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Příloha účetní závěrky za rok 2021 

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 2. 8. 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,  společenské,  gastro,  sportovní,  rehabilitační  a 
zdravotní včetně využití prostor pro osoby s omezenou mobilitou a osoby 
zdravotně handicapované a dalším subjektům ve prospěch těchto osob a 
ve veřejném zájmu. 

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

Účetní období:    Kalendářní rok od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

Rozvahový den:   31. 12. 2021   

Okamžik sestavení účetní závěrky: 20. 6. 2022 

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

V průběhu roku 2021 nedošlo ke změnám ve veřejném rejstříku.   

1.3. Orgány společnosti: 

Statutární orgán ‐ ředitel:  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 
  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. 

Vedení společnosti rozhodlo nevyužít zrychlené odepisování a zvýšení hranice pro odepisování, které 
bylo schváleno v „Daňovém balíčku“ a zveřejněno ve Sbírce zákonů 31. 12. 2020.  

Část dlouhodobého majetku  ‐ stavby, byly pořízeny v minulých obdobích  formou dotace. Na základě 
provedených kontrol poskytovatelem dotace  ‐ Státním  fondem životního prostředí ČR bylo shledáno 
pochybení při  realizaci projektu a MCU byla po několikerém odvolání vyměřen odvod do Národního 
fondu ve výši 968 189,‐ Kč. I proti tomuto rozhodnutí se MCU odvolala. Z původně vyměřeného a MCU 
uhrazeného odvodu ve výši 968 189,‐ Kč bylo MCU postupně vráceno několik finančních částek v celkové 
výši 63 773,‐ Kč. Výše zůstatku uhrazeného odvodu byla k 31. 12. 2021 ve výši 904 416,‐ Kč zaúčtována 
na účtu 345. MCU vede nadále soudní spor se SFŽP o vrácení celého zůstatku úhrady. Pokud bude MCU 
v budoucnu  se  svým  odvoláním  neúspěšná,  bude  upravena  pořizovací  cena  staveb  v části  vlastní 
investice a dotace.        

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 

Opravné položky k pohledávkám jsou vytvořeny 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. 
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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 účtuje MCU o zdrojích použitých na pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého 
majetku. Tato  částka  je pak v jednotlivých  letech  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. 

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. 2020  Přírůstky  Úbytky  Stav k 31. 12. 2021 

Nehmotný majetek  74,1  0,0  0,0  74,1 

Pozemky  0,5  0,0  0,0  0,5 

Stavby  29 646,9  0,0  0,0  29 646,9 

Hmotné movité věci  2138,8  780,2  0,0  2 919,0 

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

Druh majetku 
Stav k 

 31. 12. 2020 
Přírůstky  Úbytky 

Stav k  
31. 12. 2021 

Zůstatková hodnota 
majetku k 31. 12. 2021 

Nehmotný majetek  74,1  0,0  0,0  74,1  0,0 

Pozemky  0,5  0,0  0,0  0,5  0,5 

Stavby  3 049,6  607,5  0,0  3 657,1  25 989,8 

Hmotné movité věci  952,5  362,4  0,0  1 314,9  1 604,1 

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 splatnosti    184,8  181,1  152,1  237,9 

p
o
 s
p
la
tn
o
st
i  0‐30 dnů  6,2  69,4  11,6  38,9 

31‐60 dnů  0,4  66,6  2,2  0,0 

61‐90 dnů  0,0  13,0  10,6  0,0 

91‐180 dnů  0,0  0,1  13,5  1,4 

181 a více   12,1  1,4  25,3  0,0 



 

                                                                                 MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
 

 

