VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2018
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Gender Studies, o. p. s. v roce 2018
V souladu s naším dlouhodobým zaměřením jsme se i v roce 2018 věnovali zejména těmto
konkrétním oblastem primárně optikou rovnosti žen a mužů:

zaměstnanost a trh
práce

zaměstnávání, pracovní
podmínky, flexibilní
formy práce

slaďování osobního a
pracovního života

genderové audity

rodinná a sociální
politika

multikulturní a
genderově citlivé
vzdělávání

podpora dívek
v technických oborech

mentoring a gender
v pomáhajících
profesích

vzdělávání a osvěta
v otázkách rovnosti žen
a mužů

bezplatné právní
poradenství

komentáře, analýzy,
doporučení, spolupráce
s veřejnou správou a
dalšími relevantními
aktéry

knihovní a informační
služby
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Knihovna a informační služby
Knihovna Gender Studies je největší specializovanou odbornou knihovnou zaměřenou na
problematiku rovnosti žen a mužů, genderu a feminismu v České republice. Čtenářům a
čtenářkám zpřístupňuje prezenční i absenční formou odbornou literaturu i beletrii.
Knihovna i nadále sídlí na adrese: Masarykovo nábřeží 8, Praha 2.
Knihovna byla v roce 2018 v provozu 18 hodin týdně, otevírací doba byla ve dnech úterý až
čtvrtek v době od 12 do 18 hodin, kdy se návštěvnicím a návštěvníkům věnovala naše
knihovnice a informační specialistka.
V roce 2018 došlo rovněž k úspěšnému přechodu z knihovního systému Clavius na systém
Tritius, který je nejen usnadněním práce personálu knihovny, ale nabízí také moderní katalog
pro čtenáře a čtenářky.

přes 3 500
registrovaných
čtenářů a
čtenářek

více než
10 000
svazků

Hlavní výstupy
knihovny za rok
2018

4386
výpůjček,
včetně
meziknihovní
výpůjční
služby

97 nově
registrovaných
čtenářů a
čtenářek

828 návštěv
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Bezplatné právní poradenství
Bezplatné právní poradenství tvořilo i v roce 2018 důležitou součást celku našich aktivit. Naše
právnička a formou přípravy podkladů i zapojené studentky z Právnické fakulty Univerzity
Karlovy poskytovaly právní a informační služby ženám a mužům, kteří se potýkají s
diskriminací na základě pohlaví a/nebo věku, porušováním práva na rovné zacházení a/nebo
kybernásilím (výhrůžky, stalking, zneužití osobních údajů a informací).
Právnička poskytovala informace těmito způsoby:

telefonicky
(vždy 2x týdně po
dobu 2 hodin)

e-mailem

v on-line právní
poradně

v on-line právní
poradně

rovneprilezitosti.cz

stopkybersikane.cz

352 je počet zodpovězených dotazů v právní poradně za rok 2018.
Na webové stránky poradny byly v roce 2018 doplněny nejčastější dotazy a situace, se kterými
se klientky a klienti právní poradny ve svém každodenním životě setkávají, včetně slovníčku
souvisejících pojmů. Mezi obvyklé dotazy, se kterými se setkáváme, patřily například tyto:

Dozvěděla jsem se, že kolega na stejné pozici a za stejnou práci dostává vyšší mzdu. Je to v pořádku? Jak
se mohu bránit?

Je možné v inzerátu nabízet místo jen ženám (jen mužům), nebo je to diskriminace?

Jsem v pátém měsíci těhotenství. Na jaké dávky mám nárok? Kdy můžu odejít na mateřskou?
Budu se vracet do práce po rodičovské dovolené. Kvůli péči o děti bych chtěla požádat o zkrácený
úvazek. Jakým způsobem o to mám požádat, musím to udělat nějakou dobu dopředu? Musí mi
zaměstnavatel vyhovět, a jak lze postupovat, pokud mi kratší úvazek neumožní?
Kolegové v práci často vypráví erotické vtipy nebo mají připomínky na moje oblečení, postavu. Je mi tam
velmi nepříjemně, můžu se nějak bránit?
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Diskusní večery pro veřejnost
I v průběhu roku 2018 jsme organizovali diskusní večery pro veřejnost na aktuální a podnětná
témata z oboru genderových studií a aktuálních otázek směřujících do sféry života žen a mužů
v dnešní společnosti. Celkově jich proběhlo šest. O diskusní večery byl značný zájem, který
mnohdy převyšoval kapacitní možnosti naší knihovny, takže jsme byli „nuceni“ v případě
závěrečné diskuse hledat externí prostory (což nás samozřejmě těší). Do jednotlivých večerů
se v roli diskutujících zapojili přední odborníci a odbornice na jednotlivá probíraná témata,
kterými v roce 2018 byly:

Porodní bolesti českého porodnictví (24. 4. 2018)
• Diskutovala se především současná realita českých porodnic a otázky s tím související,
standardní péče a případné problematické praktiky v porodnictví, etické a praktické stránky
domácích porodů, zřizovaní porodních domů či pozice porodních asistentek.

Jak jsme vnímali emancipaci (31. 5. 2018)
• Večer se zaměřoval zejména na proměny, které vystupující zažili během svých životů a jak je
reflektovali po osobní stránce – ve svých vlastních životních rolích a ve své práci. Dále, jak se
vyvíjela role žen a mužů ve společnosti, veřejném prostoru i rodině a vztazích v období
socialismu, v 90. letech a v současnosti. A nakonec, jaký je vztah emancipace a feminismu.

Média z pohledu novinářek (3. 10. 2018)
• Společně s profesionálkami z médií jsme se zamýšleli nad tím, jak vypadá každodenní
novinářská praxe z hlediska genderu, zda musí ženy novinářky překonávat specifické bariéry ve
své práci, jaké jsou nejvýraznější předsudky a stereotypy v této profesi a jak se odráží na
mediálním obsahu.

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody? (24. 10. 2018)
• Věnovali jsme se tomu, jak vypadá současný stav české genderové lingvistiky, jaký je cíl a
možnosti uvést rodově citlivé vyjadřování do praxe, jak jazyk odráží společenské stereotypy a
kde je hranice mezi jazykovou korektností a omezováním svobody.

Ženská práce včera, dnes a zítra (21. 11. 2018)
• Pozornost přítomných se koncentrovala na předsudky spojené s pracovním životem a kariérou
žen ve spojitosti s věkem, rodinným stavem a genderem obecně. Dále jsme se ptali, jak se práce
žen v ČR liší od globálních trendů v této oblasti, zda jsou i dnes aktuální třídní rozdíly či zda je
práce vůbec nástrojem vedoucím k osvobození žen.

