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Aktiva
571 295,00 471 295,00-100 000,00100 000,000,00Software013

0,00-100 000,000,00100 000,00•Software 100 000,00013100
471 295,000,000,00471 295,00•Audiovizuální díla 0,00013200

01x Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 100 000,00 471 295,00-100 000,00571 295,00

-100 000,00 -314 208,00-214 208,00314 208,00100 000,00Oprávky k softwaru073
0,00100 000,00100 000,00-100 000,00•Oprávky SW 0,00073100

-314 208,00-314 208,000,000,00•Oprávky Audiovizuál 314 208,00073200

07x Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 100 000,00 314 208,00 -314 208,00-214 208,00-100 000,00

69 470,00 57 829,00-11 641,0053 641,0042 000,00Peněžní prostředky v pokladně     211
5 120,00-11 641,0042 000,0016 761,00•AMIF 53 641,00211100
19 303,000,000,0019 303,00•MHMP 0,00211200
33 406,000,000,0033 406,00•EIF 2011-04 0,00211300

21x Peněžní prostředky v pokladně 42 000,00 53 641,00 57 829,00-11 641,0069 470,00

16 944 666,37 21 548 462,414 603 796,0465 619 151,4070 222 947,44Peněžní prostředky na účtech            221
3 015 102,542 158 220,3626 170 662,22856 882,18•Banka FIO*089 HLAVNÍ 24 012 441,86221089

100,00-1 782 053,66673 572,001 782 153,66•Banka FIO*144 AMIF20/06 2 455 625,66221144
383 810,00-113 891,003 464 549,00497 701,00•Banka FIO*459 KURZY 3 578 440,00221459

9 003 970,429 003 970,4215 623 241,600,00•Banka FIO*530 AIK21 6 619 271,18221530
8 173 815,91-4 659 123,0918 434 982,9712 832 939,00•Banka FIO*569 AMIF4+AMIF28 23 094 106,06221569

152,440,120,12152,32•Banka FIO*611 EXE 0,00221611
95 883,89-315 286,542 203 533,21411 170,43•Banka FIO*715 NN EU projektů 2 518 819,75221715
875 627,21311 959,433 652 406,32563 667,78•Banka FIO*769 AMIF22/09 3 340 446,89221769

22x Peněžní prostředky na účtech 70 222 947,44 65 619 151,40 21 548 462,414 603 796,0416 944 666,37

0,00 0,000,0027 142 875,0927 142 875,09Peníze na cestě261
0,000,0042 000,000,00•Peníze na cestě b-p/p-b 42 000,00261100
0,000,0027 100 875,090,00•Převody mezi účty 27 100 875,09261200

26x Převody mezi finančními účty 27 142 875,09 27 142 875,09 0,000,000,00

40 000,00 0,00-40 000,00692 230,00652 230,00Odběratelé311
0,00-40 000,00652 230,0040 000,00•Odběratelé 692 230,00311100

244 083,00 324 972,0080 889,002 118 073,822 198 962,82Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby314
0,000,001 462 051,820,00•Zálohy provozní KD 1 462 051,82314100

324 972,0080 889,00736 911,00244 083,00•Zálohy roční zúčtování:nájem služby+el.en. 656 022,00314300

0,00 0,000,004 216,004 216,00Ostatní pohledávky315
0,000,002 000,000,00•Platby omylem 2 000,00315100
0,000,002 216,000,00•Přeplatky FP-OPV 2 216,00315321

31x Pohledávky 2 855 408,82 2 814 519,82 324 972,0040 889,00284 083,00

0,00 0,000,00500,00500,00Pohledávky za zaměstnanci335
0,000,00500,000,00••Pohledávky za zamci MLT 500,00335100

33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 500,00 500,00 0,000,000,00

0,00 0,000,0059 583,3059 583,30•Vyrovnávací účet pro DPH349
0,000,0059 583,300,00•Vyrovnávací účet pro DPH 59 583,30349000

34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 59 583,30 59 583,30 0,000,000,00

46 507,00 20 095,00-26 412,00380 668,29354 256,29Jiné pohledávky378
0,000,00354 256,290,00•MV-37929 AMIF/20/06*AMIF3 354 256,29378003

17 595,00-26 412,000,0044 007,00•Kauce nájem 26 412,00378100
2 500,000,000,002 500,00•Kauce aquabar Rosana 0,00378110
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37x Jiné pohledávky a závazky 354 256,29 380 668,29 20 095,00-26 412,0046 507,00