17 

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

Kategorie 
Sledované období  Předchozí období 

hlavní činnost  hospodářská činnost  hlavní činnost  hospodářská činnost 

do splatnosti  24,3  179,7  9,9  166,4 

p
o
 s
p
la
tn
o
st
i  0‐30 dnů  0,0  0,0  5,3  38,1 

31‐60 dnů  0,0  0,0  0,0  0,0 

61‐90 dnů  0,0  0,0  0,0  0,0 

91‐180 dnů  0,0  0,0  0,0  2,7 

181 a více   0,0  42,7  0,0  73,0 

3.3. Dlouhodobé závazky 

K 31.  12.  2021  eviduje MCU  dlouhodobý  závazek  ve  výši  20 379  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.  
Dne 29. 4. 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.  Smlouva  o  postoupení  pohledávky  byla  podepsána  dne  15.  12.  2020. 
Věřitelem společnosti je od 15. 12. 2020 společnost Košická 471 s.r.o.  
K 31. 12. 2021  jsou k tomuto dlouhodobému úvěru  zaúčtovány další  závazky a  to úroky, poplatky a 
pokuty  v celkové  výši 6 726  tis. Kč. Veškeré pohledávky  společnosti Košická 471  s.r.o.  jsou  zajištěny 
původním  ručením  ze  smlouvy  CREDITAS.  To  je  zástavním  právem  k nemovitostem,  které  jsou  ve 
výlučném  vlastnictví  MCU,  dále  vlastní  blankosměnkou  MCU  avalovanou  fyzickou  osobou 
JUDr. Jaroslavem Kašparem, spoluzakladatelem MCU. 

3.4. Dohadné účty pasiv 

K 31. 12. 2021 byla výše dohadných účtů pasiv 305 tis. Kč a k 31. 12. 2020 výše 218 tis. Kč. Jedná se 
zejména o vyúčtování energií a dodávky zboží.     

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

K 31. 12. 2021 má MCU splatné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a z titulu zdravotního pojištění v celkové výši 335 tis. Kč.  
K 31. 12. 2021 má MCU splatné daňové nedoplatky vůči místně příslušným finančním orgánům v celkové 
výši 12 tis. Kč.  
Všechny  vykázané  závazky  z  titulu  výše  uvedeného  sociálního  a  zdravotního  pojištění  a  daňových 
nedoplatků jsou k 31. 12. 2021 ve splatnosti.  

3.6. Jiné závazky 

Jiné závazky ve výši 22,7 mil. Kč jsou tvořeny zejména finančními půjčkami fyzických a právnických osob. 
Tyto půjčky byly využity zejména na krytí hospodářských ztrát v jednotlivých letech. Přehled půjček je 
zobrazen  jednotlivě  v rozvaze.  Půjčka  od  JUDr.  Kašpara  se  skládá  z finanční  půjčky  a  neuhrazených 
smluvních úroků za rok 2021. V roce 2021 bylo sjednáno na zajištění této půjčky a ostatních pohledávek 
plynoucích ze smlouvy o zápůjčce zástavním právem k nemovitostem, které jsou ve výlučném vlastnictví 
MCU. K půjčkám ostatních věřitelů není sjednáno žádné zajištění. 

3.7. 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 
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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 by mohla v budoucnu vzniknout, bylo zřízeno věcné právo. Dále je na dobu 
20 let zřízeno předkupní právo k prodaným nemovitostem ve prospěch Statutárního města Liberec.  

3.8. 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. 2021  k 31. 12. 2020 

Celkový průměrný počet zaměstnanců   57  58 

z toho průměrný počet řídících zaměstnanců  4  4 

4.2. Osobní náklady                                            (údaje v tis. Kč) 
Osobní náklady   2021  2020 

mzdové náklady  11 349  10 565 

sociální a zdravotní zabezpečení  3 307  3 135 

ostatní osobní náklady  402  274 

osobní náklady členů řídících orgánů  0  0 

osobní náklady celkem  15 058  13 974 

4.3. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům statutárních orgánů 

Členům statutárního orgánu v roce 2021 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., 
3.6. a 3.7.    

6. Výnosy 

Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele. 