Mýty o Istanbulské úmluvě (11. 12. 2018)
• Se zájmem všech přítomných se diskutovalo o Istanbulské úmluvě a současném stavu a vývoji
české společnosti v otázkách genderově podmíněného násilí, ale i obecněji v kontextu lidských
práv a kulturních hodnot. Zaměřili jsme se i na četné mýty spojované s touto úmluvou a
důsledky její ratifikace pro naši legislativu.
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Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody? (24. 10. 2018)

Mýty o Istanbulské úmluvě (11. 12. 2018)
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Zpravodaj Rovné příležitosti
v souvislostech
Elektronický zpravodaj Rovné příležitosti v souvislostech vychází již od roku 2005. Původně byl
určen zejména čtenářům a čtenářkám z prostředí komerčních firem a přinášel informace
využitelné v personalistice, rozvoji firemní kultury, managementu, styku s veřejností a dalších
podobných oblastech. Během let prodělal řadu změn a vykročil vstříc širší veřejnosti. V roce
2015 došlo k přejmenování zpravodaje z Rovných příležitostí do firem na Rovné příležitosti v
souvislostech. Nový název lépe odráží nejen obsah, ale i celkově jeho zaměření na vybrané
aktuální otázky a témata v souvislosti s (ne)rovností žen a mužů.
Zpravodaj vychází tradičně 4x ročně, vždy k 1. dni každého kvartálu. V roce 2018 jsme
postupně vydali tato čísla:

1/2018 – Zločin a trest
Tématem vydání se stal zločin a od něj odvozený trest, zaujalo nás mimo jiné i
prostředí vězení a koncept vězeňství, kde hraje významnou roli i genderový
rozměr.
2/2018 – Gender za hranicemi České republiky
V tomto čísle jsme se zaměřili na často diskutované téma ženských práv a úsilí o
rovnost pohlaví v různých částech světa. V rozličných souvislostech jsme se
zaměřili na situaci v zemích jako Slovensko, Španělsko, Island a Německo či USA.

3/2018 – Ženy v krajině
Snad trochu nezvyklé označení vydání reflektuje pojetí genderu ve vztahu
k prostředí lesa, pole či města. I krajina totiž skýtá prostor pro rozkrývání
„mužsko-ženských“ souvislostí.
4/2018 – Rovnost žen a mužů v ČR pohledem z venku
Oproti číslu 2/2018 jsme pro změnu nechali v tomto vydání hovořit původem
cizinky a cizince na téma vnímání situace a nesnází žen a mužů v zemích, odkud
pocházejí, ve srovnání s Českou republikou, kde pobývají nyní.
Při příležitosti Mezinárodního dne rovnosti (19. 6. 2018) jsme vydali i výběr nejlepších textů
ze Zpravodaje za rok 2017. Toto „best of(ko)“ je dostupné zde: bit.ly/31U0Cwa
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Genderové audity v organizacích
a firmách
V polovině roku 2018 jsme dokončili realizaci 2 ročních projektů, jejichž smyslem bylo
provedení celkem 22 genderových auditů ve firmách i institucích státní správy v ČR.
Všechny audity probíhaly v souladu se Standardem genderového auditu, který vydal Úřad
vlády ČR, a zahrnovaly vstupní analýzu dokumentů a statistických dat, provedení
dotazníkového šetření mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi dané organizace, individuální
a skupinové rozhovory a nakonec zpracování souhrnné závěrečné zprávy, která obsahuje
hlavní zjištění z provedeného auditu.
V návaznosti na zjištění byla zpracována i konkrétní doporučení šitá na míru daným
auditovaným subjektům, v členění na krátkodobá a dlouhodobá, a směřovaná do jednotlivých
zkoumaných segmentů, kterými jsou zastoupení žen a mužů v organizaci a vedení, proces
náboru a přijímání nových zaměstnanců a zaměstnankyň, hodnocení a odměňování, benefity,
vzdělávání a kariérní růst, flexibilní formy zaměstnávání, management mateřské a rodičovské,
age management, přístup k politice rovných příležitostí, organizační kultura komunikace a
pracovní prostředí.
Mezi auditovanými zaměstnavateli byly technologické, farmaceutické, energetické a výrobní
firmy a společnosti poskytující poradenství. V rámci státní správy byly audity provedeny na
jednom ministerstvu a ve třech úřadech plnících roli organizačních složek státu.

11 auditů v organizacích sídlících v Praze

11 auditů v organizacích sídlících v regionech

V souvislosti
s realizací
těchto auditů
jsme provedli:

3 468 zaměstnaných osob celkem se zapojilo
do auditů prostřednictvím dotazníkového
šetření
z toho 974 zaměstnanců a 967 zaměstnankyň
soukromých firem
a 907 žen a 620 mužů pracujících pro státní
správu

9

Rodinná politika
Rodinná politika patří mezi témata, jimž se Gender Studies, o. p. s. věnuje dlouhodobě, ať už
skrze své zastoupení ve Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (L.
Wichterlová) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů či skrze realizaci, koordinaci a podílení
se na konkrétních aktivitách a projektech.
V roce 2018 se jednalo především o účast na vybraných aktivitách projektu Krajská rodinná
politika (Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni
krajů), který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci tohoto projektu se 2
zaměstnankyně naší organizace, K. Čmolíková Cozlová a M. Štěpánová, pravidelně účastnily
setkání regionální platformy k projektu a dále jsme aktivně vystoupily na 2 workshopech:

Praktické tipy a rady pro
sladění práce a rodiny… aneb
zaměstnavatel i zaměstnanec
je člověk a potřebuje sladit
práci a rodinu

Slaďování rodinného a
pracovního života v praxi

• 26. 10. 2018, Praha
• příspěvek s názvem „Slaďování práce a osobního
života – tipy a triky, možnosti a praxe“
• K. Čmolíková Cozlová a L. Wichterlová

• 29. 10. 2018, Kladno
• příspěvek s názvem „Slaďování osobního a
pracovního života z genderové perspektivy“
• J. Vošmik
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Multikulturní a genderově citlivé
vzdělávání
Jedná se o téma, kterému jsme se v roce 2018 věnovali především prostřednictvím realizace
projektu „Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem“, jenž byl zahájen na počátku
uvedeného roku a pokračuje až do roku 2019. Projekt se zaměřuje na vzdělávání učitelek a
učitelů na 1. stupni ZŠ v oblasti kolegiální podpory a jejího potenciálu při konkrétních
snahách o naplňování hodnot, jako je respekt, rovnost a při podpoře rozmanitosti a
individualizace ve vzdělávání.
Na konaných seminářích byly představeny konkrétní analytické a reflektivní vzdělávací
metody, které vyučujícím pomáhají při mapování třídního klimatu, způsobů komunikace ve
třídě, jejich představ o dětech a následném reflektování vlastních předsudků. Díky seminářům
dostávají vyučující do rukou návod, jak ve své výuce přistupovat ke každému dítěti
individuálně a jak nastavit ve škole spravedlivější prostředí. Výstupem projektu bude i
metodika (vydání v roce 2019), která praktickou formou a na základě zkušeností zapojených
vyučujících přiblíží téma a možnosti kolegiální podpory.
Hlavní výstupy v roce 2018 v této oblasti:

8 zapojených
pražských
základních škol

16 zapojených
učitelek z 1.
stupně
základních škol

4 celodenní
vzdělávací
semináře

mnoho
nových
zkušeností,
inspirací a
výzev

1 čtyřdenní stáž
na 6 základních
školách
v Berlíně

Na genderově citlivé vzdělávání se zaměřujeme dlouhodobě a i v prezentovaném roce jsme
v tomto směru realizovali vícero aktivit, ať už se jedná o akci Girls Day, anebo další konkrétní
vzdělávací a jiné aktivity, které jsou uvedeny dále v této výroční zprávě.
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Girls Day a podpora dívek
v technických oborech
6. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, se konal ve čtvrtek 26. dubna 2018.Cílem akce
bylo a je povzbudit zájem dívek o technické a jiné obory, kde jsou tradičně méně
zastoupeny. Girls Day připadá jako obvykle na poslední čtvrtek v dubnu, ve stejnou dobu
totiž probíhají akce spojené s mezinárodním Dnem dívek v ICT (Girls in ICT Day)
ve 166 zemích světa.Girls Day je každoročně otevřený všem dívkám ve věku 15-19 let, ale i
studentkám vyšších odborných a vysokých škol. Účast je pro všechny zdarma.
Dívky tak měly příležitost nahlédnout do provozu firem, seznámily se s nejrůznějšími
pracovními pozicemi a lidmi z praxe a zároveň získaly konkrétnější představu o tom, co práce
v technických oborech obnáší. Firmy připravily speciální program, v rámci kterého umožnily
návštěvnicím Girls Day vyzkoušet si a naučit se něco nového a načerpat inspiraci pro svou
budoucí studijní nebo pracovní kariéru.
V roce 2018 se přihlásilo celkem přes 130 dívek. Hlavním partnerem ročníku byla Škoda
Auto, a. s., která přivítala dívky ve svém mladoboleslavském závodě. Pražské firmy zastoupil
Vodafone, Ricardo Prague, MSD IT a Průmstav a SMP CZ, v Plzni měly dívky možnost
nahlédnout do konstruktérské společnosti Konplan, s. r. o. V Brně se pak akce účastnil
zástupce vysokých škol, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity.
Hlavní výstupy v roce 2018:

přes 130
zapojených
dívek

4 místa
konání: Praha,
Brno, Plzeň a
Mladá
Boleslav

8 organizací,
kde se kariérní
den konal
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Škoda auto,
a.s. jako hlavní
partner

Konplan

Průmstav a SMP CZ
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Vodafone

Vodafone
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Mentoring mladých v pomáhajících
profesích
Téma genderových souvislostí pomáhajících profesí tvořilo dosud spíše implicitní agendu
naší organizace, které jsme se přesto do určité míry věnovali, v roce 2018 jsme se však
k tomuto tématu dostali blíže skrze partnerství v mezinárodním projektu „Online
Mentoring and Professional Peer Coaching Skills for Youth Training“.
Projekt byl zahájen v březnu 2018 a jeho realizace bude pokračovat až do roku 2020, jeho
koordinátorem je organizace Associatia Everest z Rumunska, dále jsou do něj kromě naší
organizace zapojeni i partneři ze Slovinska, Litvy a Bulharska. Jeho smyslem je v kontextu
našeho zapojení poukázat na možné genderové stereotypy v přístupu ke klientům a klientkám
v pomáhajících profesích, jako je sociální práce či ošetřovatelství, a skrze mentoring mladých
profesionálů a profesionálek v těchto oborech pracovat i s touto úrovní přístupu v jejich práci.
V roce 2018 je možné upozornit zejména na tyto aktivity a výstupy:

vytvoření kurikula kombinovaného vzdělávacího kurzu na podporu
mentoringu mladých profesionálů a profesionálek v pomáhajících profesích
(v anglickém jazyce i dalších jazykových variantách projektového partnerství)
vytvoření online kurzu a jeho jednotlivých jazykových variant
vytvoření obsahu„face-to-face“ kombinovaného vzdělávacího kurzu na
podporu mentoringu a peer-coachingu (v anglickém jazyce i dalších
jazykových variantách partnerství) – zatím v pracovní verzi, finalizováno bude
v roce 2019,
2 projektová setkání zapojených organizací – v Rumunsku (Iasi) a Bulharsku
(Sofie)
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Vzdělávací semináře a workshopy
pro organizace a firmy
Podstatnou součástí naší práce je pořádání nejrůznějších seminářů, workshopů či školení,
aktivní vystupování na konferencích a obdobných akcích, kde prezentujeme výsledky naší
práce a usilujeme o rozšíření povědomí či aplikaci principů genderové rovnosti do příslušných
oblastí a agend. V roce 2018 šlo zejména o níže uvedené výstupy.
• 17. 3. 2018, Litoměřice – Česko-německé fórum mládeže, příspěvek na setkání Fóra k tématu
genderových stereotypů (K. Čmolíková Cozlová, M. Štěpánová)
• 21. 3. 2018, Jeden Svět, Uherské Hradiště – diskuze k filmu Teorie rovnosti (M. Štěpánová)
• 3. 4. 2018, Praha – seminář pro Lékaře bez hranic k tématu sexuálního obtěžování (K. Čmolíková
Cozlová, L. Wichterlová)
• 23. 4. 2018, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy – seminář na téma fungování
genderových NNO v praxi v rámci předmětu Politické a státní instituce v praxi (H. Skálová)
• 23. 5. 2018, Praha – organizace workshopu WenDo, pořádaný Českou ženskou lobby
(J. Hausenblasová)
• 22. 6. 2018, Fridrich Ebert Stiftung, Praha – vystoupení na Odborové akademii (L. Wichterlová)
• 13. 9. 2018, International Study Programs, Praha – účast v panelu Women in NGO sector
(J. Hausenblasová)
• 14. 9. 2018, Berlín – EIGE, RDC Partner Meeting (L. Wichterlová)
• 8. 10. 2018, Kořenov – školení na téma Rovné příležitosti žen a mužů v kontextu státní správy a
ESI fondů pro Ministerstvo dopravy (L. Wichterlová, J. Vošmik)
• 25. 10. 2018, Praha – přednáška pro americké studující na Univerzitě Karlově s názvem
Women´s Issues and Leadership (J. Hausenblasová)
• 1. 10. 2018, Praha – Ministerstvo pro místní rozvoj, školení na téma nediskriminace
(H. Skálová, L. Wichterlová)
• 17. 10. 2018, Fridrich Ebert Stiftung, Budapešť – účast na workshopu Perspectives of the
„ideal employee“ in the digital age (L. Wichterlová)
• 19. 11. 2018, Praha, Rosa Luxemburg Stiftung a A2, o.p.s – workshop Biologicky předurčené
k chudobě (H. Skálová, L. Wichterlová)
• 22. 11. 2018, Skautský institut, Praha – účast na konferenci Dospělo_t (M. Štěpánová)
• 29. 11. 2018, Fakultní nemocnice Motol, Praha – příspěvek s názvem „Gender (nejen)
v chirurgii“ na setkání Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti (J. Vošmik)
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Další akce
Dne 7. 3. 2018 jsme ve spolupráci se Sociologickým ústav Akademie věd pořádali křest knihy
Pavly Frýdlové s názvem Ženy 60+. Kniha vyšla začátkem roku 2018 v nakladatelství wo-man
Barbory Baronové se zapojením naší organizace.
I v roce 2018 jsme organizačně zajišťovali pražský vzdělávací pobyt pro studující
genderového studijního programu z Carleton College z Northfieldu v Minnesotě (USA)
v prostorách knihovny Gender Studies, která byla jejich základnou po dobu cca 4 týdnů
během podzimních měsíců.

