
Výroční zpráva 

za rok 2017 

 
proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. 

 

 



 

 
 

 

Obsah 

proFem ve zkratce ................................................................................................................................................... 1 

Kdo jsme ............................................................................................................................................................. 1 

O co usilujeme .................................................................................................................................................... 1 

Informace o aktivitách v roce 2017 ......................................................................................................................... 2 

Změny v roce 2017.............................................................................................................................................. 2 

Nové logo ....................................................................................................................................................... 2 

Projekty  Akreditované kurzy .............................................................................................................................. 2 

Projekt úřadu vlády - analýza rozsudků v případech sexuálního násilí .............................................................. 3 

Respekt and Love-Preventing TDV II ................................................................................................................... 5 

Prevence v oblasti sexuálního násilí ................................................................................................................... 5 

Sociální služby ..................................................................................................................................................... 6 

Intervenční centrum proFem Příbram, pobočky Beroun a Benešov .............................................................. 7 

Intervenční centra poskytují odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím ............... 7 

Další aktivity ........................................................................................................................................................ 9 

Seminář pro Kancelář Veřejné ochránkyně práv ................................................................................................ 9 

Sexuální zneužívání - interdisciplinární pohled ................................................................................................... 9 

Lidská práva na život ........................................................................................................................................... 9 

Setkání Interdisciplinárního týmu pro oběti sexuálního násilí .......................................................................... 10 

Přednáška na téma domácí násilí v Benešově .................................................................................................. 10 

Odborná diskuze "Znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy" ............................................................................ 10 

Debata a workshop Jak se bránit sexuálnímu obtěžování ................................................................................ 11 

Veřejná debata: Ženy tváří tvář násilí ............................................................................................................... 11 

Zpravodaj Vaše právo ................................................................................................................................... 11 

NGO Market ................................................................................................................................................. 11 

Aktualizované vydání brožury Vaše právo .................................................................................................... 11 

Organizační struktura ............................................................................................................................................ 12 

Realizační tým ................................................................................................................................................... 12 

Orgány obecně prospěšné společnosti: ............................................................................................................ 12 

Správní rada:................................................................................................................................................. 12 

Dozorčí rada: ................................................................................................................................................ 12 

Zakládající členky: ......................................................................................................................................... 12 

Poděkování: ...................................................................................................................................................... 13 

Kontakt ............................................................................................................................................................. 14 

proFem o.p.s. ................................................................................................................................................ 14 



 

1 
 

proFem ve zkratce 

 

Kdo jsme 

  

Jsme nezisková organizace pracující v oblasti lidských práv. Poskytujeme bezplatné právní  

a sociální poradenství a právní pomoc osobám, které se dostaly do styku s násilím. 

Právní a sociální poradenství a právní pomoc jsou nabízeny v Praze. Dále nabízíme sociální 

poradenství a službu Intervenčního centra v Příbrami, pobočky Intervenčního centra jsou 

v Benešově a Berouně. 

 

O co usilujeme  

 

 realizovat přímé poradenství a podporu žen, kterých se dotkla diskriminace a násilí, 

 vydávat poradenské a informační publikace pro ženy a veřejnost v oblastech, ve 

kterých dochází k diskriminaci žen a za stejným účelem pořádat konference, 

workshopy a školení, 

 upozorňovat společnost na problematické oblasti, ve kterých jsou ženy 

diskriminovány a dokonce ohrožovány, a to formou veřejných prohlášení, politického 

lobbingu u zákonodárných institucí a u politického zastoupení, a za stejným účelem 

pracovat i s veřejnými médii či zřizovat média vlastní, 

 aktivně spolupracovat s jinými (nejen) ženskými iniciativami a organizacemi z České 

republiky a ze zahraničí na těchto problémech. 
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Informace o aktivitách v roce 2017 

Změny v roce 2017 

Rok 2017 se nesl nejen v duchu úspěšných projektů a dalších zajímavých akcí, ale také v duchu 

organizačních změn. Naše organizace po dlouhé době změnila své logo a začalo se usilovně pracovat 

na změně webových stránek.  

Nové logo 

Poprvé v historii proFemu měníme logo. Možná poznáte, že pochází ze stejné dílny, jako naše logo 

původní, totiž od grafičky Jany Štěpánové, které tímto děkujeme, za její dlouhodobou podporu 

proFemu. Cesta k novému logu trvala skoro rok. Hledali jsme symboly, které charakterizují jak naše 

téma, tak náš způsob práce. 

Nakonec jsme se rozhodli pro dvě hesla, která snad naší práci charakterizují nejlépe. Právo – 

neznamená jen právní poradenství a zastupování pro klientky, ale také právo na život bez násilí, 

lidská práva a právo na – naše druhé heslo - pomoc.  Chceme klientkám pomáhat právem a chceme 

svým aktivitami, analýzami a publikacemi také pomáhat právu, aby lépe sloužilo společnosti. 

 

 

 

Projekty 

 Akreditované kurzy 

V roce 2017 proběhlo v prostorách naší organizace i mimo ně několik akreditovaných kurzů.  Kurzy 

byly zaměřeny na témata, jako je práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího násilí, trestní 

řízení v kontextu domácího násilí, zákon o obětech trestné činnosti pro sociální pracovníky nebo 

problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem pro 

poskytovatele sociálních služeb. 

Budování kapacity organizace 

I v roce 2017 pokračoval projekt budování kapacity organizace. Projekt se zaměřuje na budování 

kapacity organizace, zajištění její udržitelnosti, zvýšení její profesionality, a tím i 

konkurenceschopnosti na trhu neziskových organizací. V rámci realizace projektu se zaměřujeme na 

problémové oblasti ve fungování organizace. Konkrétně se jedná o oblast strategického plánování, 

fundraisingu, oblast lidských zdrojů a oblast nabízených produktů/služeb. 

Tyto oblasti nabízí prostor pro zlepšení a mají velký vliv na fungování organizace, a tím i na kvalitu 

nabízených služeb. Cílem projektu tedy je zhodnocení daných oblastí, vytyčení potřebných změn a 
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jejich implementace do praxe. V každé oblasti spolupracujeme s jedním/ou či více specialisty/kami, 

kteří nás provádějí procesem vyhodnocování a zlepšování. Specialisté jsou externí osoby, které se 

seznamují s fungováním naší organizace a jsou poradci pro danou oblast. Jedná se o osoby s 

dlouholetými zkušenostmi a jsou přínosem pro naši organizaci. 

 

Projekt úřadu vlády - analýza rozsudků v případech sexuálního násilí 

 

U příležitostí 25. listopadu – Mezinárodního dne proti násilí na ženách – jsme uspořádali tiskovou 

konferenci „JEN ANO JE ANO – Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy“.  Naše vedoucí 

právnička Mgr. Veronika Ježková představila novinářům nově vzniklou analýzu rozsudků týkajících se 

trestného činu znásilnění. 

Analýza přináší informace jak o trestech, které soudy za znásilnění udělují, tak data o pachatelích, 

obětech a jejich vzájemných vztazích.   Práce, jejíž vznik podpořil Úřad vlády České republiky, přináší 

další argumenty k boření mýtů o sexuálním násilí. Navzdory stále hojně rozšířeným představám o 

znásilnění jako o nočním přepadení v parku deviantním násilníkem, tři čtvrtiny obětí pachatele zná. 