7. Přijaté dary a dotace  

7.1. Přijaté dotace 

Úřad práce                5 386 tis. Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí       1 596 tis. Kč 
Liberecký kraj             2 652 tis. Kč 
Statutární město Liberec            197 tis. Kč 
Právnické osoby              240 tis. Kč 

7.2. Přijaté dary 

Fyzické osoby                    7 tis. Kč 
Právnické osoby              130 tis. Kč 
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8. Výsledek hospodaření a jeho vypořádání 

8.1. Výsledek hospodaření 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti      198 tis. Kč 
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti    718 tis. Kč 
Hospodářský výsledek celkem        916 tis. Kč   

8.2. Vypořádání výsledku hospodaření za minulé účetní období 

Hospodářský výsledek za předchozí účetní období, tj. ztráta k 31. 12. 2020 ve výši 3 242 787,84 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 2021 činí 
29 000,‐ Kč. 

10. Významné skutečnosti   

Management MCU hledá společně se zakladateli další cesty a přijímá opatření, která by trvale zlepšila 
hospodaření společnosti.  

Mezi hlavní opatření a cíle patří: 

10.1. Finanční stabilita 

S nejvýznamnějšími věřiteli, mezi které patří  JUDr.  Jaroslav Kašpar a Košická 471 s.r.o., byl dohodnut 
způsob zajištění jejich pohledávek. Pohledávky jsou zajištěny zástavním právem v 1. pořadí k majetku, 
který  je  ve  výhradním  vlastnictví MCU.  Zajistit  provozní  úvěr  pro  zajištění  průběžného  financování 
provozů MCU.  

10.2. Rozšíření aktivit  

Rozvoj stávajících aktivit a rozšíření aktivit je nezbytné pro zastavení ztrátového hospodaření. Majetek 
společnosti  takovýto  rozvoj  umožňuje,  a  to  jak z pohledu  zvýšení  obsazenosti  jednotlivých  prostor 
určených k pronájmu a pořádání kulturních akcí, tak i zvýšení výroby gastro provozu a chráněných dílen. 
Rozšíření aktivit již probíhá. Dotační program IPRÚ ‐ Rozšíření sociálního podniku ‐ nám umožnil získat 
finanční prostředky na rozšíření aktivit stávajících provozů Chráněná dílna, Kultura a založení nového 
provozu Zemní práce údržba.   

10.3. Dotace a dary 

Maximální  využití dotačních programů  zaměřených na podporu  a  rozvoj  sociálních podniků. Dotace 
budou využity na rozšíření sociálního podniku a také na opravy stávajících prostor v části technického 
zařízení  budov.  Dotace  a  dary  od  právnických  osob  využít  pro  obnovu  vybavení  provozu  Gastro  a 
Chráněných dílen. 

10.4. Strategický partner 

Stálý významný odběratel pro provoz gastro (100 obědů denně) a provoz chráněných dílen (trvalé plné 
využití 4 zaměstnanců) by přinesl pro tyto stávající provozy výrobní a ekonomickou jistotu. 

 



MCU KOLOSEUM 
MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní

závěrky

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady válečného konfliktu na Ukrajině i dopady pandemie 
COVID-19 do činnosti a vykonávaných aktivit společnosti a dospělo k závěru, že aktuálně tyto dopady 
nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání společnosti a jeho použití pro sestavení účetní 
závěrky je nadále vhodné. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2021 zpracována za 
předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 

V červnu 2022 došlo ke změně člena správní rady. Člen správní rady pan Daniel Čihula byl nahrazen paní 
Annou Zápotockou. 

V Liberci dne 20. 6. 2022 

Statutární orgán: Kamila Urbánková 

G. fi C Oo Oo 
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Výroční zpráva 

o činnosti MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

v roce 2021 
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Úvodní slovo předsedkyně správní rady MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

 

 

Vážení čtenáři, 

 

mám velkou radost že MCU KOLOSEUM, o. p. s. stále funguje, že 

se  jeho  činnost  v dalším  pandemickém  roce  nezastavila,  ale 

naopak byl rozsah služeb poskytovaných společností rozšířen. 