Realizované projekty
V roce 2018 jsme se mohli věnovat řadě výše uvedených aktivit zejména
díky podpoře v rámci těchto projektů:
Systematické odstraňování genderových stereotypů v praxi – Program Podpora
veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a
mužů (ANTIGEST: proti genderovým stereotypům v praxi) - Úřad vlády ČR
Blíže k rovnosti: realizace genderových auditů u zaměstnavatelů v regionech
(GENAU regiony) - Operační program zaměstnanost, Evropský sociální fond,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Blíže k rovnosti: realizace genderových auditů u zaměstnavatelů v Praze (GENAU
Praha) - Operační program zaměstnanost, Evropský sociální fond, Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní
společnosti (Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem) - Operační program
Praha – pól růstu, Evropský sociální fond, Magistrát hl. m. Prahy
Podpora poskytovatelů kulturních služeb - Ministerstvo kultury – Odbor umění,
literatury a knihoven, program Veřejné informační služby knihoven - VISK,
podprogram VISK 3 - Informační centra knihoven, Státní rozpočet ČR

Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Strategic
Partnerships for youth - Erasmus +, Evropská komise
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Spolupráce se státní a veřejnou
správou
Na bázi pravidelné spolupráce jsme v roce 2018 participovali na vybraných aktivitách těchto
organizací státní správy:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Ministerstvo pro místní rozvoj
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Účast v odborných platformách,
organizacích a sítích
Gender Studies a její zaměstnankyně působí v řadě odborných uskupení, orgánů, organizací a
sítí, kam i v roce 2018 přinášely mnohé podněty z oblasti nerovného postavení žen a mužů
v české společnosti.
Ředitelka organizace H. Skálová je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a členkou
jejího Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, zástupkyně ředitelky L.
Wichterlová je členkou Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života,
rovněž při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
Ředitelka H. Skálová se stala v roce 2018 také ambasadorskou Evropského pilíře sociálních
práv (Europen Pillar of Social Rights) pro ČR za témata genderové rovnosti, rovných
příležitostí na trhu práce a spravedlivých pracovních podmínek.
Máme zastoupení rovněž v České ženské lobby (ČŽL), několik osob z týmu organizace je
řádnými členy/členkami Genderové expertní komory (GEK).
Navíc jsme členskou organizací odborných sítí jako:

Asociace pro rovné
příležitosti (ARP)

Česká asociace
orální historie
(COHA)

KARAT Coalition

Platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu
(PROUD)

18

European Women’s
Lobby (EWL)

Fórum pro
rozvojovou
spolupráci (FoRS)

Social Watch

Women´s
Information
Network of Europe
(WINE)

Mediální výstupy
I v roce 2018 jsme přispívali do veřejného diskursu o genderových otázkách rovněž skrze
spolupráci s médii, ať už v podobě rozhovorů, komentářů a analýz, přípravy různých
podkladů či vystoupení v televizním či rozhlasovém vysílání.
Za rok 2018 evidujeme desítky mediálních výstupů v televizi, rozhlase i tištěných a online
médiích. Z nejvýznamnějších zmiňme zejména opakované vystoupení v pořadech České
televize a Českého rozhlasu, ředitelka Gender Studies, H. Skálová, poskytla také rozhovor pro
článek v The New York Times v souvislosti s kampaní Me Too.
V této souvislosti však stojí za zmínku i opakované útoky na „genderové neziskovky“, jejichž
jsme se stali symbolickým zástupcem, a to v souvislosti s alokací veřejných prostředků do
aktivit souvisejících s (ne)rovností žen a mužů.

19

Personální složení
Vedení organizace
 Helena Skálová – ředitelka
 Lada Wichterlová – zástupkyně ředitelky, projektová manažerka
Tým










Marie Budská – účetní
Markéta Budská – finanční manažerka
Klára Čmolíková Cozlová – projektová manažerka, vedoucí auditorského týmu
Jitka Hausenblasová – projektová manažerka, členka auditorského týmu
Petra Hokr Miholová – členka auditorského týmu
Michaela Chržová – knihovnice a informační specialistka, členka auditorského týmu
Johana Jonáková – vedoucí auditorského týmu, projektová koordinátorka
Anna Kotková – knihovnice
Markéta Štěpánová – šéfredaktorka Zpravodaje rovné příležitosti v souvislostech,
projektová manažerka
 Josef Vošmik – koordinátor aktivit pro zaměstnavatele, člen auditorského týmu, PR
koordinátor
Správní rada
 Marie Noe (předsedkyně)
 Jiřina Šiklová
 Petra Štogrová Jedličková
Dozorčí rada
 Eliška Janšová
 Hana Maříková
 Zuzana Uhde
V průběhu roku 2018 nedošlo ke změně zakládací listiny ani ke změnám ve složení správní
řady, dozorčí rady či na pozici ředitelky organizace.
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Kontakty a informační zdroje
Kancelář
Gender Studies, o. p. s.
Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2
tel: 777 910 941 nebo 224 915 666
email: office@genderstudies.cz
Sídlo a fakturační údaje
Gender Studies, o. p. s.
Klimentská 17, 110 00 Praha 1
IČO: 25 73 70 58
Číslo účtu: ČSOB 300033103/0300
Hlavní používané informační zdroje naší organizace:
 webové stránky Gender Studies, o. p. s.: http://genderstudies.cz/
 facebookový profil Gender Studies, o. p. s.:
https://www.facebook.com/GenderStudiesPraha
 Rovné příležitosti v souvislostech, pravidelný elektronický zpravodaj:
http://zpravodaj.feminismus.cz
 Feminismus.cz, názorový portál současného feminismu: http://www.feminismus.cz
 Girls Day, webové stránky každoroční akce věnované dívkám v netradičních oborech:
http://girlsday.cz
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Finanční část
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UVODNI UDAJE
Subjekt, u n6hoZ bylo provedeno ovlfcni
Organizace: Genderstudies,o.p.s.

Adresa: Klimentskrl 2065/17, Nov6 Mesto, I l0 00 Praha I
IC:
257 37 058
Piedmdt dinnosti:
. organizov6ni piednriSek a seminriiri
. knihovnick6 sluZby
. poskytoviini informaci z d,atabize spolednostr
. publikadni dinnost
. poradenskd a kon7ultaani einnost
Piijemce zprary
vedeni organizace

PiedmEt ovEiovrlnf
rldetni ziivdrka sestavenii k 3i.12.2018 zatdetni obdobi 1.1.2018-31.12.2018

Termfn provedenf auditu
6.6.20t5 -24.6.2019

OvEieni provedl a zprivu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
VSeboiickd 82/2, Usti nad Labem
oprdvndni KACR d. 277
dlen mezin6rodni asociace nezdvislych profesion6lnich firerr
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
odpovddnj, auditor: Ing. Jan eernj,, opr6vn6ni KACR a. 2455
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zPRAvA NEZAvNLBno aunrroRA
urlena zakladateli organizace Gender studies, o.p.s.

Zprhva o ovEienf riletnf zivErky
Vlfrok auditora
Provedli jsme audit piiloZen6 udetni ziiv6rky organizace Gender studies. o.p.s. (drile tak6
,,Organizace") sestaven6 na zikladd teskj,ch tietnich piedpisi, kter6 se sklddd z rozvahy
k 31.12.2018, vj,kazu zisku a ztfiity za rok kondici 31.12.2018 a piilohy t6to rirdetni zivErky, kteri
obsahuje popis pou2irj,ch podstatnj,ch tdetnich metod a dalSi rysvdtlujici informace. Udaje
o Organizaci jsou uvedeny v bodE I . piilohy t6to ridetni z:iv6rky.
Podle naSeho nAzoru ridetni z6vdrka podivri v6rnf a poctivf obraz aktiv a pasiv organizace
Gender studies, o.p,s, k31.12.2018 a nikladt a vynosri a vfsledku jejfho hospodaieni za rok
koniici 31.12.2018 v souladu s deslcj,mi rldetnimi piedpisy.
Zriklad pro vfrok
Audit jsme provedli v souladu se z[konem o auditorech, naiizenim Evropsk6ho parlamentu a Rady
(ElJt i,.53712014 a standardy Komory auditoru Cesk6 republiky pro audit, kterymi jsou mezinirodni
standardy pro audit (ISA), piipadnE dopln6n6 a upraven6 souvisejicimi aplikadnimi doloZkami. NaSe
odpov6dnost stanoven6 tCmito pfedpisy je podrobndji pops6na v oddilu OdpovEdnost auditora za
audit udetni zriverky. V souladu se z6konem o auditorech a Eticklm kodexem piijatj,m Komorou
auditoni Cesk€ republiky jsme na Organizaci nez6visli a splnili jsme i dalSi eticke povinnosti
rypljvajici z uvedenych piedpisti. Domniv6me se, Ze dfikazni informace, ktere jsme skomri2dili.
poskytuji dostateini a vhodny zttklad pro vyjridieni naieho vlroku.

