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Úvodní slovo 

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 2015 

 

Projekty 

 

AdvoCats for Women -  právem proti násilí na ženách 

Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998 

věnuje poskytování bezplatného právního poradenství 

a pomoci ženám postiženým domácím násilím a jinými 

formami násilí. Projekt se také zaměřuje na identifikaci 

a odstranění legislativních nedostatků v zákonech 

týkajících se násilí na ženách a na identifikaci problémů 

při jejich aplikaci v praxi. V průběhu celého roku jsme se věnovali aktuálním tématům a zároveň 

stěžejním aktivitám projektu: zálohované výživné, bezplatná právní pomoc a pomoc pro oběti 

trestných činů.  

 

V poradně v Praze bylo poskytnuto 228 konzultací 

131 klientům/-kám. V poradně na Dosah v Příbrami 

bylo poskytnuto 70 konzultací 56 klientům/-kám.  

 

 

 Tisková konference – Zákon o 

zálohovaném výživném 

Dne 9. 7. 2015 se uskutečnila tisková konference k Zákonu o zálohovém výživném. K zákonu hovořily: 

Jitka Poláková a Denisa Niederlová za proFem, o.p.s., Helena Skálová za Českou ženskou lobby  

a Kateřina Kňapová za Alternativu 50+, o.p.s. Projednávanými body byly: zálohované výživné  

z pohledu žen samoživitelek se zaměřením na ekonomické dopady, zálohované výživné - pohled ze 

strany žen zažívajících domácí násilí (ekonomická závislost na partnerovi, rozchod s násilným 

partnerem, neefektivnost vymáhání výživného, riziko chudoby žen) a výzva k urychlenému přijetí 

zákona o zálohovaném výživném. Schválením ZoZV  by se ČR zařadila mezi početnou skupinu států 

EU, kterým není lhostejný zdravý vývoj dítěte v případech, kdy jeden z rodičů svou roli v rodině neplní 

a kdy selhávají mechanizmy k efektivnímu vynucení vyživovací povinnosti. Je to také jedna z cest, 

která může napomoci ženám a jejich dětem, jakožto obětem domácího násilí, vykročit z bludného 

kruhu chudoby ven.    

 Konference s mezinárodní účastí 
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Dne 24. 11. 2015 se konala v prostorách Senátu ČR mezinárodní konference na téma Právo a domácí 

násilí: promítá se legislativa do praxe? Čas na nové právní nástroje inspirované zahraničím. 

Konference byla pořádána naší organizací v rámci projektu Projekt AdvoCats for Women - právem 

proti násilí na ženách a byla jakýmsi „předvojem" mnoha akcí realizovaných neziskovým sektorem  

i vládními organizacemi v souvislosti s Mezinárodním dnem proti násilí na ženách připadajícím na  

25. 11. 2015. Na konferenci vystoupili odborníci ze zahraničí, Norska, Polska a Slovenské republiky.  

Z České republiky vystoupila zástupkyně neziskové organizace La Strada. Dále pak zástupci 

z legislativního odboru  Ministerstva spravedlnosti a v neposlední řadě za naši organizaci vystoupila 

právnička Veronika Ježková s příspěvkem o zákonu o obětech trestných činů a zákonu o zálohovaném 

výživném.  

 Sborník: Domácí násilí a genderově podmíněné násilí 

Sborník je jedním z hlavních výstupů projektu. V elektronické verzi je ke 

stažení na našich webových stránkách. Obsahuje 16 stran věnující se 

tématům: zákonu o zálohovaném výživném, zákonu o bezplatné právní 

pomoci a zákonu o obětech trestných činů. Sborník je rozdáván na 

konferencích a jiných akcích organizace a také byl rozeslán všem 

poslancům.  

 

 

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 a jeho klienti/-ky v roce 2015.  

 

 

Počet 
klientů 

Počet 
konzultací 

IC Příbram 58 111 

IC Benešov 41 109 

IC Beroun 48 77 

 
 
V roce 2015 došlo celkem ke 12 vykázáním. Příbram – 8, Beroun – 1, Benešov – 1. 

 

 

 X. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami 
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V budově Okresního soudu v Příbrami se v květnu uskutečnilo již X. setkání interdisciplinárního týmu. 