Stejně  jako v předchozím roce měla omezení související se stále 

probíhající pandemií negativní vliv hlavně na využitelnost prostor 

určených ke kulturním a společenským akcím.  Je moc dobře, že 

v tomto  složitém  roce  dokázala  paní  ředitelka  Urbánková 

proměnit část prostor, ve kterých měla probíhat školení, na centrum antigenního testování. Pro 

realizaci  této nové  činnosti nestačí mít dobrý nápad,  ale  je nutné  zajistit  veškerá nezbytná 

povolení,  potvrzení  a  samozřejmě  zajistit  odpovídající  personál.  Vše  toto  se  paní  ředitelce 

podařilo a za to náleží velké poděkování.  

Státní  podpora  společností,  jejichž  činnosti  byly  pandemií  zasaženy,  byla  poskytována 

v obdobné struktuře jako v předchozím roce. Pro naši společnost to znamenalo pouze podporu 

činností  na  poskytování  sociálních  služeb.  Podporu  pro  ostatní  provozy,  jsme  vzhledem 

nemožnosti splnit přísné podmínky jednotlivých programů podpor, neobdrželi.  

Přes všechny obtíže dokázalo vedení společnosti udržet chod a rozsah poskytovaných služeb 

všech  provozů. Nebylo  přistoupeno  k redukci  počtu  zaměstnanců,  pro  které  by  propuštění 

mohlo znamenat velice vážné existenční potíže.  

Stále jsme tedy ve statutu sociálního podniku, máme více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 

postižením  a poskytujeme  služby  zaměřené převážně na podporu našich  spoluobčanů. Tato 

podpora zahrnuje již dobře známou a veřejností velice kladně hodnocenou činností zaměřenou 

hlavně na seniory. Jedná se o poskytování terénních sociálních služeb, výrobu, výdej a rozvoz 

obědů, komunitní centrum. 

Denně  dokazujeme,  že  jsme  sociálním  podnikem  a  to  ne  jenom  statutem,  ale  hlavně  svojí 

činností.  Navíc  stále  se  rozšiřující  počet  osob,  požadujících  naši  terénní  sociální  službu,  je 

dokladem dobře odváděné práce.  

Na všechno ale sami samozřejmě nestačíme. Proto chci na tomto místě poděkovat všem vám, 

kteří jste nám při naší činnosti pomáhali finančními nebo věcnými dary. Bez vaší pomoci by již 

tak složitý pandemický rok byl těžko zvládnutelný. 

Děkuji Vám, naši milí spoluobčané za důvěru a přeji nám všem, aby vzájemná spokojenost a 

spolupráce dále rostla.       

 
 
Vanda Hrubešová, předsedkyně správní rady MCU KOLOSEUM, o.p.s. 
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Zhodnocení roku 2021 ředitelkou společnosti MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

 

Rok 2021 se vyznačoval obdobným bojem o udržení zaměstnanosti 

a zajištění  náplně  práce  pro  naše  zaměstnance  jako  v roce 

předešlém. 

Pandemie COVID  nám  opět  znemožňovala  zajistit  využití  našich 

kulturně  společenských  prostor.  Ale  tentokrát  nám  také  něco 

přinesla. Podařilo se nám získat status zdravotnického zařízení a 

tím  oprávnění  umístit  do  našeho  areálu  oficiální  centrum  pro 

antigenní testování. Tato nová činnost nám přinesla, i když pouze 

částečné, pro nás významné využití našich prostor v Koloseu a také 

určitý profit, který znamenal zlepšení hospodářského výsledku společnosti.  

Stejně  jako  v loňském  roce  jsme  z programů  podpory  podniků  zasažených  pandemií mohli 

čerpat  příspěvky  pouze  na  poskytování  sociálních  služeb.  Na  další  činnosti,  které  u  nás 

pandemie  negativně  ovlivnila,  jsme  na  příspěvek,  vzhledem  ke  stanoveným  přísným 

podmínkám poskytovateli příspěvků, nedosáhli. To  znamenalo,  že provozy  ‐ gastro, kultura, 

chráněná dílna a cestovní agentura, byly odkázány pouze na vlastní omezené aktivity, což mělo 

za následek hospodářskou ztrátu těchto provozů.  