Velmi často je to partner nebo bývalý partner. U analyzovaných rozsudků to byl také v 10% otec oběti 

a v 11% děd.  V 90% případů pachatel netrpěl žádnou sexuální deviací. Dále můžeme konstatovat, že 

stoupá sexuální kriminalita mladistvých, ale významné procento pachatelů tvoří též osoby ve vyšším 

věku. Téměř polovina uložených trestů je podmíněně odložena.   

Výsledky analýzy mají sloužit jako silný argumentační materiál, který povede k legislativním změnám, 

především k redefinici trestného činu znásilnění tak, aby byl v souladu s Istanbulskou úmluvou. 

Závěry a doporučení studie představíme Úřadu vlády, Ministerstvu spravedlnosti a dalším 

zainteresovaným institucím.   

Domníváme se, že současná výše trestů ukládaných za znásilnění neodpovídá nebezpečnosti tohoto 

jednání a míře, v jaké poškozuje oběť i celou společnost. Je třeba zvýšit trestní sazby tak, aby za 

trestnou činnost s takto devastujícími následky nebylo možné ukládat podmíněný trest. Dále je třeba 

reflektovat rizika kyberprostoru, ve kterém se část sexuálního násilí především mezi mladistvými 

odehrává. Navrhujeme zpřísnit trestní sazbu tak, kde obětí je dítě a pachatelem dospělá osoba 

v blízkém příbuzenském vztahu. 

Považujeme za nezbytné apelovat na vyšší míru ukládání přiměřených omezení, zejména zákaz styku 

pachatele s obětí, aby ta byla v maximální míře chráněna.   ProFem dlouhodobě podporuje myšlenku 

sítě krizových center – tzv. Help Points, kde by oběti mohly využít služeb krizových pracovníků, 

psychologů, policie a získat i právní pomoc, bezpečně a na jednom místě tak, aby negativní následky 

prožitého traumatu mohly být minimalizovány.   



 

4 
 

Analýza rozsudků týkající se trestného činu znásilnění byla představena v prosinci roku 2017 i na 

Úřadu vlády odborné veřejnosti.  
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Respekt and Love-Preventing TDV II 

Mezinárodní projekt usiluje o zvýšení povědomí o násilí mezi mládeží, zvyšování kompetencí 

pracovníků pro práce s tímto tématem a potažmo snížení výskytu tohoto fenoménu. 

Tento projekt navazuje na stejnojmenný mezinárodní workshop, který byl realizován v lednu v 

gruzínské metropoli Tbilisi. Projekt realizovala gruzínská organizace Sakhli a obsahem workshopu byly 

nápady a inspirace pro preventivní aktivity s mládeží na téma násilí ve vztazích. 

I tento návazný projekt se věnuje prevenci násilí ve vztazích mezi mládeží. Projekt realizujeme s 

partnery z Arménie (Society withou violence), Gruzie (Sakhli), Chorvatska (CESI), Itálie (Villa 

Montesca), Rakouska (Hazzissa) a Španělska (Indera). Hlavními aktivitami projektu jsou: 

1. Lokální výzkum v jednotlivých zemích, jehož cílem je zmapovat výskyt násilí mezi mládeží a jeho 

konkrétních podob. 

2. Komparativní výzkum - porovnání výsledků jednotlivých zemí. 

3. Online platforma (webové rozhraní) pro pracovníky s mládeží - součástí této platformy bude 

databáze organizací v Evropě, které se zaměřují na téma násilí ve vztazích a pracují s mládeží. Další 

částí webového rozhraní bude online knihovna, kde budou dostupné materiály pro učitele a lektory 

primární prevence, aby mohli dále šířit osvětu v této oblasti. Webové stránky budou vyhotoveny v 8 

jazykových mutacích (angličtina, arménština, čeština, gruzínština, italština, němčina, chorvatština a 

španělština). 

4. Moderované facebookové skupiny pro diskuse s mládeží na téma násilí ve vztazích. Facebookové 

skupiny budou realizovány v každé partnerské zemi. 

5. Interaktivní mobilní kvíz - kvíz bude umístěn na webovém rozhraní, ale bude uzpůsoben také 

mobilnímu webovému rozhraní. Cílem této aplikace je otestovat si, zda vztah, ve kterém člověk je, je 

ok. 

Prevence v oblasti sexuálního násilí - Vaše tělo patří jen Vám  

 

Cílem projektu je eliminovat sexuální násilí ve společnosti i negativní vliv takovéhoto patologického 

jevu nejen na jednotlivce, ale širokou veřejnost. O tento cíl usilujeme osvětové a preventivní činnosti 

o problematice sexuálního násilí, která je cílena na všechny věkové kategorie. Účelem našeho 

projektu je veřejnosti nejen informace o sexuálním násilí a jeho konkrétnostech v obecné rovině, ale 

http://www.swv.am/index.php/en
http://www.sakhli.org/
http://www.cesi.hr/en/
http://www.montesca.eu/
http://www.montesca.eu/
http://www.hazissa.at/index.php/welcome
http://www.fundacion-indera.org/
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být k dispozici i jednotlivcům a jejich osobním dotazům a příběhům v přímém kontaktu 

prostřednictvím odborné on-line poradny a chatu a působit prevenci i touto formou.     

Projekt, jehož celý název zní Primární a sekundární prevence násilí v rodině,  je podpořený 

Magistrátem hlavního města Prahy, městským programem prevence kriminality na rok 2017 v hl. m. 

Praze, dále ve fondu Akce celopražského významu a městem Benešov. V rámci projektu publikujeme 

a šíříme články a o problematice sexuálního násilí, možnostech, jak se bránit a jak pomoci obětem. 

Pomáháme on-line skrze chatové poradenství a propagujeme toto téma prostřednictvím letáků a 

webových stránek.  

 

Sociální služby  

Posláním naší služby je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroženým i postiženým domácím 

násilím a ženám postiženým jakoukoli formou násilí, dále vedení obětí domácího násilí ke zvládnutí 

krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běžného života bez přítomnosti 

násilí. 

Cílem odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím 

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, poskytnutí potřebných informací 

a v případě potřeby i zprostředkování nutné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace. 

Charakteristika veškerých služeb pro uživatelky  zahrnuje bezplatnost, důvěrnost, nestrannost, 

diskrétnost a nezávislost. 

Poskytované služby 

1. odborné sociální poradenství týkající se problematiky domácího a sexuálního násilí 

2. právní poradenství 

3. pomoc k sociálnímu začlenění osob ohrožených domácím či sexuálním násilím do běžného 

života 

4. nezbytná psychická podpora 

5. podpora při uplatňování zákonných nároků (prostřednictvím zprostředkování informací, 

doprovodem na příslušná pracoviště apod.) 

6. sepisování dohod, žalob a podání soudu a jiným úřadům, dalších potřebných listin, nebo 

posuzování uvedených dokumentů vypracovaných jinou osobou ve věci klientek 

7. zprostředkování právního zastupování u soudních a jiných řízeních (nadstandardní služby, 

není na ni právní nárok) 

8. psychoterapeutickou podporu (nadstandardní služby, není na ni právní nárok) 
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Intervenční centrum proFem Příbram, pobočky Beroun a Benešov 

Intervenční centra poskytují odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím  

a nebezpečným pronásledováním. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, 

které podporují ohroženou osobu v řešení situace domácího násilí. Cílem je pomoci ohroženým 

osobám, aby byly schopny řešit situaci související s domácím násilím. 

