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1. Charakteristika naší obecně prospěšné společnosti 

 

Obecně prospěšná společnost NOVIDA, o.p.s. vznikla na konci roku 2012. Naším cílem je 

provozování sociálního podniku, který se soustředí na zaměstnávání zdravotně postižených 

lidí. Jádrem zaměstnávání a hlavní činnosti jsou masáže, které provádějí kvalifikovaní 

nevidomí a slabozrací maséři. Kromě nich společnost zaměstnává lidi s jinými zdravotními 

handicapy na pozici recepčních a administrativních pracovníků. 

 

Jsme společensky prospěšní také v oblasti osvěty o životě nevidomých a slabozrakých (a 

případně i jinak handicapovaných lidí) a oblasti interakce s nimi.  

 

 

2. Druhy poskytovaných služeb 

 

 provozování o.p.s. se záměrem zaměstnávat lidi se zdravotním postižením 

 aktivní podpora a propagace rovných pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním 

postižením 

 integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti v širším slova smyslu 

 vzdělávání, přednášková činnost, pořádání kurzů pro OZP i zdravé občany 

 organizace volnočasových aktivit pro OZP i zdravé občany 

 provozování webových stránek podporující integraci v širším slova smyslu 

 zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnaných osob formou 

založení podniku s principy Sociálního podniku s těmito druhy živností: masérské, 

rekondiční a regenerační služby a ostatní živnosti (výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) 

 

 

3. Doplňkové činnosti 

 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

 



4. Naše činnost 

 

Od ledna 2014 pokračuje pražská pobočka NOVIDA, o.p.s. v rekonstruovaných prostorech 

z loňského roku. Jsme zde spokojeni a klienti si lokalitu chválí.  

 

V roce 2014 jsme se zaměřili na tyto aktivity: 

 

1/ Masáže v provozovně. Od 1. 4. 2014 jsme rozšířili náš tým masérů i recepčních a provozní 

dobu jsme rozšířili od 8.00 – 20.00. Od září jsme také pravidelně zavedli sobotní provoz od 

11.30 – 20.00h. 

2/ Masáže mimo provozovnu. Výjezdy masérů do firem, které přispívají k integraci 

handicapovaných v provozu zdravých lidí a také pomáhají zaměstnancům firem zrelaxovat 

v náročném pracovním dni. Zde se nám daří rozšiřovat okruh společností, se kterými 

spolupracujeme. Nicméně i nárazové akce jako jsou Dny zdraví a sportovní dny v rámci firem 

jsme velmi úspěšně zvládli. 

3/ Jednorázové aktivity na outdoorových akcích. Účastnili jsme se veletrhu Sport Show, 

kulturní akce Divadlo v parku. 

4/ Cílem pro tento rok 2014 bylo také geografické rozšíření našich služeb. Rozšíření 

NOVIDA, o.p.s. do Ostravy se nám povedlo díky schválení grantu z Evropské Unie OP LZZ. 

Provozovna byla otevřena od 1.5.2014. 

 

5/ NOVIDA, o.p.s. se hlásí k sociálním podnikání.  

- naše aktivity přispívají společnosti,  

- vytváříme pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním 

- zisk je z větší části použit na rozvoj sociálního podniku 

- pro náš sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu 

 

6/ Začátkem roku 2014 jsme získali grant z Evropských fondů. Díky němu jsme otevřeli 

ostravskou pobočku NOVIDA, o.p.s.  

Požádali jsme o podporu nadaci Světluška. Žádali jsme o pomoc při financování masérských 

kurzů pro naše maséry na rok 2015. Uzávěrka pro podání žádostí neziskových organizací byla 

31. 10. 2014. O výsledcích budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 16. 2. 2015.   

Připravili jsme podklady ke grantové výzvě Praha Adaptabilita v září 2014, ale na základě 

konzultace s MPSV jsme žádost nepodali. 

