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Založení a poslání Pobočky DCB
Založení
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně (dále jen Pobočka DCB) byla zřízena Církví
bratrskou – z iniciativy Sboru Církve bratrské v Praze 5 a Berounské stanice Církve bratrské
ke dni 1. 1. 2014. Sídlo Pobočky DCB je Zborovské nábřeží 221/9, 266 01 Beroun,
IČ:02466775. Pobočka je registrována u Ministerstva kultury ČR pod č.4-088/2013-59499
jako účelové zařízení církve dle zák. č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských
společnostech.

Poslání
Předmětem činnosti Pobočky DCB je poskytovat službu dluhového poradenství osobám,
které se ocitnou v tíživé životní situaci a seznámit je s jejich základními právy, povinnostmi a
s dostupnými možnostmi řešení. Poradenství má umožnit těmto osobám hájit jejich
oprávněné zájmy a nabídnout jim podporu a dostatek nestranných a nezávislých informací
tak, aby byly schopny aktivně řešit svůj problém. Cílem poradenství je především zvýšit
finanční gramotnost a předcházet tak neodpovědnému zadlužování a následnému pádu do
dluhové pasti. Součástí služby je i výchovná, vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na
zvyšování finanční gramotnosti.
Poradenství je poskytováno osobám, které hledají řešení své nepříznivé finanční situace s
cílem poučit tyto osoby tak, aby si odpovědně, se znalostí všech podstatných skutečností,
vybraly pro ně nejvýhodnější řešení. Cílovou skupinou jsou zejména osoby, které nejsou
schopny splácet své dluhy nebo osoby, kterým v důsledku nečekané nebo nepříznivé životní
situace platební neschopnost hrozí, osoby, které uvažují o řešení své nepříznivé finanční
situace půjčkou či úvěrem apod.
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Orgány a zaměstnanci Pobočky DCB
Statutárním orgánem Pobočky DCB je vedoucí. Prvním vedoucím byla jmenována Mgr.
Marie Veselá.
Na činnost Pobočky Diakonie Církve bratrské v Berouně dohlíží 4 členný správní výbor.
Funkční období člena správního výboru je tříleté.
Členové správního výboru:

- Pavel Bartošek
- Pavel Chráska
- Petr Kolman
- Marie Veselá

Jediným zaměstnancem pobočky je Mgr. Marie Veselá, která kromě funkce vedoucí plní úlohu
poradce. Od 20. 1. 2014 do 30. 6. 2014 byla zaměstnána na základě dohody o provedení
práce, od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 byla zaměstnána na základě dohody o pracovní činnosti.

Účetnictví Pobočky DCB vedla Dana Pavelková.
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Zpráva o činnosti
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně otevřela dne 20. 1. 2014 v centru města Berouna
dluhovou poradnu pro osoby v nepříznivé sociální a finanční situaci. Poradna se nachází ve
sborovém domě Českobratrské církve evangelické, Husovo nám. 43/30, je otevřena 2x týdně
vždy v pondělí a ve středu od 8.30 do 15.00 hod. Klienti se objednávají telefonicky, délka
jedné konzultace činí cca 45 min. V případě potřeby se klienti objednávají opakovaně.
Poradenství je bezplatné. Statutárním orgánem pobočky je vedoucí Mgr. Marie Veselá. Ta je
zároveň jediným zaměstnancem – poradcem na poloviční pracovní úvazek.