 

 

IC v Příbrami, Berouně a Benešově v roce 2017 navštívilo celkem 107 klientů/-ek, kterým jsme 

celkem poskytli 539 konzultací.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XIII. a XIV. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami 

Dne 16. 5. 2017 proběhlo již XIII. setkání v Příbrami v zasedací místnosti na půdě Okresního soudu. 

Setkání se zúčastnilo mnoho odborných pracovníků z řad Policie Příbram, zástupci Městského úřadu, 

odboru sociálních věcí, prevence kriminality či koordinátorka pro sociální oblast a vzdělávání. Dále 

také psycholožka z Poradny Příbram. Zástupkyně neziskových organizací v regionu Magdalena o. p. s., 

Probační a mediační služby a NZDM Bedna. Hlavními tématy IDT byla novela Zákona o obětech 

trestných činů a Důkazní prostředky v trestním řízení v oblasti sexuálního násilí. Zde právnička 

proFem Mgr. Veronika Ježková poukázala na důležitá místa v oblasti důkazních prostředků, 

znaleckých posudků a obhajoby. Na závěr jsme diskutovali nad kazuistikami.  

Konzultace 

osobní   183 

doprovod 6 

e-mail 57 

dopis 1 

telefon  184 

podání 51 

jednání v zájmu 

klienta  

6 

interdisciplinární 

kontakt 

10 

soud 4 

jiné 37 

celkem  539 
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V říjnu pak proběhlo v budově Policie ČR XIV. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami. Tohoto 

setkání se zúčastnili zástupci z Městského úřadu Příbram, pracovníci z Poradny pro oběti trestných 

činů, pracovníci z Poradny Příbram, zástupci z řad Policie ČR, pracovníci z Centra sociálních a 

zdravotních služeb Příbram, pracovnice z Azylového domu Příbram, pracovnice z Nízkoprahového 

denního centra, Noclehárny a Azylového domu CSZS a pracovnice z OSPOD Dobříš. Hlavními tématy 

byly novinky v novele přestupkového zákona, která přišla v platnost v červenci 2017. Zde právníci z 

proFem představili nové přestupkové zákony z.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, z.č.  251/2016 Sb., o některých přestupcích, institut nepřímého pachatele – fyzická osoba, 

která ke spáchání přestupku užila jiné fyzické osoby, jež není odpovědna za přestupek pro nedostatek 

věku nebo nepříčetnost. Dále ochranná a omezující opatření, náhradu škody u poškozeného a jeho 

práva. 

 

 VI. a VII. Interdisciplinární setkání Benešov 

Dne 11. 4. 2017 se uskutečnilo VI. setkání v Benešově v zasedací místnosti obecně prospěšné 

společnosti Posázaví o. p. s. Setkání se zúčastnili zástupci Policie Benešov, státní zástupkyně, 

zástupkyně Městského úřadu Benešov a Vlašim z odboru sociálního a z oblasti sociálního kurátorství, 

kurátor pro děti a mládež. Dále zástupkyně centra adiktologických služeb Magdaléna a Občanské 

poradny – cesta Integrace o. p. s. Hlavní témata byla stejná jako na XIII. IDT v Příbrami.  

Koncem listopadu pak proběhlo VII. setkání v Benešově taktéž v zasedací místnosti obecně prospěšné 

společnosti Posázaví o. p. s. Setkání se zúčastnili zástupci Policie Benešov, pracovnice z Pečovatelské 

služby, zástupci z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Benešov, pracovnice z Odboru 

sociálního a zdravotního Vlašim, pracovnice z Odboru sociálních věcí Votice, pracovnice z OSPOD 

Benešov, pracovnice z Občanské poradny Benešov.  Hlavní témata byla stejná jako na XIV. IDT v 

Příbrami.  

 VI. a VII. Interdisciplinární setkání Beroun 

V Berouně proběhlo VI. setkání Interdisciplinárního týmu dne 4. 5. 2017 v budově Policie. Setkání se 

zúčastnili zástupci z řad Policie Beroun, pracovníci Azylového domu, zástupci Městského úřadu Be-

roun a Hořovice, oddělení prevence kriminality a sociálního odboru. Dále zástupkyně z Poradny pro 

oběti – probační a mediační služby či zástupkyně sociálně aktivizační služby Betlém. Hlavní témata 

byla stejná jako na XIII. IDT v Příbrami a VI. IDT v Benešově.  

VII. Interdisciplinární setkání v Berouně proběhlo 15. 11. 2017 v budově Městského úřadu Beroun. 

Setkání se zúčastnili zástupci z řad Policie Beroun a Policie ČR, pracovnice z OSPOD Beroun a OSPOD 
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Hořovice, pracovnice z Magdaléna o.p.s., pracovnice z Centra psychologicko-sociálního poradenství 

Beroun, pracovnice z Lomikámen z.ú. a pracovnice z Probační a mediační služby Beroun. Hlavní 

témata byla stejná jako na XIV. IDT v Příbrami a VII. IDT v Benešově. 

       

Další aktivity 

Seminář pro Kancelář Veřejné ochránkyně práv 

V sídle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové se konal dne 5. 1. 2017 seminář o projektu AdvoCats 

for Women – právem proti násilí na ženách.  

Seminář vedla vedoucí právnička proFem Mgr. Veronika Ježková a z Kanceláře Veřejné ochránkyně 

práv se jej zúčastnili právníci a právničky z Oddělení veřejného pořádku a místní správy, dále 

z Oddělení rovného zacházení a z Oddělení rodiny, zdravotnictví a práce.  

Účastníci semináře se seznámili s projektem AdvoCats for Women, s připravovanými novinkami 

Istanbulské úmluvy s legislativními nedostatky, které v této oblasti ProFem spatřuje a potýká se 

s nimi.  

Zástupci Kanceláře Ombudsmanky vznášeli konkrétní dotazy, rozvinula se zajímavá a plodná diskuze 

například o prevenci mezi dětmi, o důkazních prostředcích v případech domácího násilí či o soudních 

znalcích. Obě strany sdílely spoustu poznatků a zkušeností ze své praxe, což bylo pro jejich další práci 

s touto tématikou velmi přínosné. 

Sexuální zneužívání - interdisciplinární pohled 

Dne 18.1.2017 jsme se zúčastnili semináře na téma Sexuální zneužívání – interdisciplinární pohled.  

Seminář pořádala organizace Boromeum – edukační a formační centrum působící při Nemocnici 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na Malé Straně. ProFem na konferenci 

prezentoval svoji činnost v bloku věnovaném „Profesionálům z první linie“, tedy organizacím 

zabývajícím se přímou prací s oběťmi tohoto patologického jevu. Vedle Persefony a Dětského 

krizového centra jsme tak ústy vedoucí právničky  - Veroniky Ježkové - přiblížili práci s obětí krok za 

krokem a zdůraznili i význam interdisciplinárního setkávání odborníků v této oblasti, díky nimž se 

informace o službách proFem a obdobných organizací dostanou k těm potřebným. 