Připravili jsme podklady ke grantové výzvě společnosti T Mobile – Mluvme spolu. I zde jsme 

se po konzultaci s Nadací Via dozvěděli, že nesplňujeme všechna požadovaná kritéria. 

 

5. Spolupráce s dalšími organizacemi 

 

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých 

Žít spolu, o.p.s. – mateřské centrum 

Divadlo v parku – Jan Andelt – kulturní akce pro rodiny s dětmi 

Městská část Praha 4 - Kunratice – informace v lokalitě sídla 

Sbírka Světluška při Nadačním fondu Českého rozhlasu – Běh pro Světlušku 

SONS – Bílá pastelka 

Úřad práce  



 

6. Změny v orgánech společnosti 

 

Všechny orgány zůstaly stejné jako v roce 2013. 

 

7. Spolupracovníci 

 

Jana Mašínová zakladatelka 

Tomáš Podhrázký  zakladatel 

Hana Grygerová   účetní 

Martin Mašín, Jana Rašková, Jana Neumannová a další dobrovolníci.    

 

8. Výsledky hospodaření 

 

Hospodářský výsledek za rok 2014 činí 332 tis. Kč.  

Podpora z úřadu práce byla včas a řádně vypořádána. Naše nezisková organizace nemá žádné 

nedoplatky na finančním úřadu, sociálním ani zdravotním pojištění. Všechny finanční 

závazky byly za rok 2014 řádně splněny. 

Členové správní a dozorčí rady vykonávali svou práci bez nároku na mzdy a odměny. Detaily 

hospodaření rozdělené do kapitol dle zákonných ustanovení jsou součástí účetní závěrky.  

 

 

9. Závěr  

Rok 2014 považujeme za další úspěšný rok. V problematice nevidomých a lidí se zdravotním 

postižením se nám stále daří ukázat, že služba tohoto typu má na trhu své místo a že na ni 

okolí přes jisté obavy na začátku reaguje pozitivně. Máme již klientelu, která se za našimi 

službami vrací a má radost z toho, že provozujeme naše služby. Rádi bychom v roce 2015 

naši činnost stabilizovali a neplánujeme žádný růst. Mimo příjmů plynoucích z prodeje služeb 

se pokusíme budoucí růst podpořit přes projekty financovatelné z grantů hl. m. Prahy, MPSV, 

nadace VIA a dalších. 

 

V Praze dne 20. 1. 2015 
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NOVIDA, o.p.s.

Golčova 1/2
148 00 Praha 4 - Kunratice31.12. 2014

ROZVAHA 

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
č.j. 283/77 225/2001
s účinností pro účetní jednotky 
účtující podle účtové osnovy
pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

29131049
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

001Dlouhodobý majetek celkemA.

002I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I.

003(012)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1.

004(013)Software2.

005(014)Ocenitelná práva3.

006(018)Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.

007(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

009(051)Poskytnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek7.

010Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II.

011(031)Pozemky1.

012(032)Umělecká díla a předměty2.

013(021)Stavby3.

014(022)Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí4.

015(025)Pěstitelské celky trvalých porostů5.

016(026)Základní stádo a tažná zvířata6.

017(028)Drobný dlouhodobý hmotný majetek7.

018(029)Ostatní dlouhodobý hmotný majetek8.

019(042)Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek9.

020(052)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek10.

021Dlouhodobý finanční majetek celkemA.III.

022(061)Podíly v ovládaných a řízených osobách1.

023(062)Podíly v osobách  s podstatným vlivem2.

024(063)Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3.

025(066)Zápůjčky organizačním složkám4.

026(067)Ostatní dlouhodobé půjčky5.

027(069)Ostatní dlouhodobý finanční majetek6.

028(043)Pořízení dlouhodobého finančního majetku7.

029Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV.

030(072)nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje1.

031(073)softwaru2.

032(074)ocenitelným právům3.

033(078)drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku4.

034(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

035(081)stavbám6.

036(082)samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných…7.