Dluhová poradna rychle vstoupila do povědomí jak obyvatel města Berouna, tak i místních
úřadů a neziskových organizací, se kterými jsme navázali spolupráci. Ze strany města jsme
byli zahrnuti do tzv. komunitního plánování sociálních služeb a účastníme se pravidelných
setkání.
Během loňského roku poradnu kontaktovalo celkem 100 klientů. Klienty jsou nejčastěji osoby,
které spadly do „dluhové pasti“ a nemají potřebné znalosti, schopnosti nebo prostředky na to,
aby samy našly řešení své situace nebo si zaplatily kvalifikovanou radu profesionálů
poskytujících služby v této oblasti.
V prvé řadě se snažíme pomoci klientům zorientovat se v jejich situaci, poučíme o jejich
právech a povinnostech a navrhneme možnosti řešení. Jsme nápomocni při jednání s věřiteli,
soudy, exekutory a dalšími dotčenými orgány a institucemi, při sepisování písemných návrhů
a podání (odvolání proti rozhodnutím, návrhy na odklad nebo zastavení exekuce, návrhy
splátkových kalendářů apod.), v odůvodněných případech připravíme podklady pro podání
insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot).
Většina klientů kontaktuje poradnu až v situaci, kdy nejsou schopni svoje závazky hradit po
dobu několika měsíců až let, mnozí mají nařízeny exekuce. Jedná se převážně o osoby z
nižších příjmových skupin, kteří žijí tzv. „od výplaty k výplatě“ a nejsou schopni zvládnout
mimořádný výdaj (výměna spotřebiče, oprava automobilu apod.). Tyto osoby pak často
sáhnou po půjčkách u nebankovních společností, které jsou sice rychle a snadno dostupné,
zároveň však velice drahé. Menší část klientů tvoří lidé ve středním věku, s průměrnými platy,
kteří neodhadli své finanční možnosti a půjčili si více, než byl schopen jejich rodinný rozpočet
zvládnout. I tato skupina pak často volila nejméně vhodné řešení – splácení půjčky další
půjčkou, což problém jen odsune, ale nikdy nevyřeší.
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Podstatnou skupinu tvoří klienti, kteří jsou zadluženi z důvodu nějaké nepříznivé životní
okolnosti (např. ztráta zaměstnání, nemoc, rozvod, invalidita, oběti podvodníků) nebo
sociálního postavení (např. matky samoživitelky). Tito klienti často nemají dluhy z titulu půjček,
ale z důvodu neschopnosti hradit např. nájem, zdravotní a sociální pojištění (drobní
podnikatelé), poplatky za služby spojené s užíváním bytu apod.
Specifickou skupinu tvoří lidé důchodového věku, kteří se snažili finančně podporovat své
potomky a sami nakonec skončili s dluhy (ať už proto, že si půjčili na popud svých potomků
nebo ručili za jejich úvěry svých dětí nebo za ně platili jejich závazky). Další skupinu tvoří
manželé a manželky, po kterých jsou vymáhány dluhy způsobené jejich životními partnery.
Část klientů tvoří i osoby, které byly odsouzeny pro trestný čin nebo které se vrací z výkonu
trestu.
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Finanční zpráva
Přehled o peněžních příjmech a výdajích za rok 2014 v Kč
Výdaje

Příjmy
Příspěvek na činnost od Církve
bratrské v Praze 5
Dary
Příjmy od klientů
Úroky

Materiál
Služby
Mzdy
Zákonné pojištění
Ostatní výdaje

16 859,00
35 443,43
111 195,00
19 523,00
646,00

Celkem

183 666,43 Celkem

200 000,00
20 000,00
480,00
5,50
220 485,50

Příjmy (výnosy) podle zdrojů za rok 2014
Příspěvek na činnost od Církve bratrské v Praze 5
Dary
Příjmy od klientů
Úroky
Celkem

200 000,00
20 000,00
480,00
5,50
220 485,50

Výdaje vynaložené za rok 2014
Pro plnění obecně prospěšných služeb
Služby
Mzdy
Zákonné pojištění
Ostatní výdaje
Celkem
Na vlastní činnost a správu
Materiál
Služby
Ostatní výdaje
Celkem