O problematice domácího násilí zde diskutovali například zástupci z řad pracovníků Policie, 

Městského úřadu Příbram, Sedlčany a Březnice, dále vedoucí Psychologicko-pedagogické poradny  

a zástupkyně neziskových organizací tohoto regionu. Na setkání jsme hovořili o problematice 

teenagerů v souvislosti s domácím násilím, představili jsme studii s "Domácí násilí očima teenagerů", 

kterou vypracovaly pracovnice proFem v minulém roce.   

 II. a III. Interdisciplinární setkání Benešov 

V dubnu a v listopadu se v budově pečovatelské služby v Benešově uskutečnila již II. a  III. setkání 

interdisciplinárního týmu. O problematice domácího násilí zde diskutovali například zástupci z řad 

pracovníků Policie, Městského úřadu Benešov, Vlašim a Struhařov. Zástupci a zástupkyně neziskových 

organizací. Na II. setkání se hovořilo o mezigeneračním násilí a práci s násilnými osobami. Na 

listopadovém setkání se hovořilo o problematice teenagerů v souvislosti s domácím násilím, byla 

představena studie "Domácí násilí očima teenagerů", kterou vypracovaly pracovnice proFem v roce 

2014. Pracovnice naší organizace Eva Hurychová představila svou studii "Dosud neuvedená příčina  

k páchání domácího násilí. Na závěr se rozvinula diskuse nad tím, jak chránit děti před násilím.  

 II. a III. Interdisciplinární setkání Beroun 

V listopadu se také uskutečnilo již III. setkání Interdisciplinárního týmu v Berouně. Obou setkání se 

zúčastnily zástupkyně Městského úřadu, Poradny pro občanství, organizace Lomikámen o.s. či Centra 

psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje. Stejně jako v Benešově bylo II. setkání 

zaměřeno na mezigenerační násilí (se zaměřením na násilí na seniorech) a představení organizací, 

které pracují s násilnými osobami.  Listopadové setkání bylo zaměřeno na problematiku domácího 

násilí páchaného na dětech. Nejprve zde byla představena studie "Násilí ve vztazích očima 

teenagerů/-ek". Tato studie vzešla z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 400 studentů 

středních a vyšších odborných škol v rámci workshopů organizace proFem Mluvme spolu o domácím 

násilí. Dalším bodem programu byl příspěvek "Dítě ohrožené domácím násilím a škola", který se 

zaměřoval zejména na pedagogy a jejich možnost intervence u dětí ohrožených domácím násilím.  

V rámci celého setkání byly představeny také různé kazuistiky klientek i z Berounska, které podnítily 

živou diskuzi na téma ochrany dítěte před násilím v rodině. 

 

Prevence sociálně patologických jevů - Prevence domácího násilí a trestné činnosti 

páchané na seniorech. 

proFem se problematice násilí na seniorech věnuje již delší dobu, a tímto projektem pokračujeme 

v podpoře seniorů, jako potencionálních obětí násilí se zaměřením na finanční zneužívání  

a ekonomické násilí. 

 Den prevence v Berouně 
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Den prevence byl zahájením projektu "Beroun - společně proti domácímu násilí" Cílem je nabídnout 

pomoc obětem domácího násilí, především ženám a seniorům nebo jejich blízkým. Jsou pro ně 

připraveny vzdělávací kurzy a besedy, kde se mohou dozvědět důležité informace, svůj problém si 

uvědomit a najít odvahu ho začít řešit. Den prevence se konal na Husově náměstí za účasti starostky 

Šárky Endrlové, místostarosty Ivana Kůse, Policie a  koordinátorky prevence kriminality  

a komunitního plánování paní Mgr. Ludvíkové. K vidění 

zde byl speciálně upravený autobus společnosti 

PROBO BUS a.s. V prostorách se konaly krátké 

workshopy a představení služeb organizace proFem. 

 Besedy pro seniory 

V září jsme v Berouně realizovali besedu pro seniory v 

místním klubu důchodců. Beseda byla připravena v 

rámci projektu Beroun proti domácímu násilí a byla podpořena grantem Ministerstva vnitra. Na 

besedě jsme představili problematiku domácího násilí páchaného na seniorech. Cílem bylo ujasnit, co 

je a není domácí násilí a nastínit možnosti řešení této svízelné situace. Také seznámit obyvatele 

Berouna s nabízenou službou intervenčního centra. Besedy se zúčastnilo přes 50 seniorů 

a seniorek.  