037(085)pěstitelským celkům trvalých porostů8.

038(086)základnímu stádu a tažným zvířatům9.

039(088)drobnému dlouhodobému hmotnému majetku10.

040(089)ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku11.



1 140041 342Krátkodobý majetek celkemB.

042Zásoby celkemB.I.

043(112)Materiál na skladě1.

044(119)Materiál na cestě2.

045(121)Nedokončená výroba3.

046(122)Polotovary vlastní výroby4.

047(123)Výrobky5.

048(124)Zvířata6.

049(132)Zboží na skladě a v prodejnách7.

050(139)Zboží na cestě8.

051(314)Poskytnuté zálohy na zásoby9.

421052 213Pohledávky celkemB.II.

150053 55(311)Odběratelé1.

054(312)Směnky k inkasu2.

055(313)Pohledávky za eskontované cenné papíry3.

056(314)Poskytnuté provozní zálohy4.

057(315)Ostatní pohledávky5.

058(335)Pohledávky za zaměstnanci6.

059(336)Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.7.

060(341)Daň z příjmu8.

061(342)Ostatní přímé daně9.

062(343)Daň z přidané hodnoty10.

063(345)Ostatní daně a poplatky11.

272064 159(346)Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem12.

065(348)Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků13.

066(358)Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti14.

067(373)Pohledávky z pevných termínových operací a opcí15.

068(375)Pohledávky z emitovaných dluhopisů16.

069(378)Jiné pohledávky17.

070(388)Dohadné účty aktivní18.

071(391)Opravná položka k pohledávkám19.

716072 127Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

31073 21(211)Pokladna1.

074(213)Ceniny2.

685075 106(221)Bankovní účty3.

076(251)Majetkové cenné papíry4.

077(253)Dlužné cenné papíry5.

078(256)Ostatní cenné papíry6.

079(259)Pořízení krátkodobého finančního majetku7.

080(261)Peníze na cestě8.

3081 1Jiná aktiva celkemB.IV.

3082 1(381)Náklady příštích období1.

083(385)Příjmy příštích období2.

084(386)Kursové rozdíly aktivní3.

1 140085 342 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41
PREMIER system (c) 1995 - 2003
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3 4
PASIVA

429086 96Vlastní zdroje celkemA.

96087Jmění celkemA.I.

088(901)Vlastní jmění1.

96089(911)Fondy2.

090(921)Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků3.

332091 96Výsledek hospodaření celkemA.II.

332092 96Účet hospodářského výsledku1.

093(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

094(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

712095 245Cizí zdrojeB.

096Rezervy celkemB.I.

097(941)Rezervy1.

42098Dlouhodobé závazky celkemB.II.

099(951)Dlouhodobé bankovní úvěry1.

100(953)Emitované dluhopisy2.

101(954)Závazky z pronájmu3.

102(955)Dlouhodobé přijaté zálohy4.

103(958)Dlouhodobé směnky k úhradě5.

42104(389)Dohadné účty pasivní6.

105(959)Ostatní dlouhodobé závazky7.

233106 235Krátkodobé závazky celkemB.III.

15107 8(321)Dodavatelé1.

108(322)Směnky k úhradě2.

109(324)Přijaté zálohy3.

3110 1(325)Ostatní závazky4.

154111 55(331)Zaměstnanci5.

112(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

57113 21(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

114(341)Daň z příjmu8.

4115(342)Ostatní přímé daně9.

116(343)Daň z přidané hodnoty10.

117(345)Ostatní daně a poplatky11.

118(346)Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu12.

119(348)Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků13.

120(367)Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů14.

121(368)Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti15.

122(373)Závazky z pevných termínových operací a opcí16.

1123(379)Jiné závazky17.

124(231)Krátkodobé bankovní úvěry18.

125(232)Eskontní úvěry19.

126(241)Emitované krátkodobé dluhopisy20.

127(255)Vlastní dluhopisy21.

128(389)Dohadné účty pasivní22.