Lidská práva na život 

17. 2. 2017 byl proFem účasten na cyklu přednášek "Lidská práva na živo", který probíhal na 

Masarykově univerzitě v Brně. Tento cyklus přednášek přibližuje, jaké to je pracovat s problematikou 

lidských práv v praxi. Právo na život bez násilí, jako nejzákladnější lidské právo, přiblížila studentům 

vedoucí právnička proFem Veronika Ježková. Každoročně připravován pro studenty prvního ročníku 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity organizací Pro bono aliance. Studenti si v rámci tohoto 

programu mají možnost "na živo" ozkoušet jaké to je pracovat s problematikou lidských práv v praxi. 
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Setkání Interdisciplinárního týmu pro oběti sexuálního násilí 

Dne 11. května proFem ve spolupráci s Informačním centrem OSN uspořádal setkání 

Interdisciplinárního týmu pro oběti domácího násilí. Setkání se uskutečnilo v budově Informačního 

centra OSN. Interdisciplinárního setkání se nakonec zúčastnilo téměř 40 profesionálů,  kteří v rámci 

své práce běžně přicházejí do styku s obětmi sexuálního násilí.  Vedoucí právnička proFem Veronika 

Ježková na setkání představila novelu zákona o obětech trestných činů a její praktický dopad v 

problematice sexuálního násilí. Spolupracující advokát David Oplatek pak účastníkům přiblížil některé 

praktické případy v oblasti odškodňování zvlášť zranitelných obětí. V závěru setkání se slova ujala 

Mgr. Hana Fidesová Ph.D. z Kliniky adiktologie 1. LF UK  a společně se svým kolegou Mgr. Adamem 

Kulhánkem hostům představila projekt s názvem "StopSV," jehož hlavním cílem je prevence 

sexuálního násilí, ke kterému dochází v rámci noční zábavy. 

Přednáška na téma domácí násilí v Benešově 

Přednáška pro širokou veřejnost na téma domácí násilí se konala v pátek 26. 5. 2017 od 18:00 v 

tělocvičně MC Hvězdička, na adrese Malé náměstí 1783, v budově restaurace Zelený strom. 

Přednáška byla pořádána ve spolupráci s městem Benešov a MC Hvězdička. Program přednášky byl 

zaměřen na trestněprávní rámec domácího násilí, srovnání aktivní a pasivní agrese, postup Policie při 

vykázání a statistiky. Na závěr strážník od Městské policie předvedl některé prvky sebeobrany. 

Odborná diskuze "Znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy" 

Dne 30. 5. 2017 jsme společně s Katedrou trestního práva Právnické fakulty Karlovy univerzity a pod 

záštitou Úřadu vlády ČR realizovali odbornou diskusi na téma „Trestný čin znásilnění ve světle 

Istanbulské úmluvy“. 

Stěžejním bodem diskuse byla otázka, zda současná konstrukce trestného činu znásilnění českého 

pozitivního práva odpovídá požadavkům kladeným na definici takového závažného činu Istanbulskou 

úmluvou (dále jen „IÚ“) či nikoli.  Hlavní diskutující a přednášející za proFem byla Vedoucí právnička 

Veronika Ježková.  

Mezinárodní konference v Plzni  

Dne 22. 6. 2017 se v Plzni konala Mezinárodní konference na téma genderově podmíněné násilí. Se 

svými příspěvky se jej zúčastnily Jitka Poláková, ředitelka, a Veronika Ježková, vedoucí právnička 

proFem, o.p.s. Konference byla určena pro sociální pracovníky a koncipována tak, aby přiblížila nejen 

sociologicko-filozofické aspekty genderově podmíněného násilí, ale též základní trestněprávní rovinu 

tohoto jevu. 
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Debata a workshop Jak se bránit sexuálnímu obtěžování 

Debata se konala 25. listopadu od 17:00 hod. v Galerii Langhans - Centrum Člověka v tísni. Za proFem 

v debatě vystupovala právnička Simona Domesová.  Debatovalo se na téma sexuální obtěžování ve 

veřejném prostoru.  

Veřejná debata: Ženy tváří tvář násilí 

30. 11. 2017 se ředitelka proFem Jitka Poláková zúčastnila veřejné debaty: Ženy tváří v tvář násilí. 

Témata debaty byla: Je pomoc ženám dostatečná? Jak souvisí genderově podmíněné násilí s muži? 

Cítí se ženy cizinky v ČR bezpečně? Jak mohou ženy rozhodovat o svém těle při porodu? Spolu s ní 

debatovali Ivana Antalová z Česká ženská lobby,  Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ a Gail Whitmore z 

Ozvi se! / HollaBack! Czech. Debatu moderovala novinářka Silvie Lauder.  

Zpravodaj Vaše právo       

V roce 2017 jsme začali pravidelně vydávat zpravodaj: Vaše právo. Celkem vyšli již tři vydání, které 

jsou ke stažení na našich webových stránkách. 

NGO Market 

Dne 12. 4. 2017 se proFem  účastnila již 18. ročníku NGO Marketu – veletrhu neziskových organizací, 

v prostorách Fóra Karlín.  Akci pořádalo Fórum 2000. Součástí veletrhu byla i celá řada zajímavých 

workshopů a akcí.                                                                                                     

Aktualizované vydání brožury Vaše právo   

V roce 2017 jsme také vydali již deváté aktualizované vydání brožury Vaše právo, která je nyní 

k dispozici jak v tištěné verzi, tak ke stažení na našich internetových stránkách. Publikace je přímou 

podporou obětem domácího a sexuálního násilí. Najdete v něm právní legislativu související s tímto 

fenoménem. Konkrétní rady, co v jaké situaci dělat a nedílnou součástí této brožury jsou vzory 

právních podání k soudu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

Organizační struktura 

 

Realizační tým 

 

Ředitelka     Jitka Poláková 

Finanční manažer    Martin Polák 

Administrativní pracovnice Bc. Radka Titzová, Bc. Barbora Frolíková 

Vedoucí sociálních služeb   Mgr. Naďa Gubová 

Sociální pracovnice Praha, Příbram,  Bc. Jitka Řeháčková Pecharová, Mgr. Petra Hokr 

Miholová, Mgr. Simona Domesová, Bc. Ester 

Fleischhansová 

Benešov, Beroun                  Mgr. Naďa Gubová, Bc. Andrea Šimek Mahlová,  

  

 

    

 

Právní poradenství Mgr. Veronika Ježková, JUDr. Jiřina Voňková, Csc.,  

Mgr. David Oplatek, Mgr. Simona Domesová,  

Projektový a finanční manažer Martin Polák 

Právní poradenství klientům/kám:  Mgr. Luboš Kučírek, Mgr. Ivana Spoustová, JUDr. 

Jiřina Voňková, Mgr. Martin Švehlík, Mgr. Květa 

Glaserová, JUDr. Markéta Allnutt. 

Účetní / Audit:  Ing. Alena Šerá / Ing. Květa Žaloudková,  

  

 

Orgány obecně prospěšné společnosti: 

 

Správní rada: Mgr. Linda Sokačová (předsedkyně), Mgr. Ivana Spoustová, JUDr. Jiřina Voňková, Csc.   

Dozorčí rada:  Mgr. Naďa Gubová, Mgr. Naděžda Šeráková, Mgr. Jana Smiggels Kavková 

(předsedkyně) 

Zakládající členky: Mgr. Marie Lienau, Mgr. Pavla Frýdlová, Dr. Jiřina Šmejkalová 
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Poděkování: 

Velmi bychom chtěli poděkovat všem, kteří se s námi podíleli na činnostech a aktivitách naší 

organizace. Děkujeme také Právnické fakultě Univerzity Karlovy za spolurealizaci kulatého stolu na 

téma Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy. Zároveň děkujeme Informačnímu centru 

OSN v Praze za poskytnutí prostor pro Interdisciplinární setkání na téma sexuální násilí.  

Velmi si ceníme pomoci našich dobrovolnic, praktikantek, stážistek, kterým patří velký dík za 

spolupráci na celé řadě akcí, aktivitách a pomoci při chodu organizace.  