Naším ročním výsledkem je zisk 920 tis. Kč. K tomuto pro nás velice dobrému výsledku přispělo 

právě antigenní testování, dále provoz osobní asistence a uplatňování úsporných opatření, mezi 

která patřilo omezení nákupů strojů, zařízení a vybavení. Plánované větší opravy technologií 

v našich nemovitostech byly přesunuty do dalšího roku. 

Díky  dosaženému  kladnému  výsledku  byly  vytvořeny  volné  finanční  zdroje,  které  umožnily 

splacení části našich finančních závazků. Významná část v minulosti přijatých finančních půjček 

splacena  není  a  mohou  být  pro  MCU  v budoucnu  závažnou  hrozbou.  Jednání  s věřiteli 

o způsobech zajištění a splácení probíhají s cílem garantovat věřitelům návratnost půjčených 

peněz a také zajistit pokračování fungování naší společnosti. 

V březnu letošního roku nám byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu  –  Rozšíření  sociálního  podniku  MCU  KOLOSEUM,  o.p.s.  Celková  výše  dotace 

přesahuje 5 mil. Kč a  je zaměřena na rozšíření provozu chráněných dílen, otevření kavárny a 

bistra,  dále poskytování  externího  cateringu,  nákupu  techniky  a  vybavení  pro  nový  provoz, 

zemní  práce  a  údržba.  Celý  projekt  má  být  dokončen  v roce  2022  s pětiletou  dobou 

udržitelnosti. 

K udržení činnosti naší společnosti je rozvoj nezbytný, proto je pro nás každý rozvojový dotační 

program velkou výzvou a příležitostí. Kromě  rozvoje  se  také  soustředíme na vyšší efektivitu 

stávajících provozů. Ke všem našim stávajícím i budoucím aktivitám potřebujeme i trochu toho 

štěstí, které by odválo pandemii, přivedlo staronové a nové zákazníky do všech našich krásných 

prostor a ke všem námi poskytovaným službám. 

Děkuji Všem našim zaměstnancům za jejich empatii a chuť pracovat v náročných podmínkách. 

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.: +420 725 059 308  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, 

společenské, gastro, sportovní, rehabilitační a zdravotní včetně prostor 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  integrace  lidí  s  omezenou mobilitou  do  společnosti  v  souladu  s  právním  řádem  České 

republiky a vlastními projekty. 

Poskytování  terénních  sociálních  služeb  osobám,  které mají  sníženou  soběstačnost  z  důvodu  věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. Služby  jsou poskytování ve vymezeném čase v domácnostech osob a zahrnují tyto 

základní činnosti:  

‐ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

‐ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

‐ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

‐ pomoc při zajištění chodu domácnosti  

‐ fakultativní služby související s výše uvedenými činnostmi jako je dohled, doprovod, doprava, aj. 
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Poskytování odlehčovací služby seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo  zdravotního postižení nemohou  zůstat  sami ve  svém domácím 

prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby i za předpokladu zajištění pomoci terénní služby. 

Silniční motorová doprava osobní a nákladní, určená pro převoz osob s handicapem, seniorů a dalších 

subjektů, a rozvoz výrobků z chráněných dílen. 

Doplňková činnost 

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhrazeného v příloze 1‐3 zákona č. 
455/91 Sb. o živnostenském podnikání). 
Reklamní a propagační činnost. 
Provozování cestovní agentury. 
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 2021 

Celkový počet zaměstnanců    57 

z toho osob se zdravotním postižením  36 

Poměr zaměstnanců se zdravotním postižením vůči celkovému počtu zaměstnanců činil 63 %. 

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  v rámci  komunitního  centra  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, montují a kompletují předměty denní potřeby formou náhradního plnění.  

Budova  KOLOSEA  včetně  přilehlé  volnočasové  zóny,  je  určena  pro  uskutečňování  volnočasových  i 

pracovních aktivit široké veřejnosti.  