129 150(249)Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23.

437130 10Jiná pasiva celkemB.IV.

1131 10(383)Výdaje příštích období1.

437132(384)Výnosy příštích období2.

133(387)Kursové rozdíly pasivní3.

1 140134 342(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:Podpis odpovědné 
osoby:

Razítko:



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

NOVIDA, o.p.s.

Golčova 1/2
148 00Praha 4 - Kunratice

Název a sídlo účetní jednotky31.12. 2014

29131049
IČO

sestavený k

schváleno č.j. 283/76 102/2000
a účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro 
nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Ministerstvo financí

(v celých tis. Kč)

5 6 87

NákladyA.
Spotřebované nákupy celkem 275 275I.
Spotřeba materiálu 258 2581.
Spotřeba energie 17 172.
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek3.
Prodané zboží4.
Služby celkem 602 602II.
Opravy a udržování 37 375.
Cestovné6.
Náklady na reprezentaci 1 17.
Ostatní služby 564 5648.
Osobní náklady celkem 2 113 2 113III.
Mzdové náklady 1 670 1 6709.
Zákonné sociální pojištění 436 43610.
Ostatní sociální pojištění11.
Zákonné sociální náklady 7 712.
Ostatní sociální náklady13.
Daně a poplatky celkemIV.
Daň silniční14.
Daň z nemovitostí15.
Ostatní daně a poplatky16.
Ostatní náklady celkem 22 22V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení17.
Ostatní pokuty a penále18.
Odpis nadobytné pohledávky19.
Úroky20.
Kursové ztráty21.
Dary22.
Manka a škody23
Jiné ostatní náklady 22 2224.
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkemVI.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM25.
Zůstatková cena prodaného NIM a HIM26.
Prodané cenné papíry a vklady27.
Pořizovací cena prodaného materiálu28.
Tvorba zákonných rezerv29.
Tvorba zákonných opravných položek30.
Poskytnuté příspěvky celkemVII.
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami31.
Poskytnuté příspěvky32.
Daň z příjmů celkemVIII.
Dodatečné odvody daně z příjmů33.

Náklady celkem 3 012 3 012



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

NOVIDA, o.p.s.

Golčova 1/2
148 00Praha 4 - Kunratice

Název a sídlo účetní jednotky31.12. 2014

29131049
IČO

sestavený k

schváleno č.j. 283/76 102/2000
a účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro 
nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Ministerstvo financí

(v celých tis. Kč)

5 6 87

VýnosyB.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 936 936I.
Tržby za prodej vlastních výrobků1.
Tržby z prodeje služeb 936 9362.
Tržby za prodej zboží3.
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkemII.
Změna stavu vnitroorganizačních zásob4.
Změna stavu zásob polotovarů5.
Změna stavu zásob výrobků6.
Změna stavu zvířat7.
Aktivace celkemIII.
Aktivace materiálu a zboží8.
Aktivace vnitroorganizačních služeb9.
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku10.
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku11.
Ostatní výnosy celkem 2 349 2 349IV.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení12.
Ostatní pokuty a penále13.
Platby za odepsané pohledávky14.
Úroky15.
Kursové zisky16.
Zúčtování fondů 2 349 2 34917.
Jiné ostatní výnosy18.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek…V.
Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj.19.
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů20.
Tržby z prodeje materiálu21.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku22.
Zúčtování zákonných rezerv23.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku24.
Zúčtování opravných položek25.
Přijaté příspěvky celkem 59 59VI.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami26.
Přijaté příspěvky 59 5927.
Přijaté členské příspěvky28.
Provozní dotace celkemVII.
Provozní dotace29.

Výnosy celkem 3 344 3 344
Hospodářský výsledek před zdaněním 332 332C.
Daň z příjmů34.

Hospodářský výsledek po zdanění 332 332D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Podpis osoby odpovědné 
za sestavení:

Telefon :

Okamžik sestavení:


