a jejich rozšiřování. Kádr zaměstnanců společnosti považuji 
za  stabilizovaný, a proto nepředpokládám významné změny v personálních nákladech. Ovšem 
v oblasti spotřeby energií a nákladů na údržbu je nutné najít významné úspory. Zvýšení produktivity 
práce na zaměstnance formou úpravy pracovních procesů a postupů, změnou technologií výroby a 
rozšířením poskytovaných služeb dojde taktéž ke zlepšení výsledků společnosti. Musíme se naučit lépe 
využívat dotace, umět získat další finanční zdroje a prostředky pro naši činnost. Celkově jsme se museli 
vypořádat s neduhy let minulých, nastavit u zaměstnanců nová pravidla a povinnosti. Velkým 
pozitivním posunem byla kontrola toku peněžních prostředků. Přes negativní hospodářský výsledek 
považuji činnost MCU KOLOSEUM, o. p. s. v roce 2019 za úspěšnou a to i na základě velice kladné 
odezvy ze strany veřejnosti a pozitivního vnímání změn, ke kterým u nás došlo a to i v průběhu roku 
2020. Rok 2019 považuji jako restart KOLOSEA. 
Děkuji Všem našim zaměstnancům za dobře odvedenou práci v roce 2019. 

Kamila Urbánková, ředitelka společnosti MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
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Základní informace o společnosti MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
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 
 

Řídící orgány společnosti 
Správní rada:  Vanda Hrubešová - předseda správní rady  
Členové SR:   Daniel Čihula 
   Petra Skřivánková 
 
Dozorčí rada:  Renáta Plechatá - předseda dozorčí rady     
Členové DR:  Mgr. Radek Cikl 
   Ing. Soňa Havelková 
 
Statutární orgán: Kamila Urbánková, ředitel  
 

Druh obecně prospěšných služeb 
Poskytování a zprostředkování služeb v oblasti poradenské, charitativní, vzdělávací, kulturní, sportovní, 
rehabilitační a zdravotní pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně handicapované a dalším 
subjektům ve prospěch těchto osob a ve veřejném zájmu. 
 
Provozování chráněných dílen v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
ve  znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 
Zajišťování poslání a činnosti Oblastní destinační společnosti spočívající v zabezpečování turistických, 
marketingových a informačních služeb v turistickém regionu Liberecko-Jablonecké destinace a jejího 
bezprostředního okolí. Dále zabezpečování komunikace, kooperace a koordinace v oblasti cestovního 
ruchu v této turistické oblasti. Výsledkem této činnosti je udržitelný rozvoj destinační oblasti, ve které 
budou uspokojeny potřeby jejích návštěvníků, participujících podnikatelů a zvýšena kvalita života 
rezidentů s akcentem na prioritní poskytování turistických služeb osobám se zdravotním hendikepem. 
Nedílnou součástí těchto služeb je i spolupráce se subjekty podobného zaměření v zahraničí. 
 
Zajišťování integrace lidí s omezenou mobilitou do společnosti v souladu s právním řádem České 
republiky a vlastními projekty. 
 

mailto:info@universium.cz
http://www.universium.cz/
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Doplňková činnost 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. 
o živn. podnikání)
reklamní a propagační činnost
provozování cestovní kanceláře
hostinská činnost
pronájem věcí movitých
ubytovací služby
kopírovací práce
poskytování služeb osobního charakteru
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
silniční motorová doprava osobní

Počet zaměstnanců v roce 2019 
Celkový přepočtený stav zaměstnanců 59 
z toho osob se zdravotním postižením 38 
Poměr zaměstnanců se zdravotním postižením vůči celkovému počtu zaměstnanců činil 64 %. 
MCU KOLOSEUM, o.p.s. je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce.    