V říjnu proběhla již druhá beseda pro seniory v Domově seniorů TGM. Na besedě jsme představili 

problematiku domácího násilí páchaného na seniorech. Cílem bylo ujasnit, co je a není domácí násilí  

a nastínit možnosti řešení této svízelné situace. Také seznámit klienty domova s nabízenou službou 

intervenčního centra. Besedy se zúčastnilo přes 25 seniorů a seniorek. Živě diskutovali nad tímto 

tématem, mimo jiné jsme debatovali nad způsoby pomoci lidem se zdravotním postižením v této 

problematice. 

 Informační leták pro seniory 

V rámci projektu naše organizace v dubnu vydala nový informační leták určený pro seniory a jejich 

blízké.  V letáčku jsou uvedeny všechny potřebné informace, užitečné rady a nezbytné kontakty, kam 

se obrátit v případě potřeby. 

 Interaktivní beseda pro pracovníky pomáhajících profesí 

Beseda na téma ekonomické a finanční zneužívání seniorů se konala v říjnu. Hlavní tématy, na která 

jsme se zaměřily, byly ekonomické násilí a finanční zneužívání seniorů, problematika dluhů a dědické 

právo.  Program besedy byl založen na kazuistikách účastníků a jejich řešení v praxi. Našim cílem bylo 

také upevnění interdisciplinární spolupráce mezi pracovníky pomáhajících profesí v Benešovském 

regionu. Snažíme se upevnit spolupráci s pracovníky pečovatelských služeb, domovů pro seniory, 

městských úřadů, občanských poraden a policie, a také s lékaři a psychiatry z Benešova. Celkově se 
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zúčastnilo 12 pracovníků pomáhajících profesí. Besedu vedla Mgr. Veronika Ježková, právnička 

organizace proFem.  

 

Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí 

Projekt reaguje na potřeby obětí sexuálního a domácího násilí v Praze a Středočeském kraji. Cílem 

projektu je, aby se obětem sexuálního a domácího násilí dostalo rychlé, bezplatné a komplexní 

pomoci v jejich tíživé situaci a snaha podpořit je v návratu do běžného života bez násilí  

a prohlubovat povědomí odborné i laické veřejnosti o specifikách genderově podmíněného násilí. 

 

Sociální pracovnice a právničky poskytly 82 konzultací 44 klientům/-kám a 18 klientům/-kám bylo 

poskytnuto právní zastupování.  

 

 Internetové stránky – pomoc obětem znásilnění 

Začátkem srpna byly spuštěny nové internetové stránky našeho projektu Pomoc a podpora 

genderově podmíněného násilí. Stránky jsou svými informacemi určeny zejména pro oběti znásilnění  

a jejich blízké. Můžete je naleznout na odkaze www.znasilneni-pomoc.cz 

 Video pro oběti znásilnění 

V roce 2015 bylo natočeno nové video na pomoc a podporu obětem znásilnění. Video bylo vysíláno 

v televizi a je k vidění na našich internetových stránkách. 

 Mezioborové setkání Středočeského kraje 

V dubnu roku 2015 se na krajském úřadě Středočeského kraje uskutečnilo I. Mezioborové setkání, 

které bylo zaměřeno na problematiku sexuálního násilí a znásilnění. O problematice sexuálního násilí 

a znásilnění diskutovali zástupci z řad Police, doktorů a zdravotního personálu, psychiatrů  

a psychologů, poradenských center a další. Diskuze byla zahájena uvedením do problematiky 

sexuálního násilí. Hovořilo se o práci s traumatizovanou osobou, jaké jsou projevy u osob  

s posttraumatickou stresovou poruchou a jak s těmito osobami pracovat. Členové 

interdisciplinárního týmu poskytli cenné postřehy k problematice sexuálního násilí a znásilnění v 

regionu a dále diskutovali o nastavení vzájemné spolupráce. II. Mezioborové setkání se konalo 

v říjnu roku 2015 s tématikou sexuálního násilí páchaného na ženách. Cílem setkání bylo rozšířit 

znalosti odborníků pro práci s oběťmi sexuálního násilí a výměna zkušeností mezi nimi. Pracovního 

setkání se zúčastnilo 24 odborníků/odbornic z oblasti policie, justice, zdravotnictví a sociálních 

služeb. Příspěvky proFem byly zaměřeny na praktické tipy pro citlivou komunikaci s oběťmi 

sexuálního násilí, dále byli účastníci seznámeni s tím, jak vypadá terapeutická práce s klientkou. 