1 080,00
111 195,00
19 523,00
280
132 078,00

16 859,00
34 363,43
366,00
51 588,43

Stav a pohyb majetku v roce 2014
Nákup drobného hmotného majetku

11 728,00
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Příloha k účetní závěrce podle § 29 a 30 vyhlášky
504/2002 Sb.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně
Zborovské nábřeží 221/9
266 01 Beroun
IČ: 02466775
právní forma:
církevní organizace
činnost:
činnosti náboženských organizací
datum vzniku:
1. 1. 2014
evidence:
Rejstřík evidovaných právnických
osob vedený Ministerstvem kultury
Číslo evidence: 4-088/2013-59499
statutární zástupce:

Marie Veselá – vedoucí

zřizovatel:

Církev bratrská,
Soukenická 1193/15
110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 00445215

rozvahový den:
datum sestavení přílohy:
účetní období:

31. 12. 2014
23. 3. 2015
kalendářní rok

Činnosti účetní jednotky
Hlavní činností účetní jednotky je poskytování služeb
dluhového a finančního poradenství osobám, které se
ocitnou v tíživé životní situaci. Účetní jednotka má za účetní
období 2014 pouze hlavní činnost.
Vedení účetnictví, účetní metody
Účetní jednotka se ve vykazovaném období nijak
neodchýlila od účetních metod podle § 7 odst. 5) zákona.
Účetní jednotka vede účetnictví, které je zpracováváno
v programu STEREO (KASTNER software).
Účetní jednotka k datu účetní závěrky 31. 12. 2014 nevlastní
dlouhodobý majetek, který by byl účetně odepisován.
Od rozvahového dne do dne sestavení účetní závěrky
nedošlo k žádným významným událostem.
Účetní jednotka neměla během účetního období žádné
pohledávky, závazky ani finanční prostředky v cizí měně.
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:
2 857,- Kč
Výše splatných závazků na veřejné zdravotní pojištění:
1 224,- Kč
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Evidované nedoplatky u místně příslušného finančního
úřadu:
0,- Kč
Výše uvedené závazky vznikly za období prosinec 2014 a
byly zaplaceny v řádném termínu splatnosti v lednu 2015.
Hospodářský výsledek roku 2014 ve výši 25 tis. Kč je v celé
výši dosažen v hlavní činnosti.
Během účetního období zaměstnávala účetní jednotka
jednoho zaměstnance na dohodu o provedení práce a
následně na dohodu o pracovní činnosti.
Přepočtený počet zaměstnanců:
0
Osobní náklady včetně povinného pojistného placeného
zaměstnavatelem:
142 866,- Kč
Odměny členům statutárních orgánů:
0,- Kč
Při zjištění základu daně z příjmů právnických osob vychází
účetní jednotka z výsledku hospodaření, který upravuje v
souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů. Účetní jednotka uplatňuje v souladu s § 20 odst. 7)
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, položku snižující
základ daně pro veřejně prospěšné poplatníky.
V Praze dne 23. 3. 2015
Razítko a podpisový záznam:

…...............................................
Marie Veselá
statutární zástupce – vedoucí
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Kontaktní informace

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně
se sídlem Zborovské nábřeží 221/9, 266 01 Beroun – Závodí, IČ: 024667
číslo účtu: 263456261/0300

kancelář: Husovo nám.43/30
Beroun
www.dluhovaporadnaberoun.cz
Mgr. Marie Veselá
tel. 736 423 200 email:
poradnaberoun@seznam.cz

otevírací doba
pondělí 8.30 – 15.00
středa 8.30 – 15.00
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Poděkování
Sboru Církve bratrské v Praze 5 - za finanční příspěvky, neocenitelnou praktickou a lidskou
pomoc

Farnímu Sboru Českobratrské církve evangelické v Berouně, především Dr. Mikulášovi
Vymětalovi - za poskytnutí prostor kanceláře a spolupráci

Městu Beroun – za spolupráci a podporu

Všem dalším dárcům a spolupracovníkům, bez jejichž podpory by tato služba nevznikla a
nemohla rozvíjet svou činnost