Poslání MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
MCU KOLOSEUM, o.p.s. si klade za cíl poskytovat pracovní příležitosti především osobám 
se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost těmto osobám 
umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu a pracovního kolektivu.  
Umožňuje a realizuje pravidelná setkání seniorů s cílem jejich užšího začlenění do denního života 
společnosti. 
Nabízí také další obecně prospěšné služby, jako je např.: poskytování osobní asistence, výroba a rozvoz 
obědů pro seniory, handicapované občany i do firem, zapůjčování kompenzačních pomůcek, digitální 
tisk i kopírování a catering. 
Chráněné dílny zpracovávají a montují předměty denní potřeby formou náhradního plnění.  
Budova KOLOSEA včetně přilehlé volnočasové zóny, je určena pro uskutečňování volnočasových i 
pracovních aktivit široké veřejnosti.  
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Organizační struktura společnosti 2019 

Orgány společnosti 
Správní rada Dozorčí rada 

Vedení společnosti 
Ředitel 

Finance 
účetnictví 
controlling 
plánování 

Výkonný ředitel Vedoucí osobní 
asistence Vedoucí gastro Vedoucí chráněných 

dílen 

Obchod a marketing Terénní asistenční 
služba Kuchyně Kompletační dílna 

Projekty regionu Cestovní agentura  Výdej a rozvoz jídel Počítačová dílna 

  Správa     Keramika 

Provozy 

Gastro Osobní 
asistence 

Kompletační 
dílna 

Mozaika - 
keramika 

Počítačová 
dílna 

Obchod a 
marketing 

Cestovní 
agentura 

Projekty 
regionu 

Ekonomický 
úsek Správa 

 

 

Organizační struktura společnosti platná od 1. 1. 2020 

Orgány společnosti 

Správní rada Dozorčí rada 

Vedení společnosti 

Ředitel 

Ekonom společnosti Výkonný ředitel Vedoucí osobní 
asistence 

Vedoucí 
gastro 

Vedoucí chráněných 
dílen 

Finance a účetnictví Kulturní akce Terénní asistenční 
služba Kuchyně Montáže 

Plánování Cestovní agentura Odlehčovací služby Výdej a 
rozvoz jídel IT služby 

Controlling Nemovitosti     Keramika 

Provozy 

Gastro Osobní 
asistence 

Chráněná 
dílna 

Cestovní 
agentura Kultura Nemovitosti Správa 

 
  



 

                                                                                 MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
 

 

27 

Provozy společnosti, zpráva o činnosti 

Provoz Gastro     Zaměstnanců 21, z toho 16 OZP 
V roce 2019 jsme se zaměřili na zvýšení kvality podávaných obědů a efektivitu práce při jejich přípravě. 
Došlo ke zvýšení denního počtu obědů. Průměrný počet obědů byl 315 denně. Máme dva rozvozové 
vozy, které jsou plně vytížené.  Koncem roku jsme se rozhodli vyměnit automobily za nové. Tím, že 
obědy rozvážíme především jednotlivcům, a to z řad seniorů, víme, že v rámci jejich pravidelného 
stravování jsou na našich obědech zcela závislí. Máme zájem o další klienty, nicméně s vytížeností vozů 
a personálu jsme takřka na maximu. Kuchyň však může svoji kapacitu rozšířit až o 150 obědů denně. 
Ideálním odběratelem by byla další větší společnost. V rámci akcí jsme rozšířili nabídku cateringu. Po 
dlouhé době jsme realizovali akce mimo prostory KOLOSEA. Vnímáme potřebu naše služby doplnit a 
propagovat o servis tzv. externího cateringu. Nicméně k tomu je potřeba dalších investic do samotného 
gastro provozu.  

 

 Chráněná dílna Počítače                     Zaměstnanců 3, z toho 3 OZP  
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. Jsou velkými pomocníky pro zpracování určitých dat i pro naše střediska, 
zvláště gastro provozu a osobní asistence. 

 

Chráněná dílna Mozaika: keramika + montáž                   
        Zaměstnanců 9, z toho 9 ZPS  
Dílna Mozaika montáž se zabývá jednoduchými kompletacemi pro různé firmy. Řadu let 
spolupracujeme se společnostmi VULKAN MEDICAL a LIBEREK.  Zahájili jsme jednání o možné 
spolupráci s dodavatelem italské neperlivé vody, společností T-Care, s. r. o., na lepení etiket.  Máme u 
nás i keramickou dílnu, jejíž výrobky jsou našimi upomínkovými předměty. Prezentujeme je i na 
různých trzích a námi pořádaných akcích v budově KOLOSEA. 
 

 

Osobní asistence                               Zaměstnanců 11, z toho 0 OZP 
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.  

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. 

Na základě uzavřených smluv středisko Osobní asistence poskytovalo v roce 2019 svoje služby celkem 
34 uživatelům. Z těchto osob bylo 32 v dospělém, převážně seniorském věku a 2 uživatelé byli nezletilí. 
Dětskému klientovi ve školním věku byla poskytována osobní asistence zejména v době školní výuky 
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takovým způsobem, aby se zdravotně znevýhodněný žák mohl co nejvíce zapojit do vzdělávacího 
procesu.      

Služba osobní asistence v tomto případě umožnila udržovat sociální kontakt mezi vrstevníky a zabránila 
tak hrozícímu vyčlenění z kolektivu. Nácvikem základních sebeobslužných činností se podařilo zlepšit 
kvalitu života takovým způsobem, aby byly co nejvíce minimalizovány důsledky zdravotního 
znevýhodnění. Uživatelům v dospělém, případně v seniorském věku se zdravotním nebo mentálním 
znevýhodněním nabízená služba osobní asistence umožnila dosáhnout co nejvyšší kvality života při 
setrvání v domácím, přirozeném prostředí - tolik důležitém zejména pro tuto cílovou skupinu a 
pomohla tímto způsobem k zachování jejich rodinných a sociálních vazeb.  

Středisko Osobní asistence mělo personální problémy, které se podařilo počátkem 2. kvartálu vyřešit 
obměnou personálního obsazení vedoucího týmu. Středisko získalo novou vedoucí, koordinátorku i 
sociální pracovnici, podařilo se stabilizovat tým asistentek a přijmout nové posily do přímé péče. S tím 
současně došlo i k nasmlouvání řady nových klientů v ORP Liberec. Díky tomu se podařilo nastartovat 
nový trend navyšování výkonů střediska a zvyšování efektivity práce. Čeho si však vážíme především – 
to je pozitivní zpětná vazba od uživatelů naší služby, kteří jsou spokojeni se službami našich asistentek 
v terénu. V průběhu stejného čtvrtletí proběhly tři kontroly registrátora služby – Libereckého kraje: 
kontrola registrace, kontrola financování roku 2018 a kontrola předfinancování prvního čtvrtletí roku 
2018. Všechny tři kontroly proběhly zdárně. 

 

Akce        Zaměstnanců 5, z toho 3 OZP  
Středisko Akce v roce 2019 realizovalo objem zakázek ve výši několika milionů korun. V našich 
prostorách jsme přivítali i nové firemní partnery, jako DENSO, BENTELER, VEM CAMARA CAPOEIRA, 
zrealizovali jsme i externí cateringy, jak pro soukromé (svatební) oslavy, tak např. společnost 
AUTOTREND či BIMONT. Tento rok se navýšil zájem o akce členů vietnamské komunity, kteří u nás 
uspořádali svá setkání a oslavy. Středisko Akce spolu se středisky Gastro a Správa aktivně 
spolupracovalo na samotných realizacích akcí. V budově naší společnosti máme školící centrum 
(učebnu) pro 25 osob, dále výstavní prostor, který je kromě výstav vhodný i na společenské akce do 
počtu 80 osob. Hlavními prostory jsou však v patře dva kulturní sály, malý pro 100 osob a velký sál 
s kapacitou (dle uspořádání) do 550 osob včetně balkonu. Jedná se o krásné prostory s výbornou 
akustikou. Jedinou vadou na kráse je starý mobiliář – stoly a především židle, které jsou více jak 30 let 
staré a pro své účely již dlouho nevyhovující. Toto jsme však dokázali změnit v roce 2020. 

 

Správa                                                    Zaměstnanců 8, z toho 5 OZP 
Ve středisku Správa jsou zaměstnanci ekonomického úseku, údržby a bezbariérové dopravy. 
Po jmenování nového ředitele společnosti v dubnu 2019 došlo k zásadním personálním změnám 
v tomto středisku. Mzdy a personalistiku od měsíce dubna zpracovává externí firma, rovněž nastoupily 
do pracovního poměru dvě účetní (obě OZP).  