Příspěvek právničky proFem byl zaměřen na výklad znaků trestného činu znásilnění. Podrobně byla 

vysvětlena problematika vážně míněného odporu, jež byla ilustrována i na připojené kazuistice. 

http://znasilneni-pomoc.cz/
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Zástupci policie pak seznámili přítomné s kauzami, které byly řešeny v oblasti sexuálního násilí. 

V diskusi se dále hovořilo o využívání speciálních výslechových místností se zvukovým zařízením, kde 

oběť není traumatizována přítomností více osob při výslechu. Dále bylo poukázáno na příliš striktní 

pravidla standardů sociálních služeb, která mohou i znemožnit poskytnutí efektivní pomoci osobám 

v krizi. Nastavení standardů sociálních služeb bude dále diskutováno s Krajským úřadem pro 

Středočeský kraj.  

 

 Interdisciplinární setkání pro Prahu  

Interdisciplinární setkání pro Prahu s tématikou sexuální násilí páchané na ženách, se uskutečnilo 

v říjnu. Cílem setkání byla výměna zkušeností mezi odborníky pracujícími s oběťmi sexuálního násilí, 

zmapování nedostatků v této oblasti, ale i příklady dobré praxe. Pracovního setkání se zúčastnilo 

přibližně 30 odborníků/odbornic z oblasti policie, sociálních služeb, neziskových organizací  

a zdravotnictví. Účastníci setkání byli seznámeni se zásadami komunikace s traumatizovanou osobou. 

Hovořilo se o pojmu oběť a o tom, jak mu rozumět. Příspěvek právníka proFem se věnoval znakům 

trestného činu znásilnění a trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Zmíněny byly 

zákonné možnosti pomoci obětem znásilnění, zejména práva, která obětem dává zákon o obětech 

trestné činnosti. Dále pak bylo zúčastněnými diskutováno, v jakých konkrétních případech nejsou  

v praxi práva obětí zcela respektována, ať už ze strany policie či soudů. Zástupci policie připustili, že 

mladí a málo zkušení kolegové mohou být zaskočeni, mají-li řešit případ z oblasti sexuálního násilí. 

Dále uvedli, že v poslední době dochází ke zlepšování vzdělávání policistů v této oblasti, kdy do 

vzdělávání je zapojena i zkušená psycholožka. Byl vysloven názor, že vzdělávání v oblasti pomoci 

obětem sexuálního a domácího násilí by bylo prospěšné i pro státní zástupce a soudce. Podrobně 

byla prezentována jedna úspěšně řešená kauza sexuálního zneužívání, na které spolupracovala 

kriminální policie a nezisková organizace Persefona. 

 

Ekonomické dopady v oblasti zdravotnictví 

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví je nový projekt proFem, o.p.s., jehož 

cílem je kvantifikace zdravotních dopadů domácího násilí na státní rozpočet. Z výsledků naší studie 

z roku 2012, která se zaměřovala na ekonomické dopady domácího 

násilí v České republice, vyplynulo, že největší položku tvoří náklady v oblasti zdravotnictví. Proto 

jsme se rozhodli v rámci nového projektu provést podrobný, rozsáhlý a v České republice zatím 

ojedinělý výzkum, kterého se zúčastní 3.000 respondentek a který nám umožní získat významný 

argument, že investovat do prevence domácího násilí je finančně výhodnější než jeho následné 

řešení. 
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Další aktivity 

Vraždy v kontextu domácího násilí 

V roce 2015 jsme vydali novou publikaci „Vraždy v kontextu 

domácího násilí“ jejímiž autory jsou JUDr. Jiřina Voňková, CSc.  

a Mgr David Oplatek. Studie o vraždách v kontextu domácího 

násilí je kombinací vybraných teoretických poznatků 

k problematice domácího násilí vedoucího až k úmyslnému 

usmrcení partnerky/partnera a dosažitelných kazuistik 

pravomocně skončených trestních spisů odsuzujících 

pachatele/pachatelku trestného činu vraždy, ve kterou domácí násilí vyústilo. K vydání této publikace 

proběhla tisková konference 31. srpna.  