Ostatnf informace uveden6 ve vyroEni zpr6v6
Ostatnimi informacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) zrikona o auditorech infonnacc uvedcn6 ve
vyrodni zpriive mimo lietni z6vdrku a na5i zpr6vu auditora. Za ostatni infbrmace odpovida Reditel
0rganizace.
N65 vj,rok k riietni ziivdrce se k ostatnim informacim nevztahuje. Piesto je vSak soudiisti naiich
povinnosti souvisejicich s ovdienim tdetni zrivdrky sezndmit se s ostatnimi informacemi a posoudit,
zda ostatni informace nejsou ve vyznamn6m (materirilnim) nesouladu s ridetni ziivdrkou di s naSimi
znalostmi o tietni jednotce ziskanj,mi bEhem ovEioviini ridetni zrivdrky nebo zda se jinak tyo
informace nejevi jako vyznamnd (materirilnd) nespr6vn6. Tak6 posuzujeme. zda ostatni informace
byly ve v5ech vyznarrnj,ch (materirilnich) ohledech vypracov6ny v souladu s piisluSnj,mi pr6vnimi
piedpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni informace spliruji poZadavky pr6vnich piedpisfi
na formiilni nAleZitosti postup vypracov6ni ostatnich informaci v kontextu vyznamnosti
(materiality), tedy zda piipadn6 nedodrZeni uvedenych poZadavkri by bylo zpfisobil6 ovlivnit usudek
dindnj, na zrikladd ostatnich informaci.

a
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Na z6kladd provedenlch postupt, do miry, jiZ dokriZeme posoudit, uv6dime, Ze

.
.

ostatni informace, ktere popisuji skutednosti, jeZ jsou t6Z piedmdtem zobrazeni v fdetni
z6.vdrce, jsou ve v3ech vyznamnych (materi6lnich) ohledech v souladu s [detni ziivdrkou a
ostatni informace byly vypracoviiny v souladu

s pr6vnimi piedpisy.

D6le jsme povinni uvest, zda na zitkladd poznatkfi a povddomi o Organizaci,

k nimZ jsme dospdli pii
prov6d6ni auditu, ostatni informace neobsahuji vfznamn6 (materialni) vdcn6 nesprdvnostr. V rimci
uvedenyich postupri jsme v obdrZenjch ostatnfch informacich Z5dn6 qiznamn6 (materiilni)
vEcn6

nesprivnosti nezjistili.

OdpovEdnost i.editele a dozorif rady Organizace za ritetnf ziv6rku
Reditel Organizace odpovidri za sestaveni tietni zdvErky poddvajici vdmj, a poctivj, obraz v souladu
s aeskimi ridetnimi piedpisy, a za takovy vnitini kontrolni syst6m, kteri povaZuje za nezbytny pro
sestaveni tdetni zrivdrky tak, aby neobsahovala vyznamn6 (materi6lni) nespr6vnosti zptsoben6
podvodem nebo chybou.

Pii sestavov6ni ridetni zivdrky je Reditel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepietrZitd trvat, a pokud je to relevantni, popsat v piiloze irdetni zrlv6rky zdleZitosti tykajici se jejiho
nepfetrzit6ho trv6ni a pouziti piedpokladu nepietrZit6ho trvani pii sestalveni [cetni zdvdrky,
s vj,j imkou piipadri, kdy Reditel plinuje zruSeni Organizace nebo ukondeni jeji dinnosti, respektive
kdy nemii jinou re6lnou moZnost neZ tak uiinit.
OdpovEdnost auditora za audit ritetni zrlv6rky

Na5im cilem je ziskat piim6ienou jistotu. Ze [rdetni ziivdrka jako celek neobsahu.le vyznamnou
(materielni) nespr6vnost zprisobenou podvodem nebo chybou a lydat zpriiw auditora obsahujici ndi
vyrok. Piim6ien6 mira jistoty je velkri mira jistoty, nicm6nd neni zdrukou, Ze audit provedenyi
v souladu s vj,Se uvedenj,mi piedpisy ve v5ech piipadech v fietni zdvdrce odhali piipadnou exisrujici
vyznamnou (materirilni) nespr6vnost. Nesprdvnosti mohou vznikat v dfrsledku podvodfi nebo chyb a
povaLtji se za vyznamn6 (materiiilni), pokud lze reriln6 piedpokkidat, Ze byjednotlive nebo v souhmu
mohly ovlivnit ekonomick6 rozhodnuti, kter6 uZivatel6 irdetni zrivdrky na jejim zrikladd piijmou.
Pii providEni auditu v souladu s vj,Se uvedenymi piedpisyje na5i povinnosti uplathovat bEhem cel6ho
audttu odbornj,tsudek a zachov6vat profesni skepticismus. Drile je naSi povinnosti:

.

Identifikovat

a

vyhodnotit rizika vyznamn€, (materialni) nesprdvnosti udetni zrivdrky

zpirsoben6 podvodem nebo chybou, navrhnout a provest auditorsk6 postupy rcagujici na tato
rizika a ziskat dostatednd a vhodne dfikazni informace, abychom na jejich zriklad6 mohli

ryjridiit vj,rok. fuziko, Ze neodhalime vyznamnou (materirilni) nespr6vnost, k niZ do(lo
v dtsledku podvodu, je vdt5i neZ riziko neodhaleni vyznamne (materialni) nespr6vnosti
zpisoben6 chybou, protoZe soudiisti podvodu mohou bj,t tajne dohody (koluze), fal5ovrini,
fmysln6 opomenuti, nepravdiv6 prohliseni nebo obchiizeni vnitinich kontrol Reditelem.

.

Sezn6mit se s vnitinim kontrolnim syst6mem Organizace relevantnim pro audit v takovdm
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorsk6 postupy vhodn6 s ohledem na dane okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjridiit nrizor na ridinnost jejiho vnitiniho kontrolniho syst6mu.

.

Posoudit vhodnost pouzitich tdetnich pravidel, piim6ienost provedenlch ridetnich odhadfi
informace, kter6 v t6to souvislosti R.editel Organrzace uvedl v piiloze ridetni zavdrky.

.

Posoudit vhodnost pouZiti piedpokladu nepietrZit6ho trv6ni pii sestaveni fidetni z6vdrky
Reditelem a to, zda s ohledem na shromriZddn6 drikazni informace existuje vyznamnit
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(materi6lni) nejistota vypli.vajici z udrilosti nebo podminek, kter6 mohou vyznamnd
zpochybnit schopnost Organizace nepietrZitE trvat. Jestli2e dojdeme k zavdru, Ze takov|
vyznamni (materirilni) nejistota existuje, je naSi povinnosti upozomit v na5i zprdv6 na
informace uveden6 v teto souvislosti v piiloze tdetni ziivdrky, a pokud tyto informace neisou
dostatean6, rryjridiit modifikovanj, vyrok. Naie ziiv6ry tj,kajici se schopnosti Organizace
nepietrZitd trvat vychiizeji z drikaznich informaci, kter6 jsme ziskali do data naii zprdvy.
Nicm6nd budouci ud6losti nebo podminky mohou v6st k tomu,
nepietrzitd trvat.

Ze Organizace

ztrati schopnost

Vyhodnotit celkovou prezentaci, dlenEni a obsah irdetni zrivdrky, vdetnC pfilohy, a diile to, zda
riietni z6v6rka zobrazuje podkladove transakce a udillosti zpirsobem, ktery vede k vdmemu
zobrazeni.

NaSi povinnosti je informovat Reditele a dozordi radu mimo jin6 o pl6novan6m rozsahu a nadasov6ni
auditu a o vyznamnj,ch zjistenich, kter6 jsme v jeho prubdhu udinili, vdetnd zjistdnich vj,znamnfch

nedostatlor ve vnitinim kontrolnim svst6mu.

22HLAV s.r.o.
6len mezindrodni asociace nez6vislj,ch profesionrilnich firem
MSt Global Alliance, Legal & Accounting Firms
V5eboiick6 8212, 400 Ol Usti nad Labem
oprdvnEni KACR d. 277

/Llt
I /

opriifundni

Ifls. Jan Cerni,
t{aCn e. z+ss

V Praze. dne 24. tervna 2019

Nedilnou soui6sti tdto zpr6ry jsou n6sledujici piilohy:
Rozvaha k 31.12.2018
Yykaz ziskt a ztr6ty za obdobi 1.1.2018 - 31.12.2018
Piiloha v faetni z6vCrce za obdobi 1.1.2018-31.12.2018

1.
2.
3.

22HLAV s.r.o., Ie 64052907, Spisove rnaika C 10016 vcdend u KS v UL, opriivneni I(ACR t. 277, osvadacni KDPCR
sidlo: VSebofickri 8212, 40001 Usti nad Labem, poboaka: Doudlebsk6 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 4'74'145134, +420 230 234 554, E-nrail: ja[y(]l[!qy.q7. Web: hnp:;.'rvw$ ]2hlav.cz

Rozvah. podle Plilohy a. I
rlhl6Bky a. 50a,2002 Sb.

Nizev, sidlo a prdvni forma
U&tni jednotky

ROZVAHA
v pln6m rozsahu

Gender Studies, o.p.s.

ke dni 31.12.2018
(v celych tisicich Ke )

Praha 1
110 00

Klimentska 17

teo

0detni jednotka doruei:
1 x plisluan6rnu lln. orgdnu

25737058
dislo

AKTIVA

Oznadeni
a

16dku

cl

b

SouietA.l. ai A.lV.

Dlouhodobi maietek celkem
A.

Dlouhodobt, nehmotnv maietek celkem

I

Sottware

A.

Dlouhodobi hmolni majetek celkem

Soucet A.ll.1. a, A.11.10.

A. lt.7

Drobn9 dlouhodobi hmotni majetek

(028)

Opravky k dlouhodobemu majetku c€lkem
A.

|v.2.

A.IV,

1O

B.lV.

41

Soucet B.1.1. aZ 8.1.9.

51

B

Pohled6vky celkem

Souaet B.l.

17

52

5

2

(314)

55

168

(336)

58

2

Ostatni ptimd dan6

\342)

60

1

Jin6 pohled6vky

(378)

68

B.

It.

PenCzni prostfedky v pokladne

1.

B.l[.3.

Peneini prostledky na oalech

B. IV

Jine aktiva celkem

B, IV,

NAklady pfiStich obdobi

1

I

Aktiva celkem

pojistdni

43

4B

SouCet B.lll.1. a2 B.lll.7

2

262
1 897

BO

3 286

\211)

72

52

1221)

74

3 234

84

28

16

28

16

3 535

2 371

Souaet B.lV.1 a2 B.lV.2

1sar1

|

ar

Soudet A. aZ B.

|

85

|

2 321

(311)

Kr,lkodobi finanani majelek celkem

8. llr.

-458

365

Pohl. za instiluc€mi soc. zabezpeceni a vefejnaho zdrav.

l.

-458

176

Poskytnut6 provozni z6lohy

8.

-486

71

(132)
Souaet B.ll.1. a2 B.ll.1g

8
8.

.9.

458

43

B lt.4
7

ai

I

45

Odbdratel6

1

458

40

38

B. r.7

B. ll.

458

458

30

Zbo:i na sklade a v prodeln6ch

ll

at A.lV.11

84
458

(088)

Kr6tkodobi rnajetek celkem

B4

16

(073)

Zdsoby c€lkem

56

20

Oprevky k drobn6mu dlouhodob6mu hmoln6mu majetku

B.L

2

3

Opriivky k softwaru

B.

1

Udetniho obdobi

sl

(01s)

Soucet A.lv.1.

Stav k posled. dni

1

Souaet A-1.1. az A.1.7

A.t.2

Stav k prvnimu dni
iraetniho obdobi

'1

1

18

779

I

Oznaeeni

PASIVA

a

b

Stav k posled. dni
odetniho obdobi

C

3

4

Souael A.1.1.

a,

B6

2 989

1563

A.1.3

90

2 462

1 047

vlastnijmeni

(901)

87

5

61

A. t.2

Fondy

(911)

88

2 457

986

A.

Visledek hospodaleni celkem

Souaet A.ll.'l aZ A.ll.3.

94

527

516

A. . 1
A. .2
A. .3

Udet vYsledku hospodaieni

(963)

91

Vysledek hospodateni ve schvalovacim lizeni

(931)

92

Nerozdebn!, zisk. neuhrazene zlrdta minulich lel

(932)

B

Cizi zdroje celkem

A. t.

I

Soudet A.l. a: A.ll.

Jmeni celkem

I

Stav k prvnimu dni
0Cetniho obdobi

Cislo

Vlastnizdroje celkem
A,

ledku

1

Soudet B.l.

ai

-11

-294
821

527

546

814

129

544

812

470

470

I

B,lV.

B.
B. l[.6.

Ostalni zdvazky virdi zamCslnanc0m

(333)

111

B.

Ziivazky ve vztahu k stiilnimu rozpoCtrl

(346)

117

(389)

127

74

80

B.lV.2.

133

2

2

(383)

130

2

a,

134

t

. 't2

Kriilkodobe zevazky celkem

B.ll.22

Dohadnd

B. IV

Jind pasiva celkem

B, IV,

1

Souaet B.lll.1. a2 B.lll.23

idty pasivni
Soudel B.lV.1.

ai

vidaje prislich obdobi
Pasiva celkem

Sestaveno dne

Souaet A.

B.

262

2

2 377

Podpisov'i zeznam statuterniho orgenu uaetni jednotky
nebo podpisoqi vzor tyzicke osoby, ktere,e uaetnijednotkou

17.06.2019

I

PrSvni forma 0celni jednotky

Piedm6t podnikdni

J
I

SJ

vixazzsKu

podle Piilohy e. 2

Whl,Sly a. 50.1/2002 Sb

A

zrRArv

v pln6m rozsahu
N6zev a sidlo 0aetnijednotky

ke dni 31.12.2018
( v cel\rch tisicich Kd

)

Gender Studies, o.p.s

Klimentska 17

ua6tni jedf, otka doruair
1 x plislusnemu finanenimu org6nu

tco

Praha

1

11000
25737058
Cinnosti

TEXT

Oznadeni
A.

Spotiebovan6 nakupy a nakupovan6

t.

A. t.

isto
fadku
C

1

A.1.2

sluZby

Souael A I

a2 A.1.6.

zl

7

4

2

Naklady na ceslovne

6

168

Naklady na reprezenlaci

7

8l

A. flt.

Osobninaklady

A.

r roa

1 16,4

P.odand zbo2i

Ostatnislu!by

l

Celkem

6

3

A t.6

A.