 Bezbariérová doprava                               
Nabízíme přepravní služby pro osoby s handicapem a seniory za výhodných podmínek. Máme 
jeden vůz určený především k přepravě osob. Bohužel nemáme speciální vysokozdvižné zařízení 
pro přepravu osob s hendikepem, odkázaných na těžké elektrické invalidní vozíky. V Liberci je 
těchto služeb málo, proto se zaměřujeme na projekty podporující nákup vozidla se speciální 
plošinou. Máme zájem o spolupráci s denními stacionáři, Jedličkovým ústavem i jednotlivci, kteří 
poptávají tuto službu. Zvláště u nás ve městě poptávka vysoko převyšuje nabídku. 
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    Projekty       Zaměstnanců 1, z toho 1 OZP  
Středisko Projekty se zaměřuje na vyhledávání finančních zdrojů pro činnost obecně prospěšné 
společnosti. Monitoruje výzvy a dotace, oslovuje velké společnosti a především nadace za účelem 
podpory KOLOSEA formou finančního sponzoringu či získání finančních prostředků k nákupu 
nezbytného vybavení pro náš provoz. S účastí Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora 
místní Agendy 21 byl naší společností realizován nový projekt pod názvem SVĚTOVÝ DEN SRDCE, který 
si získal mnoho zájemců a podporovatelů z řad odborné i laické veřejnosti. U příležitosti mezinárodního 
dne seniorů jsme uspořádali vlastní akci – vystoupení ochotnického divadla – Opona nahoru. Osvěta 
naší obecně prospěšné činnosti je rovněž cílem tohoto střediska, díky medializaci se KOLOSEUM opět 
dostává do povědomí obyvatel Liberecka jako odpovědný zaměstnavatel a poskytovatel řady služeb. 

 

🌐🌐  Cestovní agentura                              Zaměstnanců 1, z toho 1 OZP 

S velkou nadějí a odhodláním jsme zahájili činnost cestovní agentury. Byl přijat nový zaměstnanec s 
praxí v cestovním ruchu. Soustředili jsme se na projekt výjezdu do Švédska, na ostrov Öland a to 
především pro žáky základních škol. Podařilo se smluvně zajistit 18 škol, 800 dětí mělo s námi 
vycestovat na jaře a podzim roku 2020. Bohužel zásahem celosvětové pandemie nebyl uskutečněn ani 
jeden výjezd. Ztráta z nerealizace výjezdů je pro nás nejenom finanční ale i lidská, a to jak z pohledu 
našich zaměstnanců, kteří přípravě věnovali velké úsilí, tak školám, které se na nás s důvěrou obrátily. 
Věřme, že naše úsilí vybudovat cestovní agenturu tohoto druhu, nebylo zbytečné a že se nám podaří 
již v brzké době první výjezdy realizovat. 

 

Poděkování partnerům 
V roce 2019 se naše práce a poslání těšilo přízni jak stálých, tak i nových obchodních partnerů a 
přispěvovatelů. Poděkování partnerům za dosavadní spolupráci ve prospěch handicapovaných občanů 
(abecedně): 

Autoškola Formánek  
Autotrend Liberec 
Benteler Maschinenbau CZ s. r. o. 
Bimont s. r. o. 
Diakonie Beránek o.s. 
Buriánková Nikola  
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
Daněk Ivo 
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. 
Jednota bratrská Liberec 
Kašpar Jaroslav JUDr. 
Krajská nemocnice Liberec, a. s. 
Laird s.r.o.  

Liberecký kraj  
LIBEREK spol. s r.o. 
Plechatý Lukáš Ing. 
Magna Extersiors (Bohemia) s.r.o. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. 
Nadace PRECIOSA 
Nadace SYNER 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Technické služby města Liberce a.s. 
UBS – Unie bezpečnostních složek 
VEM CAMARÁ CAPOEIRA 
VULKAN - Medical, a.s. 

 



 

                                                                                 MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
 

 

30 

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 zařazení do pracovního procesu, seberealizaci a tolik potřebné sociální začlenění. 

 

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. 

 

V Liberci dne 29. 9. 2020 
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