Istanbulská úmluva 

V celém průběhu roku 2015 se proFem aktivně účastnila všech aktivit spojených k přijetí Istanbulské 

úmluvy. Amnesty International spolu s dalšími organizacemi včetně proFem, o.p.s. organizovali 

kampaň za přijetí "Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ 

Rada Evropy vyzývá členské státy k přijetí úmluvy, která zajistí společný standard v boji proti různým 

formám násilí na ženách a žádá zavedení konkrétních opatření pro prevenci násilí, ochranu obětí  

a efektivní stíhání pachatelů.  

Dne 13. února Česká ženská lobby a Český svaz žen pořádala 

tiskovou besedu při příležitosti celosvětové kampaně za ukončení násilí 

na ženách, za spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising a 

zahájení kampaně #ZaIstanbul, které jsme se účastnili.   

V říjnu vláda vyjádřila souhlas se zahájením přípravy podpisu 

Istanbulské úmluvy. 

Mediální aktivity 

Naše organizace v roce 2015 publikovala v tisku např.: Rodina a škola, Naše Příbramsko, kde 

představovala nabízené služby obětem domácího a sexuálního násilí. Naše aktivity, nabízené služby, 

výstupy z konferencí a jiných akcí jsme publikovali na: Haló noviny, Echo 24, Novinky.cz. Také jsme 

byli k vidění, i slyšení na TV Barrandov, Rádio R plus, kde se k aktuálním tématům vyjadřovala naše 

právnička Veronika Ježková. Na Českém rozhlasu Dvojka hovořila ředitelka naši organizace Jitka 

Poláková o poskytovaných službách. 

Benefiční koncert v Dobříši 

V únoru proběhl za podpory dobříšského Kulturního střediska a Základní 

umělecké školy Dobříš jedinečný Benefiční koncert a vernisáž  
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"Hell(p) – Stop násilí na ženách". Akce se konala v dobříšském Kulturním domě. Hlavním hostem 

Benefičního koncertu byl Daniel Krob, kytarista, který organizaci proFem o. p. s. dlouhodobě 

podporuje svoji hudbou.  

AVON festival: „Nenechte si ubližovat“ 

V sobotu 22. srpna se konal festival: „Nenechte si ubližovat“ na podporu projektu AVON proti 

domácímu násilí. proFem zde měl svůj stánek kde poskytovala bezplatné právní služby právnička Mgr. 

Veronika Ježková. V rámci jednoho z workshopů vystoupila za naši organizaci Eva Hurychová.  

Konference v Kutné Hoře „Rodina a domácí násilí“  

V Galerii GASK v Kutné Hoře se v říjnu konala odborná konference "Rodina a domácí násilí". 

Konferenci podpořil Středočeský kraj a na přípravě se podílela intervenční centra Středočeského 

kraje. Se svými příspěvky vystoupili Mgr. J. Komárková, která představila psychologickou práci s obětí 

domácího násilí, Mgr. I. Švajner, etoped vězeňské služby, který se zaměřil na práci s násilnou osobou. 

Dále Mgr. I. Sedláček s Mgr. P. Valentovou, kteří pracují v Centru psychologicko-sociálního 

poradenství Středočeského kraje Mladá Boleslav a pracují jak s dětmi, tak s celou rodinou. Za naši 

organizaci se konference účastnila Mgr. Naďa Gubová. 

NGO Market 

proFem se účastnila 15. ročníku NGO Marketu – veletrhu neziskových organizací, v prostorách Fóra 

Karlín.  Akci pořádalo Fórum 2000. Na NGO se přestavilo kolem 200 

neziskových organizací z celé České republiky.  

Veletrh neziskových organizací v Příbrami 

V úterý 27. 10. 2015 se naše organizace zúčastnila prvního veletrhu 

neziskových organizací  

v Příbrami. Cílem tohoto setkání bylo seznámení široké veřejnosti se 

službami, které jsou v tomto regionu nabízeny. Za Intervenční centrum 

proFem v Příbrami se zúčastnily 3 dobrovolnice, které zde měly připravený 

program pro děti a informace o našich službách pro jejich rodiče. 

Seminář: Dosud neuvedená příčina k páchání domácího násilí 

Dne 3. 11. 2015 proběhl v Informačním centru OSN odborný seminář, kde proFem o. p. s. spolu  

s autorkou výzkumu a dalšími odborníky seznámili veřejnost s dosud ještě neuvedenou příčinou  

k páchání domácího násilí. Téma je podloženo aktuálním a experty ověřeným výzkumem. Seminář 

proběhl pod záštitou Ministerstva zdravotnictví Svatopluka Němečka. 