Naše organizace je členem těchto asociací: 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  

 Asociace veřejněprospěšných organizací                                          

 Česká asosciace pečovatelské služby   
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Organizační struktura společnosti 2021 

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 

Zdravotnictví  Zemní práce a údržba  Nemovitosti  Správa 

 

Provozy společnosti, zpráva o činnosti 

 

 Provoz Gastro               Zaměstnanců 20, z toho 17 OZP 

Provoz  zajišťuje výrobu obědů,  jejich výdej a  rozvoz. V roce 2021 bylo v pracovních dnech vyráběno 

průměrně 300 obědů. V meziročním porovnání se jedná o denní pokles o 50 obědů. Tento pokles je pro 

hospodaření provozu Gastro velice nepříjemný. Při poklesu výroby obědů nebylo přistoupeno k redukci 

ověřeného stabilního personálu, ale byly hledány jiné cesty zajištění výroby. Byl to externí catering, který 

pomohl  snížit hospodářskou  ztrátu provozu. Pro  zájemce o konzumaci  stravy na místě  je k dispozici 

jídelna, pro ostatní vydání na místě do vlastních přepravních boxů nebo dovoz až do domu. Při stávajícím 

stavu zaměstnanců je možno v kuchyni vyrábět minimálně o 150 obědů denně více. Toto množství obědů 

a  zvýšení  jednotkové  ceny  obědů  by  zajistilo  významné  zlepšení  hospodaření  provozu.  Toto  je  pro 

nejbližší budoucno prvořadý cíl. Zaměřujeme se na vyhledání odběratelů, kteří budou denně odebírat 

desítky obědů.  

Ve vedení provozu Gastro máme  skutečné profesionály, kteří  jsou  schopni    zajišťovat kromě výroby 

obědů  i  výrobu  jídel  pro  soukromé  i  veřejné  akce  pořádané  v areálu  MCU  i  mimo  něj  formou 

servírovaných jídel nebo cateringu.  
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Provoz Chráněná dílna 

  

 Dílna Mozaika: montáž + keramika                Zaměstnanců 8, z toho 8 OZP 

Dílna Mozaika montáž  se  zabývá  jednoduchými  kompletacemi  výrobků  pro  různé  firmy.  Řadu  let 

spolupracujeme  se  společnostmi  VULKAN  MEDICAL  a  LIBEREK.  Plnění,  která  dílna  realizuje,  mají 

charakter  náhradního  plnění.  Zakázek,  i  přes  toto  zvýhodnění,  není  dostatek  a  chráněná  dílna  není 

profitabilní. Součástí tohoto provozu je keramická dílna, jejíž výrobky využíváme především jako vlastní 

upomínkové předměty. Prezentujeme je i na různých trzích a námi pořádaných akcích v budově MCU 

KOLOSEUM. Od  března  2021  byli  zaměstnanci  chráněné  dílny  Počítače  zařazeni  do  nově  vzniklého 

provozu Zdravotních služeb.  
 

    

  Provoz osobní asistence                         Zaměstnanců 12 z toho 1 OZP 

Osobní  asistence  je  terénní  sociální  služba  poskytovaná  v souladu  s  §  39  zákona  č.  108/2006  Sb., 
o sociálních službách ve znění pozd. 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  sociální  situace 
v přirozeném sociálním prostředí (doma) a zachování jejich soběstačnosti s pomocí osobní asistence. 