 

 

Děkujeme také donorům a finančním dárcům za poskytnutí finančních darů. Jednalo se zejména o: 
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Kontakt 

   

proFem o.p.s.  

V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 

Tel: 00420 224 910 744, e-mail: info@profem.cz 

IČO: 25768255, DIČ: CZ25768255 

 

Bankovní spojení: FIO banka, a.s., (pobočka Praha 1),  č.ú. 2101246033/2010 

Euro účet: FIO banka, a.s., (pobočka Praha 1 ), č.ú. 2501263879/2010 

 

Registrace v Rejstříku obecně prospěšných společností: 

proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. 

Městský soud v Praze, odd. 0, vložka 137 
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Ing. Květa Žaloudková
evidenčni ěíslo 1735 v seznamu auditoru vedený KA ČR

lČ 67438474
Bytem Prasek 16l, PSČ 504 0l

Určena
členům §právní rady spoleěnosti
proFem - centrum pro oběti domácího a §exuálního násilí, o.p.s.

Zpráva o účetní závérce

Provedla jsem audit přiložené účetní závérky spoleěnosti proFem - centrum pro oběti domácího a
sexuálního násilí, o.p.s., IČ 257 68 255, která se skládá zrozvahy k31.12.2017, výkazu zisku a
zffáW a přílohy této účetrrí ,?uér§, která obsahuje popis použi!ých podstatných účetních metod a
další vysvětlující informace. Udaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetrí závěrky.
Podle mého náuoru úěetrrí závérka podává věrný a poctiqý obraz aktiv a pasiv společnosti proFem -
centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. k 3I.I2.20l7 a nákladů a qýnosů a qýsledku
jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s ěes§ými účetními
PředPisY' 

Výrok auditora je

bez výhrad.

zÁrtqo pRo l/,íRoK

Audit jsem provedla v souladu se ziákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republilly
pro audit, kterými jsou mezinrárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závérky. V souladu se zákonem o auditorech a
Eticlcým kodexem přijafým Komorou auditorů České republiky jsem na Společnosti nezávisláa splnila
jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace,
které jsem shromáždila, poskytují dostateěný a vhodný záů<lad pro vyjádření mého výroku.

ostatní informáce

Současně byla předložena ke dni auditorského ověření qýroění zptáva v potřebném rozsahu úěetní
jednotky.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydávám žádný zvláštní
,rYrok. Přesto je součástí mých povinností souvisejících s ověřením úěetní závétky seznámení se s

ostatními informacemi a zvéůeni, zda ostatní informace uvedené ve qýroční zprávé nejsou ve
qýzrramném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o úěetní jednotce
získanými během ověřování úěetrrí závérlq, zda je qýroční zpráva sestavená v souladu s právními
předpisy nebo zda se jinak §rto informace nejeví jako významně nesprávné. V rrámci uvedených
postupů jsem v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistila.

Odpovědnost sprúvní rady a dozorčí rady Společnosti za účetní zdvěrku

Správní rady Spoleěnosti odpovídá za sestavení účetní závétky podávající věmý a poctiqý obraz
v souladu s čes§ými účetními předpisy a za takový vnitřní kontolní systém, ktery povahlje za
nezbryUý pro sestavení úěetní závěrky tak, aby neobsahovala qýznamné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavovrání úěetní závérky je správní rada Společnosti povinna posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě tr:vat, a pokud je to relevantrrí, popsat v příloze účetní závérky záležitostitykajicí
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení úěetní závérky,



Ing. Květa Žaloudková
evidenční číslo l735 v seznamu auditorů vedený KA ČR

lČ:67438474
Bytem Prasek ló1, PsČ 504 01

s uýjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp.
kdy nemá jinou reálnou možnost nežtak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorěí rada,

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závérka jako celek neobsahuje q/znamnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zptávu auditora obsahující můj
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v
souladu s qýše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou exisfující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se zavýznamné (materiální), pokud lze reálné předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé úěetní závěrky na jejím základé přijmou.

Při provádění auditu v souladu s qýše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek azachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:

o ldentifikovat a vyhodnotit rizika ýznamné (materiální) nesprávnosti úěetní závérky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika aziskat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základé mohla vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalím qýznamnou (materiální) nesprávnost, k niž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože souěástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.

o seznámit se s vniťním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abych mohla vyjádřit názot na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

o posoudit vhodnost použi!ých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti správní rada Společnosti uvedla v příloze účetní závérky,

o posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závérky správní
radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost
Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková ýznamná (materiální) nejistota
existuje, je mojí povinností upozornit v moji zprávé na informace uvedené v této souvislosti v
příloze účetní závérl<y, a pokud §lto informace nejsou dostateěné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Naše ávěry fýkající se schopnosti Spoleěnosti nepřetržitě trvat vychánejí z důkazních informací,
které jsem získala do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

. vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, věetně přílohy, a dále to, zda
účetní závérka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, kteqý vede k věrnému
zobrazeni.

Mojí povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a
naěasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho pruběhu uěinila, věetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

v,
^\ť ! d,,,,;.

Ing. Květa Žaloudková
nezávislý auditor, ev. č. 1735
bytem Prasek l6l, PSČ 504 0l

V Praze, 30. června 2018



Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

RoZVAHA (BILANGE)
k 31,12.2017
(v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

proFem o.p.s.

V Luhu 7í516
Praha 4

í4000

AKTlVA
Ul§lo
řádku

§tav k prvnimu dnl
účetního období

§tav k posleonlmu onl
účetního období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28| 1 0 0

A.l. Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 03 až 09 ) 2 0

A.1.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3 0 0

A.1.2. Soítware (013 4 0 0

A.1.3, Ocenitelná práva (014 5 c c

A.1.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 c c

A.1.5. Ostatnídlouhodobý nehmotný majetek (019] 7 c c

A.1.6. Nedokoncený dlouhodobý nehmotný majetek (041 8 0 c

A.1.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9 0 0

A.ll. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11až20| 10 398 336

A.l1.1. Pozemky (031) ,l1 0 0

A.l1.2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 0 0

A.l1,3. Stavby (O21) 13 0 0

A.l1.4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 14 0 0

A.l1.5. Dospělá zviřata a jejich skupiny (025) 15 0 0

A.l1.6. Základní stádo a tažnázviřata (026) í6 0 0

A.l1.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 398 336

A.l1.8. Ostatnídlouhodobý hmotný majetek (029) 18 0 0

A,l1.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19 0 0

A.l1.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20 0 0

A.lll. Dlouhodobý finanční majetek |í.22 až27 | 21 0 0

A.ll1,1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 22 0 0

A.ll1,2. Podíly - podstatný vliv (062) 23 0 0

A.ll1,3, Dluhové cenné papíry džené do splatnosti (063 24 0 0

A.ll1.4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 25 0 0

A.ll1.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 26 0 c

A.ll1.6. Ostatnídlouhodobý finančnímajetek (069) 27 0 c

26.7.2018
Razítko:

proFem, o.p.s.
V l-uhu 71516, 140 00 Praha a

tel,:774 433 0O5
www.proíem.cz

|Č: 25768255

FomuIář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapiznani,cz, business.center.cz

c

Odpovídá zaúdaje: r4
Tolafnn, '//2h



čisto
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dn
účetního období

a b 1 2

A.lV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( ř, 29 až 39 ) 28 398 336