Debata na Právnické fakultě v Praze, na téma Boj proti násilí na ženách 

Dne 25. listopadu se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční debata na téma: Boj proti 

násilí na ženách. 
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Spolupráce a členství 

Spolupráce s Policií Středočeského kraje 

V roce 2015 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi policií Středočeského kraje a naší organizací. 

Policie bude informovat oběti sexuálního násilí a jejich blízké o možnosti bezplatné pomoci  

v Poradenském centru pro oběti sexuálního násilí. Je ale na samotných obětech, zda pomoc přijmou 

či nikoliv. Tato dohoda je vyjádřením vůle obou stran vytvářet podmínky pro zmírnění následků 

trestných činů pro jejich oběti, a to poskytnutím komplexní péče. 

Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni (Fakulta umění a designu) 

Od března 2013 jsme navázali spolupráci se Západočeskou Univerzitou v Plzni, fakultou umění  

a designu. Studenti 1. a 2. ročníku nám v rámci semestrální práce zpracovali grafické návrhy věnující 

se tématice domácího násilí. Vytvořená díla vystavujeme na různých akcích naší organizace. V roce 

2015 doprovázela Benefiční koncert v Dobříši a dále pak na konferencích pořádaných Úřadem vlády. 
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Organizační struktura 

 

Realizační tým 

 

Ředitelka     Jitka Poláková 

Finanční manažer    Martin Polák 

Administrativní pracovnice   Bc. Lucie Sulíková 

Vedoucí sociálních služeb   Mgr. Naďa Gubová 

Sociální pracovnice Praha, Příbram,  Mgr. Veronika Štočková, Mgr. Michaela Malá, 

Benešov, Beroun,    Mgr. Lucie Kneslová, Mgr. Eva Hurychová, Mgr. Petra 

      Hokr Miholová 

Právní poradenství v rámci projektů Mgr. Veronika Ježková, Mgr. Adriena Gabrielová, 

Mgr. Petra Hokr Miholová, Mgr. David Oplatek 

Projektové manažerky Mgr. Denisa Niederlová, Mgr. Petra Hokr Miholová 

Právní poradenství klientům/kám:  JUDr. Jiřina Voňková, Mgr. Martin Švehlík, Mgr. 

Tereza Machatová, Mgr. David Oplatek 

Účetní / Personální účetní/Audit:  Ing. Alena Šerá / Ing. Květa Žaloudková 

 

Orgány obecně prospěšné společnosti: 

 

Správní rada: Mgr. Eva Hurychová, Mgr. Ivana Spoustová, Mgr. Linda Sokačová (předsedkyně) 

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. Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, paní senátorce Jitce Seitlové, senátorce 

Dagmar Teremešlové za spolupráci při konání Konference s mezinárodní účastí.  

Senátorce Emílii Třískové za spolupráci při konání interdisciplinárních a mezioborových setkání.  

Velmi si ceníme pomoci našich dobrovolníků, kterým patří velký dík za spolupráci na celé řadě akcí, 

aktivitách a pomoci při chodu organizace. Našimi dobrovolníky byli: Jonáš Háger, Blanka Hamarová, 

Tereza Kočová, Viktor Hatina, Kristína Rademacherová, Veronika Hejná, David Smolař, Hana Kosová, 

Kateřina Kejmarová, Zuzana Holakovská, Andrea Burianová.  

Poděkování patří také Danielu Krobovi a jeho hostům, kteří pro nás vystoupili na Benefičním 

koncertu. 

Děkujeme také donorům a finančním dárcům za poskytnutí finančních darů. 
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Kontakt 

   

proFem o.p.s.  

 

Plzeňská 66, 150 00 Praha 5 

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

IČO: 25768255, DIČ: CZ25768255 

 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., (pobočka Praha 2)  

č.ú. 478 878 963 / 0300  

 

Registrace v Rejstříku obecně prospěšných společností: 

proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s. 

Městský soud v Praze, odd. 0, vložka 137 
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Finanční a ekonomické údaje 

 

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015 

1. Název a sídlo účetní jednotky 

proFem – Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.  

Plzeňská  846/66 

150 00  Praha 5 

IČ: 257 68 255 

  

Datum zápisu:     2.června  1999 

Společnost byla založena v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 248/1955 Sb.  

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem 

v Praze  oddíl O, vložka  137. 

