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1. Údaje o ústavu
Identifikační údaje
Název organizace:
Sídlo organizace:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Registrace:
Statutární orgán
Správní rada

Rok založení

Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z.ú.
Salmovská 498/7, 120 00 Praha 2 Nové Město
ústav dle § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
063 959 29
Městský soud v Praze, oddíl U, vložka 613
Ředitel Bc. Nikolay Demyan
Předsedkyně správní rady - Anna Demyanenko
Člen správní rady - Ing. Jan Dolínek
Člen správní rady – Ing. Serge Damian
2017

Obecné údaje
Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z.ú. je neziskovou organizací, založenou za účelem
provozování činnosti užitečně společensky, a provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému
rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených, a to poskytování služeb hlídání a péče o
děti ve věku od 12 měsíců až do 6 let v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb.
Ústav má svoji hlavní a vedlejší činnosti vymezené zakladatelskou listinou.
Hlavní činnost ústavu spočívá zejména v:
a. poskytování služeb hlídání a péče o děti ve věku od 12 měsíců až do 6 let v dětské
skupině dle zákona č. 247/2014 Sb.,
b. vzdělávací a výchovné poradenství,
c. pořádání kulturních, zájmových a vzdělávacích společenských akcí a činností,
d. poradenství v oblasti zřizování a provozu dětských skupin.
Vedle hlavní činnosti může ústav jako vedlejší činnost vykonávat činnost podnikatelskou, a to v
oborech činností náležejících do živnosti volné dle zákona o živnostenském podnikání:
a. 48. Velkoobchod a maloobchod
b. 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti
c. 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
d. 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Účelem vedlejší činnosti je podpora činnosti hlavní. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro
niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. K vykonání vedlejší činnosti může ústav založit
další právnickou osobu.

2. Struktura organizace
Ustanovenými orgány dle zakládací listiny ústavu jsou správní rada a ředitel.
Správní rada se skládá z předsedy (předsedkyni) správní rady a řádných členů.
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Ke dni 31. 12. 2018 struktura správní rady byla následující.
Předsedkyně správní rady - Anna Demyanenko.
Člen správní rady - Ing. Jan Dolínek.
Člen správní rady – Ing. Serge Damian.
Statutárním orgánem ústavu je ředitel Bc. Nikolay Demyan.

3. Informace o činnosti ústavu v roce 2018
Po založení ústavu v r. 2017, a proběhlé změně statutárního orgánu, místo ředitele obsadil Bc.
Nikolay Demyan (Demyanenko). Za aktivní podpory předsedkyni správní rady Anny Demyanenko a
řádných členů správní rady se podařilo začátkem hned 01. ledna 2018 získat povolení k provozování
dětské skupiny Sugar Cube s celkovou kapacitou 9 dětí, následně na MPSV bylo požádáno o založení
druhé dětské skupiny s názvem Sugar Cube adaptační s celkovou kapacitou 6 dětí.
Prostory jsme přebrali od spol. ANS-Dem, s.r.o., IČ 018 53 147, která tady provozovala komerční
školku podle živnostenského oprávnění. Po dohodě s vlastníkem prostor SVJ CIANI, IČ 270 71 057,
ústav získal prostory k užívání se zachováním stávající částky nájemného. Nájem je stanoven na dobu
neurčitou.
Vybavení prostor pro obě dětské skupiny ústav získal taktéž od spol. ANS-Dem, s.r.o., IČ 018 53 147.
Veškerá zařízení, nábytek a hračky jsou předávány smlouvou o zapůjčení s následnou možností
odkoupení po 5 letech.
Po předchozí dohodě se spol. ANS-Dem, s.r.o. do ústavu nastoupila pečující osoba, která původně
pracovala pro ANS-Dem, s.r.o. Další pečující osobou byl ředitel Bc. Nikolay Demyan.
Již v r. 2017 ústav přes ředitele navázal úzkou spolupráci se spol. Worklife Agency s.r.o., IČ 030
59 472. Tato společnost pak zajistila pomoc se získáním peněžní podpory přes Operační program
Zaměstnanost, který vyhlásilo MPSV, Odbor realizace programů ESF.
I přes zdlouhavé čekání na schválení a poskytnutí dotace k provozu dětské skupiny Sugar Cube, ústav
získal koncem března rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum začátku realizace projektu byl stanoven
na 01. 01. 2020, proto ústav od začátku roku byl v tzv. dotačním režimu.
Kromě obstarání potřebné dokumentace, k provozu v dotačním režimu bylo potřeba najít a zakoupit
(případně zapůjčit) docházkový systém, který pohlídá čas vstupu a odchodu z dětské skupiny
zaměstnanců a dětí. Ředitel vybral po srovnání všech nabídek na trhu spol. Aperus, s.r.o., IČ 288
63 976, od které získal zapůjčený online systém ke kontrole docházky a čtecí zařízení bezkontaktních
čipových karet.
Dodávku jídla pro obě dětské skupiny ředitel po předchozím doporučení zajistil od p. Davida
Malantuka, IČ 498 56 138.
Od 01. 06. 2018 ústav je členem Asociaci provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z.s., IČ 070
04 249.
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V roce 2018 ústav zaměstnal celkem 12 osob, z toho 6 na HPP. Průměrný počet zaměstnanců k 01.
12. 2018 činil 6 osob.
Do dětské skupiny Sugar Cube docházelo v r. 2018 celkem 14 dětí, z toho 6 ukončili docházku. Klienty
jsou vesměs rodiny původem mimo ČR, trvale nebo přechodně žijící na území České republiky za
účelem zaměstnání nebo podnikání.
Do dětské skupiny Sugar Cube adaptační docházelo v r. 2018 1 dítě.