A.lV.1. Oprávky k nehmotným Wsledkům rlýzkumu a vývoje (O72) 29 0 0

A.lV,2. Oprávky k softwaru (073) 30 0 0

A.lV.3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0

A.lV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 0 0

A.lV,5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0

A.lV.6. Oprávky k stavbám (081) 34 0 0

A.lV.7.
oprávky k samostatným hmotným movitým věcem " 1oaz;souborům hmotných movittých věcí 35 0 0

A.lV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0

A.lV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

A.lV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 398 336

A.lV.11 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem ( ř.4í + 5í + 7í + 80 ) 40 430 í 5{0

B.l. Zásoby celkem ( í. a2 až 5O ) 41 0 0

B.1.1. Materiál na skladě (1'l2) 42 0 0

B.1.2. Materiál na cestě (119) 43 0 0

B.1.3. Nedokončená výroba (121) 44 0 0

B.1.4. Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 c

B,1,5. Výrobky (123) 46 0 c

B.1.6. lVlladá zvířata a jejich skupiny (124) 47 0 c

B.1.7. Zbožina skladě a v prodejnách (132) 48 0 0

B.1.8. Zboží na cestě (139) 49 0 0

B.1,9. Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0

B.ll. Pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 | 51 24 1 407

B.l1.1 Odběratelé (311) 52 1 2

B,l1.2. Směnky k inkasu (312) 53 0 0

B.l1.3. Pohledávkyza eskontované cenné papíry (313) 54 0 0

B.l1.4. Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 2,| 45

B.l1.5. Ostatní pohledávky (315) 56 0 0

B.l1.6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 0

B,l1.7.
pohledávky za institucemi sociálního zabezpeČení " (sgo)
veřejného zdravotního pojištění 58 0 0

B.l1.8. Daň z příjmů (341) 59 0 0

B.l1.9. Ostatní přímé daně (342) 60 0

B.l1.10. Daň z přidané hodnoty (343] 61 0 0

B.l1.11. Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0

B.l1.12.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním
rozpočtem (346) 63 0 109

B,l1,13,
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánŮ (348)
územních samostatných ce|ků

64 0 0

2



Císlo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dn
účetního období

a b 1 2

B.li.14.
Pohledávky za společníky sdruženými ve
společnosti (358) 65 0 0

B.ll.í5. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) ob 0 0

B,l1.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0

B.l1.17. Jiné pohledávky (378) 68 2 1 244
B,l1.18. Dohadné účty aktivní (388) 69 0 c

B.l1,19, Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 c

B.lll. Krátkodobý finanční majetek celkem ( ř.72 až79 | 7,| 193 10c

B.ll1.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 8

B.ll1.2. Ceniny (213) 73 0 c

B.ll1.3. Peněžni prostředky na účtech (221\ 74 185 98

B,ll1.4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251\ 75 0 c

B.ll1.5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 c

B.ll1.6. Ostatnícenné papíry (256) 77 0 c

B.ll1.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 c

B,ll1.8. Peníze na cestě (+1-261) 79 0 c

B.lV. Jiná aktiva celkem ( ř. 8í + 82 ) 80 213
B.lV,1 Náklady příštích období (381) 81 3

B,lV.2. Příjmy příštích období (385) 82 210 c

AKT|VA CELKEM ( ř. í + 40 ) B3 430 í 510
Kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 ) 997 3 312 7 384

z



P,A S l V-A
Uislo
řádku

§tav K prvnimu dni
účetního období

StaV k poslednímu dni
účetního období

d 4
A. Vlastní zdroje celkem ( ř. 85 + 89 ) 84 48 107
A.l. Jmění celkem ( ř. 86 až 88 ) 85 285 3zé
A.1.1 Vlastní jmění (9O1) 86 2 2
A.1.2. Fondy (911 87 283 321
A.1.3.

:a"""J?"o".' 
rozdíly z přecenění finančního majetku o 

1szt; 88 0 c

A.ll. 9!9dek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 ) 89 -333 -21e
A.l1.1 Učet výsledku hospodáření (ť€63) 90 X 117
A.l1,2. !!9!9dek hospodařeníve schvalovacím řízení (+/-931) 91 -192 X
A.l1.3. Nerozdělený zisk, neuhrazenáztráta min. let (+^932) 92 -141 _333
B. Cizizdroje celkem ( ř. 94 + 96 + í04 +'l28l 93 478 1 403
B.l. Rezervy celkem ( ř. 95 ) 94 0 0
B.l.,| Rezervy ,p'41 95 0 0
B,ll. Dlouhodobé závazky celkem ( ř. 97 až 103 ) 96 0 0
B.l1,1. Dlouhodobé úvěry (953 97 0 0
B.l1.2. Vydané dluhopisy (953) 98 0 0
B.l1.3. Závazky z pronájmu í954 99 0 0
B.l1,4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0
B.l1.5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0
B.l1.6. Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0
B.l1.7. Ostatn í dlouhodobé záv azky (959) ,l03 0 0
B.lll Krátkodobé závazky celkem (ř, í05 až127| 104 419 1 403
B.ll1.1 Dodavatelé (321| 105 10 1

B.||1.2. Směnky k úhradě B22) 106 0 0
B,ll1,3. Přijaté zálohy G24) 107 5 o

B.ll1.4. Ostatní závazky (325) 108 5 0
B.ll1.5. Zaměstnanci (331) 109 155 0
B,ll1.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům í333) 110 0 0

B,ll1,7
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
veřejné'ho zdravotního pojištění (336) 111 78 2

B.ll1.8. Daň z příjmů (341) 112 0 0
B.ll1.9, Ostatní přímé daně B42) 113 9 0
B.ll1.10 Daň z přidané hodnoty (343 114 0 0
B.ll1.11, Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 0
B,ll1.12, Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) ,t16 0 c
B.lll.,t3. Závazky ze vztahu k rozp.orqánů uzem.sam.celků (348) 117 0 c
B.ll1.14. Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů (367) 118 0 c
B.ll1.15. Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368) 119 0 c
B.ll1.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 c
B.ll1.17. llmýQyazky (379 12,| 154 1 357
B.ll1.18. krátkodobé bankovní úvěry eš\ 122 0 0
B,ll1.19. lqlqlníúvěry Q32) 123 0 0
B,ll1.20. Vydané kratkodobé dluhopisy (241 124 0 0
B.ll1.21. Vlastnídluhopisy (255) 125 0 0
B.ul.22. Dohadné účty pasivní (3S9) 126 3 34
B.ll1.23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 0
B.lV. Jiná pasiva celkem (ř. í29 + 130 128 59 0
B.lV,1. Výdaje příštích období (383) 129 0 0
B.lV.2. Výnosy příštích období (384) 130 59 0

PAslVA CELKEM (ř. 84 + 93; 131 430 í 5í0
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 1 720 6 040

Formulář zpncovala ASPEKT HM, daňová, účetn! a auditorská kancetář, www.danovapiznani.cz, busines"."",rtn,o
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Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 sb. Ve
znění pozdějších předpisů

výrez zlsKu A zTRÁTy
k31,12.201v
(v celých tis. Kč)

proFem o.p.s,

25768255
V Luhu 7í516

Praha 4
14000

Císlo
řádku Název položky Ulslo

řádku
činnost hlavní činnost

hospodářská celkem

1 2 3
A. Náklady (ř. 39) 1 4 048 0 4 048
A.l. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) 2 1 321 0 1 32l
A.1.1 ;ff:r"Ť 

materiálu, energie a ostatnÍch neskladovaných 
(501€) 3 101 0 101

A,1.2 Prodané zboží (504) 4 0 0 c
A.1,3 Opravy a udžování {51 1) 5 0 0 c
A.1.4 Náklady na cestovné F12\ 6 23 0 ,1
A.1.5 Náklady na reprezentaci (513) 7 17 0 17
A.1.6 ostatní služby (518) 8 1 186 0 1 186