Na základě uzavřených smluv středisko Osobní asistence poskytovalo v roce 2021 svoje služby celkem 
56 uživatelům. Z  těchto osob bylo 54 dospělých, převážně v seniorském věku, a 2 nezletilí uživatelé. 
Dětskému klientovi ve školním věku byla poskytována osobní asistence zejména v době školní výuky 
takovým  způsobem,  aby  se  zdravotně  znevýhodněný  žák mohl  co  nejvíce  zapojit  do  vzdělávacího 
procesu. 
Dospělým uživatelům se zdravotním nebo mentálním znevýhodněním služba osobní asistence umožnila 
dosáhnout  co nejvyšší  kvality  života při  setrvání  v domácím, přirozeném prostředí  ‐  tolik  důležitém 
zejména pro tuto cílovou skupinu. 
Rok  2021  se nesl  stále  ještě  v duchu  virové  epidemie Covid.  To přinášelo  výrazně  vysoké  fyzické  a 
psychické zatížení pracovníků střediska osobní asistence.  
MPSV  toto  vysoké  pracovní  vytížení  kompenzovalo  formou  dotací  na  mimořádné  odměny  pro 
pracovníky  v sociálních  službách,  a  dále  kompenzovalo  výpadků  zdrojů  a  zvýšené  provozní  náklady. 
Zaměřili jsme se také na rozvoj odborných znalostí formou dalšího vzdělávání. 

Pracujeme  na  přípravě  projektu  Centrum  sociálních  a  zdravotních  služeb  KOLOSEUM  a  v  souladu 
s přetrvávající poptávkou též na rozšíření kapacit v Základní síti. 

Ještě jednou na tomto místě bychom rádi vyzdvihli vysoké pracovní nasazení našich pracovníků střediska 
osobní  asistence  a  při  náročné  práci  v terénu  a  poděkovali  za  něj. Dokladem  osobního  přístupu  ke 
klientům i v těchto mimořádných podmínkách byla řada děkovných dopisů od našich klientů. Z došlých 
vybíráme:             

„Srdečně vás zdravím s bratrem L………. Chceme vám moc poděkovat za domácí péči, kterou od vás máme a nemá 
to chybu, vaše děvčata  jsou výborná ve všech směrech, obětavá, komunikativní, moc nám pomáhají a  jsou fajn, 
takto  si já osobně představuji domácí péči. Vždy se na ně těšíme, kdy přijdou, svoji páci si udělají perfektně..... Moc 
je máme rádi s bratrem, děkujeme, že máme od vás takovou péči a vaše děvčátka  jsou výborná........ Přeji vám 
jenom hezké slunečné dny a moc děkujeme. S pozdravem P a L“ 
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Provoz Kultura                                Zaměstnanců 2, z toho 1 OZP  

Hlavní  náplní  tohoto  provozu  je  zajišťovat  kompletní  servis  při  pořádání  akcí  všeho  druhu 

v pronajímatelných  společenských prostorách MCU KOLOSEUM. V pandemické době  roku 2021 bylo 

velice  těžké  tuto  hlavní  náplň  realizovat.  Kulturně  společenské  prostory  byly  po  většinu  roku 

neobsazeny. Přesto jsme na státní kompenzace z programu Covid Kultura nedosáhli. 

Pronajímatelné prostory jsou tvořeny školícím centrem (učebna) pro 25 osob, výstavními prostory, které 

jsou kromě výstav vhodné i na společenské akce do počtu 80 osob. Hlavními prostory jsou 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. Pronájem a využívání těchto prostor je klíčový pro krytí odpisů, 

údržby a spotřebované energie.   

 

 

Provoz Nemovitosti                                            Zaměstnanců 7, z toho 5 OZP 

Zaměstnanci  tohoto provozu  zajišťují údržbu  všech nemovitostí  a  volných prostranství  ve  vlastnictví 

MCU. Dále provádějí zakázkové údržbářské práce. Jedná se z velké části o režijní nevýrobní provoz, jehož 

náklady jsou zúčtovány do výrobních provozů.  

Tento provoz také zajišťuje bezbariérovou dopravu ‐ přepravní služby pro osoby s hendikepem a seniory 

za  výhodných  podmínek.  Disponuje  jedním  automobilem  určeným  především  k přepravě  osob. 

Automobil není vybaven vysokozdvižným zařízením pro přepravu osob s hendikepem, odkázaných na 

těžké elektrické invalidní vozíky.  