33 671,80 2 786,00-30 885,8033 671,802 786,00Náklady příštích období381
2 786,00-30 885,802 786,0033 671,80•Náklady příštích období 33 671,80381100

418 171,00 92 665,00-325 506,00418 171,0092 665,00Příjmy příštích období385
92 665,0092 665,0092 665,000,00•příjmy příštích období 0,00385100

0,00-400 000,000,00400 000,00•Příjmy PO-kurzy 400 000,00385324
0,00-18 171,000,0018 171,00•Příjmy PO-dotace spr.celků/HlmP 18 171,00385348

38x Přechodné účty aktiv a pasiv 95 451,00 451 842,80 95 451,00-356 391,80451 842,80

0,00 0,000,00575 749,29575 749,29Vnitřní zúčtování395
0,000,00575 749,290,00•Vnitřní zúčtování 575 749,29395100

39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování575 749,29 575 749,29 0,000,000,00

Aktiva celkem 18 267 864,17 22 203 896,413 936 032,2497 512 738,99101 448 771,23

Pasiva
193 146,38 302 368,11109 221,736 591 964,846 482 743,11Dodavatelé321

302 368,11109 221,736 482 743,11193 146,38•Dodavatelé 6 591 964,84321100

498 010,00 2 000,00-496 010,001 778 150,002 274 160,00Přijaté zálohy324
2 000,00-496 010,002 274 160,00498 010,00•Účastníci kurzů-FIO*459 1 778 150,00324900

44 880,00 1 693,00-43 187,00356 878,00400 065,00Ostatní závazky325
0,00-44 880,00331 118,0044 880,00•Smlouvy o dílo-OZS 286 238,00325200
0,000,0012 200,000,00•Platby omylem 12 200,00325221

1 693,001 693,0018 583,000,00•Nájem-OZB+OZH+OZS+OZČ 20 276,00325300
0,000,0017 637,000,00•Ostatní závazky-OZO 17 637,00325500
0,000,0020 527,000,00•Cestovné-OZC 20 527,00325512

32x Závazky 9 156 968,11 8 726 992,84 306 061,11-429 975,27736 036,38

1 322 278,00 1 485 792,00163 514,0022 463 349,4022 299 835,40Zaměstnanci331
1 485 792,00163 514,0022 299 835,401 322 278,00••Zaměstnanci 22 463 349,40331100

786 313,00 797 612,0011 299,009 703 254,009 691 955,00Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění336
553 667,005 457,006 757 017,00548 210,00••Sociální pojištění 6 762 474,00336100
243 945,005 842,002 934 938,00238 103,00••Zdravotní pojištění 2 940 780,00336200

33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 31 991 790,40 32 166 603,40 2 283 404,00174 813,002 108 591,00

14 630,00 0,00-14 630,0014 630,0029 260,00Daň z příjmů341
0,00-14 630,0029 260,0014 630,00•Daň z příjmů 14 630,00341100

246 550,00 149 340,00-97 210,001 757 733,001 854 943,00Ostatní přímé daně342
142 860,00-101 478,001 798 699,00244 338,00••DZČ záloha 1 697 221,00342100
6 480,004 268,0056 244,002 212,00••DZČ srážka 60 512,00342200

2 168,00 317,00-1 851,0020 565,9622 416,96Daň z přidané hodnoty343
0,000,0010 282,960,00•DPH základní sazba 10 282,96343100

317,00-1 851,0012 134,002 168,00•DPH-FÚ 10 283,00343900

19 037,00 0,00-19 037,000,0019 037,00Ostatní daně a poplatky345
0,00-19 037,0019 037,0019 037,00•Povinný poddíl-odvod Úřad práce 0,00345331

13 538 401,74 15 180 988,101 642 586,3633 474 655,5231 832 069,16Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem346
0,00-181 622,29535 878,58181 622,29•MV-37929 AMIF/20/06*AMIF3 354 256,29346003

1 019 754,76495 914,312 718 920,01523 840,45•MV-87529 AMIF/20/09*AMIF22 3 214 834,32346005
5 735 944,27-7 096 994,7321 215 298,0412 832 939,00•MV-148251 AMIF/28/03*AMIF4 14 118 303,31346013
8 425 289,078 425 289,077 192 538,530,00•MV-1/2021 IC NNO-AIK21 15 617 827,60346101

0,000,00124 434,000,00•MPSV VS 8086240 MPSV21C 124 434,00346104
0,000,0045 000,000,00•MPSV-2021/112508-227-MPSV21E 45 000,00346105
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12 901,02 200 297,12187 396,105 168 129,004 980 732,90Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celků348
0,00-12 901,0212 901,0212 901,02•HLMP DOT/62/02/007260/2020*INT4 0,00348007

179 800,87179 800,873 940 744,130,00•HLMP 8608 DOT21 4 120 545,00348102
20 496,2520 496,251 027 087,750,00•HLMP DOT/62/02/008609/2021*INT21 1 047 584,00348103

34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 38 738 459,02 40 435 713,48 15 530 942,221 697 254,4613 833 687,76

1 174,00 2 448 320,002 447 146,002 559 342,40112 196,40Jiné závazky379
0,000,0088 482,000,00••Úrazové pojištění KOOP 88 482,00379100
0,00-1 174,0023 714,401 174,00••Exekuce-srážky ze mzdy 22 540,40379400

2 448 320,002 448 320,000,000,00•návratná finanční výpomoc  2 448 320,00379900

37x Jiné pohledávky a závazky 112 196,40 2 559 342,40 2 448 320,002 447 146,001 174,00

0,00 13 674,5013 674,5013 674,500,00Výdaje příštích období383
13 674,5013 674,500,000,00•Výdaje příštích období 13 674,50383100

244 083,00 334 224,0090 141,0089 141,00-1 000,00Dohadné účty pasivní389
334 224,0090 141,00-1 000,00244 083,00•Dohad:náklady z uhr.záloh 314.300 89 141,00389300

38x Přechodné účty aktiv a pasiv -1 000,00 102 815,50 347 898,50103 815,50244 083,00

1 073 874,47 1 029 684,03-44 190,44270 017,56314 208,00Vlastní jmění901
157 087,00-314 208,00314 208,00471 295,00•Odpisovaný NIM pořízený z dotace 0,00901013
872 597,03270 017,560,00602 579,47•Vlastní jmění 270 017,56901100

90x Vlastní jmění 314 208,00 270 017,56 1 029 684,03-44 190,441 073 874,47

400,00 0,00-400,000,00400,00Fondy911
0,00-400,00400,00400,00•Fondy 0,00911100

91x Fondy 400,00 0,00 0,00-400,00400,00

270 017,56 0,00-270 017,560,00270 017,56Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení931
0,00-270 017,56270 017,56270 017,56•Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00931100

93x Výsledek hospodaření 270 017,56 0,00 0,00-270 017,56270 017,56

Pasiva celkem 18 267 864,17 21 946 309,863 678 445,6984 261 485,1880 583 039,49

257 586,55Hospodářský zisk celkem
257 586,55Hospodářský zisk za období
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Náklady

Spotřeba materiálu501 0,00 1 508 514,211 508 514,211 508 514,210,00
501100 317 470,76317 470,76317 470,760,00•Materiál režijní 0,00
501111 8 065,008 065,008 065,000,00•Materiál režijní-povinný podíl 0,00
501200 73 652,8573 652,8573 652,850,00•Materiál Public Relations 0,00
501300 1 109 325,601 109 325,601 109 325,600,00•Materiál DHIM-DKP od 1 0000 0,00

Spotřeba energie502 0,00 38 447,0038 447,0038 447,000,00
502100 38 447,0038 447,0038 447,000,00•Spotřeba energie 0,00

50x Spotřebované nákupy 1 546 961,21 0,00 1 546 961,211 546 961,210,00

Opravy a udržování511 0,00 169 476,58169 476,58169 476,580,00
511100 169 476,58169 476,58169 476,580,00•Opravy a udržování 0,00

Náklady na cestovné512 0,00 23 167,0023 167,0023 167,000,00
512100 23 167,0023 167,0023 167,000,00•Cestovné 0,00

Náklady na reprezentaci513 0,00 4 593,534 593,534 593,530,00
513999 4 593,534 593,534 593,530,00•Reprezentace-Občerstvení 0,00

Ostatní služby518 0,00 5 094 230,735 094 230,735 094 230,730,00
518100 2 908 845,962 908 845,962 908 845,960,00•Služby Ostatní 0,00
518200 1 767 811,131 767 811,131 767 811,130,00•Public Relations 0,00
518300 129 498,00129 498,00129 498,000,00•Nájem 0,00
518310 196 319,54196 319,54196 319,540,00•Nájem-služby 0,00
518500 42 750,0042 750,0042 750,000,00•Služby Ostatní-VČ 0,00
518999 49 006,1049 006,1049 006,100,00•Služby nedaňové 0,00

51x Služby 5 291 467,84 0,00 5 291 467,845 291 467,840,00

Mzdové náklady521 0,00 22 452 215,0022 452 215,0022 452 215,000,00
521100 22 443 465,0022 443 465,0022 443 465,000,00••Mzdové náklady 0,00
521200 8 750,008 750,008 750,000,00••Mzdové náklady VČ 0,00

Zákonné sociální pojištění524 0,00 7 302 144,007 302 144,007 302 144,000,00
524100 5 356 405,005 356 405,005 356 405,000,00••Sociální pojištění 0,00
524200 1 945 739,001 945 739,001 945 739,000,00••Zdravotní pojištění 0,00

Zákonné sociální náklady527 0,00 123 920,38123 920,38123 920,380,00
527100 86 520,0086 520,0086 520,000,00••Úrazové pojištění KOOP 0,00
527400 37 400,3837 400,3837 400,380,00••Covid 0,00

52x Osobní náklady 29 878 279,38 0,00 29 878 279,3829 878 279,380,00

Ostatní pokuty a penále542 0,00 1 962,001 962,001 962,000,00
542100 1 962,001 962,001 962,000,00•Ostatní pokuty a penále-smluvní 0,00

Jiné ostatní náklady549 0,00 120 192,55120 192,55120 192,550,00
549200 320,00320,00320,000,00•Bankovní poplatky 0,00
549300 78 875,8078 875,8078 875,800,00•Pojištění 0,00
549331 30 212,0030 212,0030 212,000,00•Povinný podíl-odvod Úřad práce 0,00
549343 10 282,9610 282,9610 282,960,00•DPH vyrovnání 0,00
549500 1,791,791,790,00•Vyrovnání 0,00
549999 500,00500,00500,000,00•Vyrovnání nedaňové 0,00

54x Ostatní náklady 122 154,55 0,00 122 154,55122 154,550,00
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Odpisy dlouhodobého majetku551 0,00 314 208,00314 208,00314 208,000,00
551001 314 208,00314 208,00314 208,000,00•Odpisy dlouhodobého majetku 0,00

55x Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek314 208,00 0,00 314 208,00314 208,000,00

Poskytnuté členské příspěvky582 0,00 2 500,002 500,002 500,000,00
582100 2 500,002 500,002 500,000,00•Poskytnuté členské příspěvky 0,00

58x Poskytnuté příspěvky 2 500,00 0,00 2 500,002 500,000,00

0,00 37 155 570,98 0,00 37 155 570,9837 155 570,98Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje služeb602 652 230,00 652 230,00652 230,000,000,00
602100 560 230,00560 230,000,000,00•Prodej služeb 560 230,00
602300 92 000,0092 000,000,000,00•Prodej služeb-nájem VČ 92 000,00

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 652 230,00 652 230,00652 230,000,00

Výnosové úroky644 0,12 0,120,120,000,00
644200 0,120,120,000,00•Úroky z BÚ 0,12

Zúčtování fondů648 314 208,00 314 208,00314 208,000,000,00
648200 314 208,00314 208,000,000,00•Zúčtování fondů-audiovizuální dílo 314 208,00

Jiné ostatní výnosy649 342 510,15 342 510,15342 510,150,000,00
649500 500,15500,150,000,00•Vyrovnání 500,15
649900 342 010,00342 010,000,000,00•Účastníci kurzů-přijaté zálohy propadlé-do 2020 342 010,00

64x Ostatní výnosy 0,00 656 718,27 656 718,27656 718,270,00

Přijaté příspěvky (dary)682 500,00 500,00500,000,000,00
682100 500,00500,000,000,00•Dary přijaté 500,00

68x Přijaté příspěvky 0,00 500,00 500,00500,000,00

Provozní dotace691 36 103 709,26 36 103 709,2636 103 709,260,000,00
691013 21 055 298,0421 055 298,040,000,00•Dotace MV AMIF4 21 055 298,04
691100 2 718 606,812 718 606,810,000,00•Dotace AMIF 2 718 606,81
691101 7 192 538,537 192 538,530,000,00•Dotace AIK21 7 192 538,53
691102 3 940 744,133 940 744,130,000,00•Dotace DOT21 3 940 744,13
691103 1 027 087,751 027 087,750,000,00•Dotace INT21 1 027 087,75
691104 124 434,00124 434,000,000,00•Dotace MPSV21C 124 434,00
691105 45 000,0045 000,000,000,00•Dotace MPSV21E 45 000,00

69x Provozní dotace 0,00 36 103 709,26 36 103 709,2636 103 709,260,00

0,00 0,00 37 413 157,53 37 413 157,5337 413 157,53Výnosy celkem

257 586,55Hospodářský zisk celkem
257 586,55Hospodářský zisk za období
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I. Základní údaje 
 
 
Účetní období:  1.1.2021 – 31.12.2021 
                                  
Název:  Integrační centrum Praha  
Sídlo organizace:  Žitná 1574/51, 110 00 – Praha 1 
Právní forma:  obecně prospěšná společnost 
 
Statutární orgán:  
Ředitel :              Zdeněk Horváth 
  
Správní rada :  
Členové správní rady : Jan Janoušek 
        Marie Jelínková   
                                     Andrea Krchová 
                                     Jakub Štědroň 
                                     Iva Kotvová 
                                     Jana Leontijeva 
 
V období 01.01.2021 do 31.12.2021 došlo k následujícím obměnám členů správní 
rady : 
25.06.2021 zaniklo členství Davidu Beňákovi 
25.06.2021 zaniklo členství Jeleně Silajdžić 
12.07.2021 vzniklo členství Jakubu Štědroňovi 
12.07.2021 vzniklo členství Janě Leontijevě 
 

Dozorčí rada :  
Členové dozorčí rady :  
                                     Martin Dlouhý 
                                     Jiří Dohnal 
                                     Pavla Vintišková 
 

V období 01.01.2021 do 31.12.2021 došlo k následujícím obměnám členů dozorčí 
rady : 
25.06.2021 zaniklo členství Lukáši Kauckému 
25.06.2021 zaniklo členství Ondřeji Počarovskému 
25.06.2021 zaniklo členství Kateřině Helikarové 
12.07.2021 vzniklo členství Martinu Dlouhému 
12.07.2021 vzniklo členství Jiřímu Dohnalovi 
12.07.2021 vzniklo členství Pavle Vintiškové 
 
  
Datum vzniku:              14. března 2012 - Městský soud v Praze-Spis.značka O 885 
 
Účel (poslání): 
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- poskytování sociálního poradenství zaměřujícího se na plnohodnotné začle-
nění cizinců pobývajících na území hl. m. Prahy do společnosti, přičemž dosa-
žení zisku není účelem založení společnosti;  

- poskytování právního a pracovně právního poradenství zaměřeného na cizin-
ce pobývající na území hl. m. Prahy včetně problematiky ochrany základních 
lidských práv cizinců a boje proti jejich diskriminaci; 

- zajišťování vzdělávacích aktivit zejména se zřetelem na výuku českého jazyka 
a kurzů socio-kulturní orientace pro cizince pobývající na území hl. m. Prahy; 

- zabezpečování informačních a osvětových aktivit pro veřejnost s cílem podpo-
řit začleňování cizinců pobývajících na území hl. m. Prahy do společnosti; 

- zabezpečování společenských, kulturních a sportovních aktivit jako platformy 
pro navazování společenských kontaktů mezi cizinci pobývajícími na území hl. 
m. Prahy a občany hl. m. Prahy; 

- provozování kontaktního, poradenského a informačního centra pro cizince po-
bývající na území hl. m. Prahy; 

- příprava a realizace projektů, jejichž cílem je usnadnění integrace cizinců po-
bývajících na území hl. m. Prahy do společnosti a na trhu práce. 

 
 
Hlavní činnost: 
Poskytování obecně prospěšných služeb v souladu s podmínkami stanovenými 
účelem. 
 
Vedlejší (hospodářská) činnost: 
Pořádání vzdělávacích seminářů a přednášek pro soukromé subjekty. 
 
Kategorie účetní jednotky: malá 
 
Zakladatel (zřizovatel): Hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 
00 – Praha-Staré Město 
 
Vklad: 1 500 000,00 Kč dne 29.03.2012 
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II. Obecné účetní zásady 
 
 
II.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace dosud neeviduje v dlouhodobém majetku stavby ani jejich technické 
zhodnocení.  
 
Organizace dosud neeviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s 
dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 80.000 Kč,  
Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 1 000 Kč, ale nižší než 80.000 Kč s 
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci. Hmotný 
majetek v pořizovací ceně nižší než 1 000,00 Kč účtuje organizace do nákladů. Od 
roku 2022 se hranice pro evidování hmotného majetku s dobou použitelnosti delší 
než 1 rok zvyšuje rozhodnutím Správní rady na 3 000,00 Kč. 
 
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 80.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 80 000,00. Kč účtuje organizace do 
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 20.000,00 Kč, ale nižší než 
80.000,00 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní 
evidenci.  
 
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
 
Doba živostnosti pro jednotlivé skupiny majetku je stanovena takto : 
• software – 3 roky 
• počítače – 4 roky 
• kancelářská technika – 4 roky 
• automobily – 5 let 
• ostatní hmotný majetek – 4 roky 
 
 
II.2. Cenné papíry a podíly 

Pro tuto položku není v organizaci v roce 2021 náplň. 
 

 

II.3. Zásoby 

Organizace eviduje v zásobách pouze drobný majetek. 
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II.4. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
v souladu s vyhláškou netvoří opravné položky mimo opravných položek dle zákona 
o rezervách. O případné tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel organizace.  
 
Organizace účtuje o dohadných položkách aktivních v případě písemně přislíbených 
dotací na již proběhlé činnosti (promítnuté v nákladech), které však budou finančně 
přijaty až v dalším období.  
 
 
II.5. Cizoměnové transakce 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu 
platném ke dni jejich vzniku. 
 
 
II.6. Časové rozlišení 

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími. Organizace 
nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou 
nevýznamné, tj. do výše 5 000,00 Kč.  
 
Organizace účtuje o výdajích příštích období. Prostřednictvím výdajů příštích období 
časově rozlišuje výdaje, které souvisí s dalšími obdobími. Výdaje příštích období jsou 
vesměs tvořeny náklady souvisejícími s provozem organizace hrazenými pozadu. 
 
Organizace účtuje o příjmech příštích období. Prostřednictvím příjmů příštích období 
časově rozlišuje příjmy, které souvisí s dalšími obdobími. Příjmy příštích období  jsou 
vesměs tvořeny přeplatky z vyúčtování služeb souvisejících s nájmy nebytových 
prostor. 
 
 
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích 
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních 
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na 
účet skupiny 648 – Zúčtování fondů s účtováním odpisů. 
 
 
II.8. Veřejná sbírka 

Pro tuto položku není v organizaci v roce 2021 náplň. 
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II.9. Přijaté dary 

Přijaté individuální dary účtuje organizace ke dni přijetí přímo ve prospěch výnosů na 
účet 682 – Přijaté dary a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. 
 
 
II.10. Přijaté dotace 

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních 
rozpočtů cizích států apod.  
 
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34. 
V případě, že není celá přijatá částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka 
vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 – Závazky vůči státnímu rozpočtu. V 
případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci 
dotace přijato, účtuje organizace dohadné položky na vrub účtu 388 – Dohadné 
položky ve prospěch účtu 691 – Dotace tak, aby výsledek hospodaření z dotace byl 
vždy nulový.  
 
 
II.11. Vlastní jmění 

Na účtu Vlastního jmění eviduje organizace základní vklad a hospodářské výsledky 
jednotlivých let. 
 
 
II.12. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to 
možné.  
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III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
III.1. Dlouhodobý majetek 

 

Majetek 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

Přírůstky Úbytky začátek 
období 

konec 
období 

začátek 
období 

konec 
období 

začátek 
období 

konec 
období 

 

Licence AURUM 100 000 0  -100 000 0 0 0 0 -100 000  

Licence (DEZ)INFORMACE 471 295 471 295 0 -314 208 471 295 157 087 0 0  

 
 
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 

Pro tuto položku není v organizaci v roce 2021 náplň. 
 
 
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.  
 
 
III.4. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne.  
 
 
III.5. Majetek neuvedený v rozvaze 

Organizace eviduje drobný majetku neuvedený v rozvaze v celkové částce 2 556 tis. 
Kč. 
 
 
III.6. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  
Významným závazkem je návratná finanční výpomoc poskytnutá dne 29.12.2021 
Magistrátem hl.m.Prahy ve výši 2 448 320,00 Kč. Závazek byl uhrazen v plné výši 
dne 28.03.2022.   
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III.7. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2021 

Průměrný počet zaměstnanců v HR 
01.04.2019-31.12.2020 

40,83 39,41 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2021 

Průměrný počet řídících pracovníků v HR 
01.04.2019-31.12.2020 

1 1 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

 2021 v tis. Kč  HR 01.04.19-31.12.20 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady          21 652              800         28 104            1 338 

Zákonné sociální pojištění            7 032              270           9 095               453 

Ostatní sociální pojištění                   0                  0                  0                   0 

Zákonné sociální náklady               121                                           3               105                   6 

Ostatní sociální náklady                   0                  0                   1                   0 

 
Členům orgánů v roce 2021 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
 
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2021 
uzavřela smluvní vztahy. 
 
 
III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Organizace podléhá povinnosti auditu účetní závěrky. Odměna auditora za povinný 
audit roční závěrky činí 65 340,00 Kč. 
 
 
III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

V roce 2021 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly 
mimořádné svým původem nebo objemem. 
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III.10. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 
 

III.11. Přijaté dotace 

V roce 2021 byly přijaty následující dotace: 
 

Poskytovatel Částka 

Ministerstvo vnitra 32 790 965,23 Kč 

Hlavní město Praha  5 168 129,00 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 169 434,00 Kč 

Celkem 38 128 528,23 Kč 

 

Z uvedených částek se převádí z dotace Ministerstva vnitra do roku 2022 částka 
6  755 699,03 Kč, protože projekty, na které byla poskytnuta  (AMIF22+AMIF4) 
pokračují do roku 2022.  
Z dotace Ministerstva vnitra je k vrácení v roce 2022 určena částka 8 425 289,07 Kč 
a z dotace Hlavního města Prahy je k vrácení v roce 2022 určena částka    
200 297,12 Kč – obě z důvodů nevyčerpaných dotací. Částky byly vráceny 
14.02.2022, resp. 28.03.2022 
Zbývající částky dotací byly plně vyčerpány. 
 
 

III.12. Přijaté dary 

V roce 2021 byl přijat na bankovní účet jediný dar od dárkyně Panfilovny Kaseliny ve 
výši 500,00 Kč, který organizace použila na úhradu režijních nákladů. Dary přijaté 
v hospodářském roce 01.04.2019 – 31.12.2020 v celkové výši 888,00 Kč byly ve 
stejném období použity na úhrady režijních nákladů. 
 

 
III.13. Poskytnuté dary 

Organizace v roce 2021 neposkytla dary ani fyzickým ani právnickým osobám. 
 
 

III.14. Veřejná sbírka 

Organizace nepořádala v roce 2021 žádnou veřejnou sbírku. 
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III.15. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za hospodářský rok 01.04.2019-31.12.2020 byl převeden na 
účet 901 - Vlastní jmění. 
 
Za rok 2021 organizace dosáhla výsledku hospodaření v hlavní činnosti ve výši 
217 086,56 Kč a v hospodářské činnosti ve výši 40 500,00 Kč, celkem ve výši 
257 586,55 Kč. Základ daně z příjmu před snížením základu daně dle §20 odst. 7 
ZDP byl zjištěn následovně: 
 

Výsledek hospodaření k 31.12.2021         257 586,55 
Nedaňové náklady           17 213,10 
Základ daně BTTO        274 799,65 
               
 

Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0,00 Kč uplatněním snížení základu daně 
v souladu s §20 odst. 7 ZDP. 
 

Daňová úspora 57 000,00 Kč získaná v hospodářském roce 01.04.2019-31.12.2020 
byla v roce 2021 použita na úhradu režijních nákladů bez projektové příslušnosti 
následovně :  
Služby                                                    42 750,00 
Mzdy               14 250,00  
 
Prostředky získané daňovou úlevou ve výši 52 212,00 Kč budou použity na úhradu 
nákladů ICP v roce 2022. 
 
 
III.16. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 

Již na konci roku 2019 se objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). 

V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil 

mnoho zemí. Opatření přijatá v souvislosti s pandemií měly i v roce 2021 a budou mít 

i nadále vliv na společnost i ekonomiku. Veškeré dopady dané situace, které se 

projevily v roce 2021 byly plně promítnuty do účetní závěrky za rok 2021. Situace se 

neustále vyvíjí a vedení organizace není v současné době schopné spolehlivě 

kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na organizaci v dalším období. 

Nicméně vedení organizace zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a 

dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání. 

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že 

organizace bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.  

 
 
 
 



Integrační centrum Praha o.p.s.. IČO 24228320, Žitná 1574/51. 110 00 – Praha 1 
Příloha v účetní závěrce sestavená k 31.12.2021 

Strana 12/12 

IV.  Různé                                                                                                                         
 
 

Organizace účtovala do 31.12.2020 v hospodářském roce, přičemž poslední období 
trvalo od 01.04.2019 do 31.12.2020. Počínaje 01.01.2021 je účetním obdobím 
organizace kalendářní rok. 
 
V zájmu věrného obrazu účetnictví a v souvislosti s použitím jiné účetní metodiky 
v roce 2021 zcela mimořádně nenavazují počáteční stavy Státního výkazu Rozvaha 
na řádcích :  
68   – účet 378 Jiné pohledávky,  
117 – účet 346 Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu,  
131 – účet 384 Výnosy příštích období 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V  Praze  dne  24.05.2022 
 
Sestavil: Jiří Vízek   
 
Statutární orgán: Zdeněk Horváth 
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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Integrační centrum Praha o.p.s.
Adresa: Žitná 1574/51, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 242 28 320
Předmět činnosti: 

 Poskytování  sociálního  poradenství  zaměřujícího  se  na  plnohodnotné  začlenění  cizinců
pobývajících na území hl. m. Prahy do společnosti.