 

2. Právní forma účetní jednotky 

Obecně prospěšná společnost 

 

3. Poslání účetní jednotky 

    Druh obecně prospěšných služeb: 

   a) poradenská a konzultační činnost   

   b) školící a vzdělávací činnost, preventivní programy 

   c) pořádání, organizování a zajišťování kurzů, přednášek, školení, seminářů, konferencí a                 

       benefičních akcí  

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

       znění pozdějších předpisů 

   e) zprostředkování a poskytování právního poradenství a zastupování v soudních řízeních         

       advokáty 

   f) vydavatelská činnost – vydávání publikací ke speciálním tématům v češtině a v jiných 

       jazycích 
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   g) podpora siťování a společných partnerských projektů 

   h) lobby činnost v oblasti diskriminace a ochrany a prosazování 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 vymezením v zakládací listině. 

 

5. Rejstřík obecně prospěšných společností  

 Statutárním orgánem společnosti je ředitel společnosti 

Správní rada : 

Sokačová Linda 

Spoustová Ivana 

Hurychová Eva 

 

Dozorčí rada: 

Mgr. Naděžda  Šeráková 

Jana Smiggels Kavková 

Naďa Gubová (Růžková) 

 

Ředitel  společnosti  o.p.s.:   Jitka Poláková 

 

6. Informace o zakladatelích 

Obecně prospěšná společnost proFem byla založena na základě zakládací smlouvy  p. Marií Lienau, 

Pavlou Frýdlovou a Dr. Jiřinou Šmejkalovou. 

 

7. Vklady do vlastního jmění 

V roce 2015 nebyl proveden žádný vklad na účet vlastního jmění. 
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8. Účetní období a rozvahový den 

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2015. Rozvahovým dnem je 31.12.2015. 

 

9. Použité účetní metody 

 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 
Součástí ocenění dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení jsou zejména 

náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, správní poplatky, expertízy, 

předprojektové  přípravné práce apod.  

 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek 
Účetní jednotka nemá žádné zásoby, cenné papíry nebo podíly ani nenakupuje pohledávky 

třetích osob. 

 Postup tvorby a použití opravných položek 
Opravné položky nevytváříme a ani o nich neúčtujeme. 

Nejsou důvody pro tvorbu opravných položek. 

 Odpisování majetku 
Dlouhodobý majetek se odepisuje postupně v průběhu používání. Účetní odpisy 

dlouhodobého hmotného majetku jsou stanoveny na stejné období životnosti, jaké je 

stanoveno v zákoně  586/1992 Sb. o daních z příjmů, odpisy budou vypočítány podle § 31 

tohoto zákona. 

Sazbu účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku stanoví organizace zvláštním 

předpisem s ohledem na předpokládanou dobu použitelnosti. Drobný majetek po jeho 

zařazení je zaúčtován do nákladů účtové třídy 5 a veden v  podrozvahové evidenci 

organizace, od hodnoty 3.000 Kč je veden v rozvaze na účtu  DDHIM. 

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

 Vzájemné zúčtování 
Účetní jednotka účtuje o aktivech a pasivech, nákladech a výnosech v účetních knihách 

samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. Porušením zákazu vzájemného zúčtování není 

zaúčtování dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní položky vztahující se k účetnímu 

období, ve kterém byla zaúčtována, dále doměrků a vratek daní z příjmů, kladných a 

záporných kurzových rozdílů cizích měn v rámci téhož účetního případu, jedná-li se o 

vzájemné započtení pohledávek a závazků (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. 

 Metoda kurzových rozdílů 
Při účtování cizí měny je používán aktuální denní kurz. Při účtování na pokladně je při výběru 

valut z běžného korunového účtu na pokladnu použit aktuální kurz banky. Při výdeji cizí měny 

z pokladny se použije aktuální denní kurz ČNB a jsou zaúčtovány kurzové rozdíly. Faktury 
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v cizí měně jsou zachyceny v účetnictví aktuálním denním kurzem ČNB, při účtování o úhradě 

se použije aktuální denní kurz banky a proúčtují se kurzové rozdíly. 

K 31.12. (rozvahový den) běžného roku jsou peněžní prostředky, pohledávky a závazky v cizí 

měně přepočítávány aktuálním kurzem ČNB k poslednímu dni účetního období. Kurzové 

rozdíly k rozvahovému dni z přepočtu pohledávek a závazků v cizí měně včetně účtů 

termínovaných vkladů se účtují na účet 386 kurzový rozdíl aktivní nebo 387 kurzový rozdíl 

pasivní. 