Hospod6iske

5

Spotteba matendlu. energie a oslatnich neskladovanich doddvek

A.t.5

135
2

zl

2

857

857

13

3141

3141

Mzdove nekhdy

14

2 518

2 518

11

Zikonne soci6lni pojiSteni

'15

618

618

. 13

Zdkonnd soci6lni n6klady

17

5

5

19

3

3

. 10

A. lll.

Soucet A.lll.10. aZ A.lll.'14

Dan6 a poplatky

Hodnola A.lV.15

Dand a poplalky

A. tv. 15

Ostatni naklady

Souc,el A.V.16. a2 A.V.22

20

3

3

21

34

34

A, V, 19

Kursove ztr6ty

25

3

3

A, V, 21

Manka a lkody

27

1

1

30

30

A.

v. 22. I Jind ostatni neklady
Odpisy, prodani majetek, tvorba a pouriti ,ezerv a
Soudel A.V1.23. aZ A.Vl.27
ogravnich Dolotsk
Odpisy dlouhodobiho majelku

A. Vt. 23.

Soucel A.l.

N6klady celkem
B.

B.

r.3.

B.

t.

aZ

A.vlll

Hodnota

Provozni dotace

t.

B.l.'1

Provoznidolace

lB.r. 1.
a. [,
i

1

Hlavni

Piijat6 piispavky
I

Souaet B

11.2.

a: B.ll4

Piiiate piispdvky (dary)

Trlby za vlastni vikony

a za

zhoai

vinosy

Soudet B.lV.5. a2 B.lV.'10

B. tv.

Ostatni

B. IV, 5

Smluvni pokuly uroky z prodleni, ostalni pokutya penale

B, IV, 7

VYnosove

iroky

zel

28

29
30

28

28

39

4 370

4 370

41

4 159

4 159

42

4 159

4 159

43

3

3

45

3

3

47

188

188

48

I

I

49

3

3

51

6

6

VYnosy celkem

Soua-elBlaiB.V

61

4 359

4 359

c,

Visledok hospodaieni pied zdandnim

i. 61 - (r. 39 - r.37)

62

-11

-11

0.

VYsledek hospodaieni po zdan6ni

t.62 - 1.37

63

-11

I

-11

I

Sestaveno

dne:

PodpisoW zaznam statutiimiho organu ueehi,ednolky
nebo podpisow vzor fyzicke osoby klerd je ircetn i jednotkou

17.06.2019

Prevni forma ocetni iednotky

Ptedmel podnik6ni

SJ

pRiloua uirrNi zAvrnxv
GENDER STUDIES, o. p. s.
k 31.12.2018

s vyhldskou t. 504/2002 Sb., kterou se provaddji ndkterA ustanoveni zikona a. 563/1991 Sb.,
pozddjSich piedpist. Udajc piilohy \)chazcii z icernich pisemnosti 0aetni jednotky a z dalsich
podkladi. kterd md tdetnijednotka k dispozici.

Pfilohaje zpraaoviina v souladu

o taetnictvi. ve zndni

.l

)..Q he

s

r.6. i.n f.s.r.m.a.se

Obchodni firma:

CENDER STUDIES, o. p.

Sidlo:
Datum vzniku fdetni ied notkv:

Klimentski l7
t5. 2. 1999

Identifikalni tislo:

25 7i 70 58
Obecne prospdSnii spolednost
Organizov6ni ptedniidek a semin6tt
Knihovnick6 sluZby
Posky,tov6ni informaci z databAze spoleanosti
Publikaani dinnost
Poradenskii a konzultadni einnost
Vedlejsi ainnost: nrikup a prodej noriich publikaci

Prdvni forma:

PfedmEt podnikdni nebo jin6 Cinnosti, piipadnE

iIel, pro kterj byla zlizena:.

Rozvahovi den:

3r.t2.20r8

OLamiik sesta\ eni ttetni /A\ Erk]:

t7.6.20t9

s

Popis orsanizaini struktury riietni iednotkv a ieii zrisadni zmEnv b6hem uplvnul6ho
riietniho obdobi
Druh zminy

Puvodni ridaj

Nowj tdaj

Datum zdpisu

spriivni rady

JIRINA StKLOVA,

JIRINA SIKLOVA. dat.nar.

l6.eervence 2015

dat.nar. l T.aervna 1935

T.dervna 1935
Klimentskd 2065/l 7, Nove
Mesto, I l0 00 Praha I

e lenka

Praha

Clenka spnivni rady

l, Klimentskii
PSe l l0oo

l

17,

PETRA STOGROVA

PETRA STOCROVA

JEDLICKoVA. dar.nar.

JEDLIe KOVA, dar.nar.

30

30.iijna 1972

.ii1na 1972

Praha 7, U Smaltovny /25.

Zakladatelka

l6.aervence 201 5

U Smaltovny I i75125,
Holesovice. 170 00 Praha ?

PSc 17000
JIRINA SIKLOVA.

Jti.tNA SIKLovA. dat.nar

dat.nar. l7.dervna 1935
Praha l. Klimentske 17,
PSe l 1000

l

T.dervna 193 5

Klimentsk6 2065/ I 7. Nove
Mesto. I I0 00 Praha

O. p. s. zaloZena zakladatelkou Jiiinou Siklovou. zakladatelskou listinou

ZAkladri vklad dinil 1.000,-.
Statutiimim orgii'nem spolednosti je ieditelka.
Spriivni radu tvoii:

I

l6.aervence 2015

Jifina Siklov6, dlenka spriivni rady od 12.2.2009
Marie Noe, piedseda sprdvni rady od 1.4. 2010, piedseda spnivni rady od 20. 5. 2010
Petra Stogrovii Jedlidkov6, dlenka sprilvni rady od

l. 4. 2010

Obecn6 f ietni informace

Pouiivand tetni metody: ridetni jednotka frdtuje v souladu se ziikonem o rldetnictvi v platn6m
zndni a Ceskych standardt pro ridetni jednotky, u kterych hlavnim piedmdtem dinnosti neni
podnikan(.
Zpfisob zpracovani ietnich zaznamfi: pomoc{ vjpodetni techniky.
Zpfisob a misto schovy ietnich zdznamrt: archiv Obecnd prosp65nd spolednosti Gender
studies v pobodce Masarykovo nribieZi 8, Praha 2.
Aplikace obecnych uietnich zasad: dle ziikona o Udetnictvi v platn6m zndni.

Zpfisoby ocefiovdni: dlouhodoby majetek v pofizovacich ceniich, zasoby v poiizovacich
cen6ch.

Zpitsoby odpisovdni: dlouhodoby hmotnl;' majetek evidovan! v ridetnictvi se odepisu.je dle
odpisovdho pl6nu podle stanovend doby pouZitelnosti.
Zptl.tsob stanoveni oprdvek

Zpusob stanoveni

majetku. soudet dosavadnich odpisri

redlni hodnoty mujetku

Zpusob tvorbl' a vyie opravnlch

a zcivazkn. reiind hodnota nebyla pouZita.

poktiek: nebyly tvoieny.

Zpusob ttorby a r!.ie rezert: nebyly tvoieny.

Odchylky od fiietnich metod s uvedenim vlivu na muietek a zdvazlcy, na.firunini situaci a
v!slede k hospodaieni: 26dne nenastaly.