 Poskytování právního a pracovně právního poradenství zaměřeného na cizince pobývající na
území hl. m. Prahy včetně problematiky ochrany základních lidských práv cizinců a boje proti
jejich diskriminaci.

 Zajišťování vzdělávacích aktivit zejména se zřetelem na výuku českého jazyka a kurzů socio-
kulturní orientace pro cizince pobývající na území hl. m. Prahy.

 Zabezpečování informačních a osvětových aktivit pro veřejnost s cílem podpořit začleňování
cizinců pobývajících na území hl. m. Prahy do společnosti.

 Zabezpečování společenských, kulturních a sportovních aktivit jako platformy pro navazování
společenských kontaktů mezi cizinci  pobývajícími na území hl.  m. Prahy a občany hl.  m.
Prahy.

 Provozování  kontaktního,  poradenského  a informačního  centra  pro  cizince  pobývající  na
území hl. m. Prahy.

 Příprava a realizace projektů, jejichž cílem je usnadnění integrace cizinců pobývajících na
území hl. m. Prahy do společnosti a na trhu práce.

Příjemce zprávy

zakladatel organizace po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu

2.5.2022 – 26.5.2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace Integrační centrum Praha o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Integrační centrum Praha o.p.s. (dále také
„Organizace“)  sestavené  na  základě  českých  účetních  předpisů,  která  se  skládá  z  rozvahy
k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje  popis  použitých  podstatných  účetních  metod  a  další  vysvětlující  informace.  Údaje  o
Organizaci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Podle  našeho  názoru  účetní  závěrka podává  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  organizace
Integrační centrum Praha o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci  nezávislí  a  splnili  jsme i  další  etické povinnosti  vyplývající
z uvedených  předpisů.  Domníváme  se,  že  důkazní  informace,  které  jsme  shromáždili,  poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Jiné skutečnosti

Upozorňujeme na skutečnost, že v minulém účetním období byla účetní závěrka ověřena jiným audi-
torem, který vydal dne 2.7.2021 výrok bez výhrad.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.

Náš výrok k účetní  závěrce se  k ostatním informacím nevztahuje.  Přesto je  však součástí  našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi  o  účetní  jednotce  získanými  během  ověřování  účetní  závěrky  nebo  zda  se  jinak  tyto
informace nejeví  jako významně (materiálně) nesprávné.  Také posuzujeme, zda ostatní  informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
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tedy zda případné nedodržení  uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit  úsudek činěný na
základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní  informace,  které  popisují  skutečnosti,  jež  jsou  též  předmětem zobrazení  v  účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených  postupů  jsme  v  obdržených  ostatních  informacích  žádné  významné  (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení  účetní  závěrky  tak,  aby  neobsahovala  významné  (materiální)  nesprávnosti  způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého  trvání  a  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším  cílem  je  získat  přiměřenou  jistotu,  že  účetní  závěrka  jako  celek  neobsahuje  významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok.  Přiměřená  míra  jistoty  je  velká  míra  jistoty,  nicméně  není  zárukou,  že  audit  provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat  a  vyhodnotit  rizika  významné  (materiální)  nesprávnosti  účetní  závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a  získat  dostatečné a  vhodné důkazní  informace,  abychom na jejich základě mohli
vyjádřit  výrok.  Riziko,  že  neodhalíme  významnou  (materiální)  nesprávnost,  k  níž  došlo
v důsledku  podvodu,  je  větší  než  riziko  neodhalení  významné  (materiální)  nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí  podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
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 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit  vhodnost  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky
ředitelem  a  to,  zda  s  ohledem  na  shromážděné  důkazní  informace  existuje  významná
(materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou  významně
zpochybnit  schopnost  Organizace  nepřetržitě  trvat.  Jestliže  dojdeme  k  závěru,  že  taková
významná  (materiální)  nejistota  existuje,  je  naší  povinností  upozornit  v  naší  zprávě  na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné,  vyjádřit  modifikovaný  výrok.  Naše  závěry  týkající  se  schopnosti  Organizace
nepřetržitě trvat  vycházejí  z  důkazních informací,  které jsme získali  do data naší  zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                               Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                          evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 26. května 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021
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