A,ll.
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiáLÚ, zbož'r,
vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého maietku (ř. 10 až 12)

9 0 0 0

A.l1.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) 10 0 0 0
A.l1.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb (57x) 11 0 0 0
A.|1.9 rrktivace d|ouhodobého majetku (57x) 12 0 0 0
A.lll, Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18) 13 2 598 2 598
A.ll1.10 lVlzdové náklady G21) 14 2 086 0 2 086
A.ll1.11 Zákonné sociálnípojištění G24) 15 510 0 51c
A.lll.,l2 Cstalní sociální pojištění (525) 16 0 0 0
A,ll1,13 Zékonné sociální náklady F27) 17 2 0 l
A.ll1,14 Ostatní sociální náklady (528) 18 0 0 c
A.lV, Daně a poplatky celkem (ř. 20) 19 6 0 €
A.lV.15 Daně a poplatky (53x) 20 b 0 6
A.V. Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28) 21 115 0 1,t€
A.V.,l6 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (541) 22 1 0 1

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 0 0 c
A.V.18 Nák|adové úroky F44) 24 0 0 c
A,V.19 Kursové ztráty (545) 25 2a 0 2c
A.V.20 Dary (546) 26 0 0 c
A.v.21 Manka a škody (548) 27 0 0 c
A.v,22 Jiné ostatní náklady (549) 28 94 0 94

A.Vl,
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
(ř. 30 až 3a) 29 0 0 0

A.V|.23 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 30 0 c 0
A.v!.24 Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 0 c 0
A.V|,25 Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 0 0 0
A.V1.26 Prodaný materiál (554) 33 0 0 0
A.vl.27 Tvorba rezerv a opravných položek (556-9) 34 0 0 0
A.Vll. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 2 0 2

A.Vl1.28
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi /tov\
organizaěními složkami \Ju^l 36 2 0 2

A.V|ll. Daň z příjmů celkem (ř.48) 37 0 0
A.Vll1,29 Daň z příjmů (59x) 38 0 0 0

NAKLADY CELKEM 39 4 048 0 4 048
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorska Xaňienr, wvrw.aanovapriznmi-cz, nus'nes en

c
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Cislo
řádku Název položky Cislo

řádku
činnost hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2

B. Výnosy (ř. 67) 40 4 í65 0 4 ,16í

B.l. Provozní dotace (ř.42) 41 3 491 0 3 491

B.1.1 Provozní dotace (691) 42 3 491 0 3 491

B.ll. Přijaté příspěvky celkem $. a4 až a6) 43 36 0 3€

B.l1,2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 44 0 0 0

B.l1,3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 36 0 36

B.l1.4 Přijaté členské příspěvky (684) 46 0 0 0

B.lll. Tňby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. a8 až 50) 47 635 0 635

B.ll1.1 Tžby za vlastní výrobky (601) 48 20 0 20

B.ll1.2 ížby z prodeje služeb (602) 49 615 0 615

B.ll1.3 fňbyza prodanézboží (604) 50 0 0 0

B.lV. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57| 5,1 3 0 3

B.lV.5
Smluvni pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokutY 

' pl,t_z1
oenále

52 0 0 0

B.lV.6 Platby za odepsané pohledávky (643) 53 0 0 0

B.lV.7 Výnosové úroky (644) 54 0 0 0

B,lV.8 Kursovné zisky (645) 55 0 0 0

B.lV.9 Zúčtování fondů (648) 56 0 0 0

B.lV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 57 3 0 3

B.V.
fžby z prodeje majetku, zúětování rezery a opravných
položek celkem (ř. 59 až 63)

58 0 0 0

B.V.11 H|Jňr*"'e 
dlouhodobého nehmotného a hmotného 

(osz) 59 0 0 0

B.v.12 Tžby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 60 0 0 0

B.V.13 Tňby z prodeje materiálu (654) 6,| 0 0 0

B.V.14 Výnosy z krátkodobého fiiraněního majetku (655) 62 0 0 0

B.V.15 Výnosy z dlouhodobého íinančniho majetku (657) 63 0 0 0

VYNOSY CELKEM 64 4 í65 0 4 165
c. UÝSLEDEK HOSPODAREN| PRED ZDANĚNIM (ř. 39 - 64 + 38) 65 117 0 117
A,Vll1.29 Daň z příjmů (591) 66 0 0 0

D. yýsleoex HosPoDAŘENi Po zDANĚNi (ř. 65 - 66) 67 117 0 117
Kontrolni číslo (ř. ,t - 67) 999 33 086 0 33 086

I

I

I

I

dne: Razítko:

proFem, o.p.s.
V Luhu 7].5/6, 140 00 Praha 4

tel.:774 433 005
www.profem.cz

lČ: 25768255

Podpis vedoucího úč,jednotky:

.7.2018 fu
/t

Odpovídá zaúdale:77
Telefon: í4

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapiznani,cz, business.center.cz
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proFem -- centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

Příloha v účetní závérce k 31. t2.2017

1. Název a sídlo účetní jednotky

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

V Luhu 71516
140 00 Praha4

|Č:25768255

Datum zápisu: 2.óerna 1999

Společnost je zapsána v rejstříku vedeném Městským sóudem v Ptaze oddíl O, vložka I37.

2.Právni forma účetní jednotlry

Obecně prospěšná společnost

3. Poslání účetní jednotky
Druh obecně prospěšných služeb:

a) poradenská a konzultační činnost
b) školící avzdélávací činnost, preventivní programy
c) pořádání, organizovini azajišťování kurzů, přednašek, školení, seminářů, konferencí a

benefiěních akcí
d) sociální služby především uvedené v zrikoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

zněni pozděj ších předpi sů
e) zprostředkovaní a poskytování právního poradenství a zastupování v soudních íizerueh

advokáty
f) nakladatelská a vydavatelská činnost
g) podpora siťování a společných parhrerských projektu
h) lobby činnost v oblasti diskriminace a ochrany a prosíLzování lidských práv a usilování o

zlepšení legislativních podmínek pro oběti domácího násilí
i) výzkumná a vědecká činnost

4. Ostatní činnosti účetní jednotky

proFem o.p.s. neprovozuje jiné činnosti, než které souvisí s vymezenímv zakJiÁací listině.

5. Rejstřík obecně prospěšných společností

Statutárním orgánem společnosti je ředitel spoleěnosti - Jitka Polaková



Správní rada :

sokačová Linda
Spoustová lvana
JUDr. Voňková Jiřina

Dozorčí rada:

Mgr. Naděžda Šeraková
Jana Smiggels Kavková
Naďa Gubová

6. Informace o zakladatelích

Obecně prospěšná společnost proFem bylazaložena na základé zakládaci smlouvy p. Marií
Lienau, Pavlou Fnýdlovou a Dr. Jiřinou Šmejkalovou.

7. Vklady do vlastního jmění

V roce 20t7 nebyl proveden žáďný vklad na účet vlastního jmění.

8. Účetni období a rozvahový den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017. Rozvahoqým dnem je 3L.I2.2OI7.