Zpisobv ocefiovini aktiv
druh aktiva
nebo zdvazku

a zrivazk&

zprlsob
ocendni aktiva
nebo 26vazku

zptsob stanoveni
fpravv hodnoty

kurz eNB
k rozvahovem

dni

zfvazkl.r

Nominiilni

Piepoaet kursem

hodnota

k 31.r2.2018

Nominiilni

PFepoaet kursem

Bankovni udet

hodnota

kil.l2.20r8

EUR
Pokladna USD

NominAlni

Piepodet kursem

hodnota

k

Pokladna EUR

hodnota

aktiva nebo

i

2750.39 EUR
1060

r.97 EUR

200.12 USD

piepottenil
u

hodnota

aktiva nebo
zdvazkfi

)( 7)(

70753.78 CZK

,)( ?)s

212135.68C2K

22.466

4502.64 CZK

t. t2.2018

Piehled srrlatnfch zirrazkit SSZ, ZP a FU
druh zdvazku

K'

datu in vzni

2

dat ms latnosti

pojistnd na socielni zabezpeaeni
a piispdvek na st6tni politiku
zamestnanosti
veieind zdravotni poi iStdni
daiovi nedoplatek u mismt
piislu!ndho fi nancniho tiadu

I

Akcie a podihNeni n6plii

Maietkov6 cenn6 DaDiry. \rym6niteln6 a Drioritni dluho Disy. Dodobn6 cenn6 papiry nebo
Drava
Neni niipli.
DluZen6 i4sttky, kter6 vznikly v prfibdhu riCetniho obdobi
Nejsou

zivazkt, kter6 neisou obsaZenr, \' rol,yaze (bilanci)

VfSe finaninich nebo iinfch
Nejsou.

Vfsledek hospodaieni
KI

Vlisledek hospodaieni
v),sledek hospodaieni

-10572.08

IEfot4ace! prrimErn6m evideninim piefioiten6m poitu zamdstnancfi
poloZka
Pr0mern evidenani re odten
Mzdovd niiklad
isteni
Zakonnd sociiilni
rsten
Ostatni socialni
Z6konne sociiilni n6klad
Ostatni sociiilni niiklad

za

mEstnanci celkem
s 51

et zamestnancfi

25l8l14Kd
623243 Ke

r

Osobni n6klad celkem

3

t4 t357 Kd

OdmEny a funkini poZitky za tletni obdobi ilenfim statut6rnich. kontrolnich nebo
iini'ch orginri urieni'ch statutem, stanovami nebo iinou ziizovaci listinou
Nebyly poskytnuty.

0tasti ilenri statuternich, kontrolnich nebo iinfch orp{ni {Cetni iednotkv urten'ich
statutem, stanovami nebo iinou ziuovaci listinou a ieiich rodinnich niisluSnikri
v osobdch, s nimiZ tietni iednotka uzaviela za vykazovan6 riielni qbdobjjmlsuu 4!bs
iin6 smluvni vztahy.
Nebyly.

Zflohv a rir'6n, (noniinadd zrlvazkv niiiat6 na e ich riiet ako urii f{' druh zrirukv)
nu urcen ch sta utem
os
ut6 lenrim statutdrnich kontrolnich nebo ln cho
stanovami nebo iinou ziizovaei listinou.
Nebyly.

J

s.{

Rozsah, ve kter6m byl v{rroiet zisku ncbo

ztr{ty ovlivndn zpfisoby ocefiov{ni finaniniho
maietku v prribEhu riietniho obdobi nebo bezprostiedn6 piedchrizeiiciho riietniho

obdobi
Nebyl ovlivnEn.

Vfznamn6 poloZky Rozvahv (Bilance ) nebo Vikazu zisku a ztrritv
Ve5ker6 v;iznamn6 poloZky jsou uvedeny na pifslu5nlich i6dcich v rozvaze a vlikazu zisku
ztriity a nepotiebuji zvlaitni komentriLi.

a

DalSi informace o viznamnfch poloZkich. kter6 isou ve vfkazech zahrnuty nebo
kompqnzovinv s jini'mi poloZkami a ve vikazech neisou samostatn6 r'r'k{zf nr':
Dlouhodobd bankovni [r,
bankovni ivEr
celkov6 vf5e trankovniho rivEru

trokovd sazba

zaiiStEni tvEru

I

Piijat6 dotace na provozni ridely nebo na poiizeni dlouhodobdho nehmotndho a hmotn6ho
majetku ze stiitniho rozpodtu, rozpodtu izemnich samospr6vn;ich celkfi nebo ze sdtnich
fondt
poskvtovatel

uv20

r

rilel dotace/pr0 iekt/gra

n

t

Systematickd odstraioveni genderovych
stereotypt v praxi - Program Podpora
veiejnE ridelnli'ch aktivit nest6tnich

8

v!5e dotace

faelnich aktivit
755456 Kd

neziskovlch organizaci v oblasti rovnosti
2en a muZri (ANTICEST: proti
BliZe k rovnosti: realizace genderol"jch
u zamestnavatelt v regionech
(CENAU regiony)

auditt

prece a

8192,14 Ka

BliZe k rovnosti: realizace genderovlch
audit& u zamestnavatelt v Praze (GENAU

Ministerstvo
priice a
soci6lnich veci

t22@23

KC

Praha)

soci6lni fond

sluZby knihoven,

102000 Kc

Ministerstvo kultury,
st6tni rozpoaet cR

I I7657

Erasmus +, Evropske
komise

Ministerstvo
kultury CR
94, Erasmus +,
Evropskii komise
t ,92,
Magistrat hl. m.

Prahy

Operadni program
zamestnanost, Evropsk)i

Podpora poskytovatelt kulturnich sluZeb

VISK, Vefejnd
in formadn i

9

Operadni program
zamestnanost, Evropskli

sociiilni fond

sociiilnich vdci
86. 87

nest6tnich neziskovlch
organizaci v oblasti

rovnosti Zen a muZi- Uiad
vl6dy eR

genderovym stereotyp&m v praxi)
84,85
Ministerstvo

zdroj dotace
Program Podpora veiejna

Cooperation for innovation and the
exchange ofgood practices - Strategic
Parmerships for youth
Zqiseni kvality vzddlaveni prostlednictvim
posileni inkluze
v multikultumi spolednosti (Vtichova k
respektu a toleranci: od uditeli k dgtem)

Ka

Operadni program Praha

912667 Ka

pol rtstu eR, Evropskj
soci6lni fond

rsDPiijat6 dary

-

vyznamnd dastky
,l

c.

-

Posk

d6rce

aristka

Denisa Storkdnovd

3.000 KC

utd

6

i6stk

piiiemce

I6stka

Veie nd sbirk
veiejn6 sbirka

iddani
I

sledku hos

vvbranrl t6stka

ti Cel

daieni z

chdrze

iciho iidetniho obdobi

poloZka
V!sledek hospodaieni ( + zisk, - ztriita)
Tvorba (+) nebo aerp6ni (, fondt

-294080.90

Tvorba (+) nebo derp6ni (-) nerozddleneho zisku minul;ich let

-294080.90

[6slka

Tvorba (+) nebo rihrada (-) neuhrazene ztrdty minul);ch let

Prostiedky z dafiov6 rilevy pro veiejnd prosp65n6 poplatniky byty vyuZity na provozni
n6klady organizace a mzdy.
Razitko:

)

OkamZik

Podpis osoby odpov€dnd za
sestaveni:
lng. Marie Budskd

Podpis odpovddnd
osoby;
Helena Skrilovri

r-)

sestaveni:
17

/nL''/'h
Telefon: +420?75 105

5

4q0

|

.6.2019