 

 

🌐 Provoz Cestovní agentura                               Zaměstnanců 0, z toho 0 OZP 

Tento provoz, který se měl zaměřovat hlavně na projekt výjezdu do Švédska, na ostrov Öland, byl v roce 

2021 neaktivní. Věřme, že naše úsilí vybudovat cestovní agenturu tohoto druhu, nebylo zbytečné a že se 

nám podaří již v brzké době první výjezdy realizovat. 

 

 

  Provoz Zdravotní služby                             Zaměstnanců 3, z toho 2 OZP 

Zaměstnanci  tohoto provozu zpracovávají elektronická data od  lékařů pro VZP, vyhledávají kontaktní 

údaje z veřejných webových stránek pro zpracovatele obchodních informací. Od března 2021 zajišťovali  

antigenní testování pro firmy i veřejnost v místě i v mobilním týmu. 

 

ZPÚ    Provoz Zemní práce, údržba                               Zaměstnanců 0, z toho 0 OZP 

Provoz  zemních  prací  a  údržby  je  nově  vznikající  provoz,  jehož  náplní  bude  údržba  parků,  zahrad, 

chodníků a také provádění zemních prací. V roce 2021 bylo započato s nákupem strojů, zařízení a nářadí. 

Byl zahájen nábor nových zaměstnanců pro tento provoz.  
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S  Provoz Správa                                               Zaměstnanců 5, z toho 2 OZP 

Provoz  správa  je  režijní  nevýrobní  provoz,  zajišťující  veškeré  činnosti  nezbytné  pro  řádný  chod 

společnosti. Jedná se o útvar ředitele společnosti, ekonomický útvar a útvar projekty. Útvar projekty se 

zaměřuje na  vyhledávání  finančních  zdrojů pro  činnost naší  společnosti. Monitoruje výzvy a dotace, 

oslovuje velké společnosti a především nadace za účelem podpory MCU formou finančního sponzoringu 

či získání  finančních prostředků k nákupu nezbytného vybavení pro náš provoz. Realizované projekty 

např.: 

Rozšíření sociálního podniku MCU KOLOSEUM, o.p.s. (IROP/IPRÚ) – projekt zaměřený na rozšíření o 

nové provozy. 

V dubnu  se více než 30 mladých dobrovolníků ve  spolupráci  s našimi zaměstnanci  zapojilo do úklidu 

přírody v rámci Dne Země. 

Projekty Plus minus padesát (IROP) a Technické zhodnocení stavby (SFŽP) byly zakončeny závěrečnými 

zprávami. 

Uspořádali  jsme  třetí  ročník osvětové  zdravotnické  akce  Světový den  srdce  s bohatým odborným  a 

doprovodným programem, putovní výstavou fotografií a přednáškovým turné po městech v našem kraji 

s podporou z Libereckého kraje z programu Podpora místní Agendy 21. 

V prostorách velkého sálu proběhlo vyhlášení soutěže Libereckého kraje – Pečovatelka roku … a řada 

dalších. 

  

Poděkování partnerům 

V  roce  2021  se  naše  práce  a  poslání  těšilo  přízni  jak  stálých,  tak  i  nových  obchodních  partnerů  a 
přispěvovatelů.  Poděkování  partnerům  za  dosavadní  spolupráci  ve  prospěch  občanů  s  hendikepem 
(abecedně): 

 

Autotrend, spol. s r.o. Liberec 

BOSTON Scientific ČR, s.r.o. 

CARDION, s.r.o.  

Český rozhlas Liberec  

FC Slovan Liberec 

Konto Bariéry 

Krajská nemocnice Liberec 

Liberecký kraj 

MEDTRONIC Czechia, s.r.o. 

MMR 

MPSV 

Nadace ČEZ 

Nadace PRECIOSA 

Nadace VINCI v České republice 

Novoplast Liberec, s.r.o. 

Rádio Blaník 

RTM PLUS  

Statutární město Liberec 

Úřad práce ČR 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 

W‐Marketing 

Zdravé město Liberec 
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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 20. 6. 2022 
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