9. Použité účetní metody

o vymezení nakladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Součástí ocenění dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení jsou zejména
náklady na přípravu azabezpečení pořizovaného majetku, správní poplatky, expertízy,
předprojektové přípravné práce apod.

o vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papíru a podílů, zásob a
p.ohledávek
Učetní jednotka nemá žádné zásoby, cenné papíry nebo podíly ani nenakupuje
pohledávky třetích osob.

o postup tvorby a použití opravných položek
Opravné položky nevyťvaříme a ani o nich neúčtujeme.
Nejsou důvody pro tvorbu opravných položek.

r odpisovaní majetku
Dlouhodobý majetek se odepisuje postupně v pruběhu používání. Učetní odpisy
dlouhodobého hmotného majetku jsou stanoveny na stejné období životnosti, jaké je
stanoveno v zákoně 58611992 Sb. o daních z příjmů, odpisy budou vypočítany podle

§ 31 tohoto zékona.



Sazbu účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku stanoví orgarizace
zvláštním předpisem s ohledem na předpokládanou dobu použitelnosti. Drobný
majetek po jeho zařazeni je zatňtován do nákladů účtové třídy 5 a veden v
podrozvahové evidenci organizace, od hodnoty 3.000 Kč je vedeív rozvaze na účtu
DDHIM.

o postup tvorby a použití rezerv
Rezervy nevytváříme a ani o nich neúčtujeme.

o yzájemné zičtováni
Uěetní jednotka účtuje o aktivech a pasivech, nákladech a výnosech v účetních
knihách samostatně bez jejich vzájemného zúětování. Porušenímzákazuvzájemného
zúětové"r;rí není zaúětování dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní položky
vztahujíci se k účetnímu období, ve kterém bylazaúětována, dáIe doměrků a vratek
dani z příjmů, kladných azápomých kurzových rozdílů cizich měn v rámci téhož
účetního případu, jedná-li se o vzájemné započtení pohledávekazávazki (účtovaných
na rozvahových účtech) podle zvláštních právních předpisů , jedná-li se o pohledávky
a závazky s dobou splatnosti jednoho roku a kratší a ve stejné měně.

o Metoda kurzoqých rozdílů
Při účtovaní cizí měny je používan aktuální denní kurz. Při účtovaní na pokladně je při
výběru valut z běžného korunového účtu na pokladnu použit aktuální kurz banky. Při
rnýdeji cizí měny z pokladny se použije aktuální denní kurz ČNg a jsou zaúčtovány
kurzové rozdily. Faktury v cizi měně jsou zachyceny v účetnictví aktuálním denním
kurzem ČNB, při účtování o úhradě se použije aktuální denní kurz banky a proúčtují
se kurzové rozdíly.
K3Ll2. (rozvahový den) běžného roku jsou peněžní prostředky, pohledávky a
závazky v cizí měně přepočítávány aktuálním kurzem CNB k poslednímu dni účetního
období.
Kurzové rozdíly jsou proúčtovány naúčet 545 kurzové ztráty nebo 645 kurzové zisky.

10. Způsob zpracování účetních záznamtt

Účetní záanamy jsou zpracovány pomocí ekonomického software Money 53.

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů

Účetní zárz:namy jsou archivovány v souladu s § 31 a32 Zákona o účetnictví v příručním
archivu účetní jednotky.

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezirozvahovým dnem a
okamžikem sestavení účetní závěrky

Ú četní j ednotka takové informac e nezaznamenala.

13. Účasti v obchodních společnostech

Nemáme účast v obchodních společnostech.



14. Přehled splatných závazkůt pojistného na sociálnímzabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti
Nemáme

1 5. P řehled splatných záv azkůtveřej néh o zdravotního p oj ištění

Závazek ve výši 1.924 Kě "

16. Přehled evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů

Daňové nedoplatky: nemiime

17. Informace o počtu a jmenované hodnotě akcií a podílů

Nevlastníme žádné akcie a podíly.

18. Majetkové cenné papírT, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
Nemáme.

19. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší
než 5 let
Nemáme.

20. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
Nemáme.

21. Celková výše závazklů neobsažených v rozvaze
Nemáme.

22. Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti

!Ýsledek hospodaření v hlavní činnosti je zisk l l7.439,72Kč
Učetní jednotka nemá hospodářskou činnost.

23. Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmů

Výnosy celkem 4.165.587 Kč
Naklady celkem 4.047.957 Kč
Nedaňové náklady 20.912 Kě

ZelkIaddané 138.542 Kč

24.Informace o zaměstnancích

Pruměrný evidenční počet zaměstnanců v pracovním poměru je 8.

Mzdové náklady celkem 2.597.616 Kč
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25. Odměny a funkční požitky statutárního orgánu, dozorčí a správní rady

Nebyly vyplaceny žádíLé odměny ani funkění požitky.

2l.Úěaststatutárního orgánu, členů dozorčí a správní rady, a jejich rodinných
příslušnftů v osobách, s nimř účetní jednotka uzavřela zavykazované účetní období
obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.,

Dle informací, které jsou účetrť jednotce známy,nemá statutámí orgán, členové sprármí a
dozorčí rady, ani jejich rodinní příslušníci, účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzaťela
zaúčetni období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

27.Další majetková plnění kontrolních a jiných orgánů

ČlenŮm správní a dozorěírady a statutárního orgránu nebyly poskytnuty během účetního
období žádné zéůohy ani úvěry. Účetní3ednotka nepřijala během úěetrťho období žádný
závazeknajejich účet, jakožto urči!ý druh záruky.

28. Vliv způsobu oceňování na výpočet zisku aztráty

ÚOetni;ednotka nemá žádný krátkodobý ani dlouhodobý finanční majetek, u kterého by
způsob oceňování měl vliv na qýpočet zisku azttáty.

29. Daňové úlevy na dani z příjmů

ZákJad daně činil 138.542 Kě.
Daňová úleva účetní jednotky je 26.144Kč.

30.Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období.

Úeetni .lednotce nej sou znátmy žádné takové informace.

31. Komentáíkvýznamným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku
aztrát

Finanční prostředky na provoz získala orgatizacejednak vlastrť činností dle zaKádací listiny
adáIe obdržela ťrnanční příspěvky od Slovak Czech Women Found, Magistráfu hlavního
města Prahy, Ministerstva spravedlnosti, Úřadu vlády,Nadačního fondu Tesco, MPSV ČR ,
Města Beroun, Města Benešov, Město Příbram, Dům zahraniění spolupráce.

32. Přehled přijafých dotací a darů

Slovak CzechWomen Found 147.600 Kč
Magistrát hl.města Prahy 415.700 Kě
Iýagistrát hl.města Prahy-prevence kriminál. 187.000 Kč
Uřad vlády 225.845Kč
Ministerstvo spravedlnosti ČR 622.390Kč
Středočeslcý kraj 609.000 Kě
Nadační Fond Tesco 90.000 Kč
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Město Beroun
Město Benešov
Město příbram

Město votice
MPSV oPZ
Dům zahraniční spolupráce - Erasmus

Přijaté dary : FO 1.000 Kě
Po 30.000 Kě
Město Benešov 5.000 Kč

33. Přehled o veřejných sbírkách

Veřejná sbírka nebyla pořádana.

34. Okamžik sestavení účetní závér|<y

4.4.2018

22.000 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč

671.910 Kč
1.546.125 Kč

Pro ostatní informace podle Vyhlášky č. 50412002 Sb. , §30, které nejsou v této příloze
uvedené, nemá úěetníjednotka věcnou náplň.

Sestavita: Šerá A, - účetni
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