Kurzové rozdíly na finančních účtech účtových skupin 21 a 22 jsou proúčtovány na účet 545 

kurzové ztráty nebo 645 kurzové zisky. 

 

10. Způsob zpracování účetních záznamů 

Účetní záznamy jsou zpracovány pomocí ekonomického software Money S3. 

 

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů 

Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s § 31 a32 Zákona o účetnictví v příručním archivu účetní 

jednotky. 

 

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem 

sestavení účetní závěrky 

Účetní jednotka takové informace nezaznamenala. 

 

13. Účasti v obchodních společnostech 

Nemáme účast v obchodních společnostech. 

 

14. Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

Nemáme závazky.    

 

15. Přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění 

Nemáme  závazky. 

 

16. Přehled evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů 
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Nemáme závazky.. 

 

17. Informace o počtu a jmenované hodnotě akcií a podílů 

Nevlastníme žádné akcie a podíly. 

 

18. Majetkové cenné papíry, 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 závazků neobsažených v rozvaze 

Nemáme. 

 

22. Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je   zisk 27,84 Kč 

Účetní jednotka nemá hospodářskou činnost. 

                        

23. Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmů 

HV předmětem daně               27,84 Kč 

 

24. Informace o zaměstnancích 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v pracovním poměru je 8,33. 
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Mzdové náklady celkem     3.435.200 Kč 

 

25. Odměny a funkční požitky statutárního orgánu, dozorčí a správní rady 

Nebyly vyplaceny žádné odměny ani funkční požitky. 

 

26. Účast statutárního orgánu, členů dozorčí a správní rady, a jejich rodinných příslušníků 

v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo 

jiné smluvní vztahy.,  

Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemá  statutární orgán, členové správní a dozorčí 

rady, ani jejich rodinní příslušníci, účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období 

obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 

 

27. Další majetková plnění kontrolních a jiných orgánů 

Členům správní a dozorčí rady a statutárního orgánu nebyly poskytnuty během účetního období 

žádné zálohy ani úvěry. Účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich 

účet, jakožto určitý druh záruky. 

 

28. Vliv způsobu oceňování na výpočet zisku a ztráty 

Účetní jednotka nemá žádný krátkodobý ani dlouhodobý finanční majetek, u kterého by způsob 

oceňování měl vliv na výpočet zisku a ztráty. 

 

29. Daňové úlevy na dani z příjmů 

Hospodářský výsledek účetní jednotky byl k 31.12.2015   zisk  27,84 Kč, po vyloučení „nedaňových“ 

výdajů činil základ daně  664 Kč.  

Daňová úleva účetní jednotky je 0 Kč. 

 

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

Účetní jednotce nejsou známy žádné takové informace. 

 

31. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

Finanční prostředky na provoz  získala organizace jednak vlastní činností dle zakládací listiny a dále 

obdržela finanční příspěvky  od  Slovak Czech Women Found, Magistrátu hlavního města Prahy, 
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Ministerstva spravedlnosti,  MV ČR, Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), Nadace Open 

society fund Praha (OSF). 

  

32. Přehled přijatých dotací a darů 

Slovak Czech Women Found                                168.560 Kč   

Magistrát hl.města Prahy                                       414.000 Kč 

Ministerstvo vnitra ČR                                          150.000 Kč 

Ministerstvo spravedlnosti                                     340.646 Kč 

Nadace Open society fund                                  2.982.086 Kč 

Středočeský kraj                                                    195.900 Kč 

Úřad práce                                                             238.520 Kč 

Amelie                                                                     41.400 Kč 

Město Benešov                                                        20.000 Kč 

 

Přijaté dary :  od FO           1.347 Kč 

                      AVON      150.000 Kč  

 

Čerpání poskytnutých finančních prostředků – viz příloha tabulka čerpání 

 

33. Přehled poskytnutých darů 

Nebyly poskytnuty žádné dary. 

 

34. Přehled o veřejných sbírkách 

Veřejná sbírka Fond bezplatné právní pomoci ženám – obětem (domácího) násilí – platnost 21.5. 

2013 – 2.5. 2016 

Čistý výtěžek sbírky byl k 31.12.2015   2.095,08 Kč 

 

Sestavila: Šerá A. – účetní 
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