4. Ekonomické údaje
Střediska
Ústav je rozdělen od ledna 2018 na 2 střediska:
–
–

středisko DS1 – pod které spadá dětská skupina Sugar Cube
střediska DS2 – pod které spadá dětská skupina Sugar Cube adaptační

Toto rozdělení je v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině v platném znění.
Financování ústavu
Rozpočet, sestavený ředitelem ústavu, vycházel z předpokladu financování částečně klienty ústavu
(služby péče o dítě v dětské skupině), částečně z dotací v poměru 6 ku 4. Rozpočet na rok 2018 byl
nastaven jako vyrovnaný, vzhledem k nejasnému datu poskytnutí dotace, musel ředitel začátkem
roka omezit výdaje.
Celkový výsledek (bez rozdělení na střediska) za r. 2018 je velice blízký předpokladu, což je
znázorněno v grafu.

Podíl finančních zdrojů v r. 2018

Dotace
42%

Poskytnuté
služby
58%

Kromě výše uvedených zdrojů ústav získal dar od předsedkyně ústavu ve výši 15 tis. Kč.
V roce 2018 obdržel ústav 2 pololetní zálohy na dotaci od MPSV v rámci dotačních programů ESF ve
výši 841 tis. Kč. Za první pololetí ústav vykázal nižší hodnoty pro vypočet získání dotace (docházka
dětí) z důvodu chřipkové epidemie v únoru-březnu 2018, proto druhá záloha byla snížena. Ve druhém
pololetí ústav dosáhl vyšších hodnot pro vypočet, proto záloha na první pololetí 2019 je očekávána
v plné výši. Čerpání dotaci je nastaveno do 31. 12. 2019, kdy dojde k vyúčtování.
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Hospodářský výsledek za rok 2018
K 31. 12. 2018 byla vykázána celková ztráta ve výši 83 tis. Kč (bez rozdělení na střediska), daňová
ztráta po odečtení vytvořené rezervy ve výši 80 tis. Kč činila 3 tis. Kč.
Hospodaření DS1 je znázorněno dalším grafem. Celková ztráta činí 68 tis. Kč.
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Hospodaření DS2 je znázorněno dalším grafem. Celková ztráta činí 15 tis. Kč.
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Rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2018
Následující tabulky reprezentuji vybrané údaje z účetnictví v podobě rozvahy a výkazu zisku a ztráty
k 31. 12. 2018.
Hospodářská činnost spočívala především v poskytování podnájmu a doučování dětí. Veškerý
výsledek hospodářské činnosti v souladu se zakládací listinou šel na pokrytí nákladů hlavní činnosti.
ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
Ozn.
a
B.
B. I.
B. II.
B. III.

Číslo
řádku
c
6
7
8
9
11

AKTIVA
b
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Aktiva celkem
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Stav k prvnímu dni
účetního období
1

Stav k posled. dni
účetního období
2
193
69
21
103
193

Ozn.
a
A.
A. II.
B.
B. I.
B. II.
B. III.

Číslo
řádku
c
12
14
15
16
17
18
20

PASIVA
b
Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Pasiva celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období
3

Stav k posled. dni
účetního období
4
-83
-83
276
80
1
195
193

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Ozn.

Číslo
řádku

TEXT

A.
A. I.
A. III.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady

1
2
4

A. V.

Ostatní náklady
Odpisy, prodaný maj., tvorba a použití
rezerv a opr. položek

6

NÁKLADY CELKEM
Výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

10
11
12
13
14
15
17
18
19

A. VI.

B.
B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.
C.
D.

V Praze dne 17. 12. 2019
Sestavil ředitel Bc. Nikolay Demyan
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7

Činnosti
Hospodářská
6

Hlavní
5
986
1 131
5

16

80
2 202
841
15
1 206
10
2 072
-130
-130

Celkem
7
986
1 147
5
80

16

63

47
47

2 218
841
15
1 269
10
2 135
-83
-83

