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Vážení čtenáři,

máme za sebou další rok provozu občanského sdružení Smíšek a o nejdůležitější okamžiky roku 2018 se s 
Vámi chceme podělit v naší Výroční zprávě.

I v tomto roce máme v plném provozu 4 Integrační školičky Smíšek, Klub Smíšek s dílničkou pro maminky, 
3 Mikrojesle a další přídavné aktivity.

Díky školičkám, poznáváme spoustu bystrých dětí – dětí, které neměly lehký start do života; dětí, za něž 
stojí bojovat. Bohužel i zde se stále objevuje dost mráčků a zažíváme odebrání dětí z rodiny do dětského 
domova. I tyto situace patří k naší práci. Pro nás velmi smutný zážitek. O to více se všichni zaměstnanci snaží 
o podporu celé rodině. A zato jim patří velký dík.

Přesto je před námi velká spousta práce je stále se co učit a vylepšovat.

Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům, kteří nám neúnavně po celý rok pomáhají a podílí se na cho-
du organizace, na různých aktivitách a pomáhají nám takto naplňovat společně cíle organizace.

Velké díky patří také našim patronům Marcele Březinové, Honzovi Musilovi, Pavlínce Matiové a Standovi 
Čermákovi, kteří nás neúnavně a stále podporují.

Obrovský dík patří všem dárcům a sponzorům, kteří nás podporují. A přeji jim i Smíšku, aby je neopouštěla 
důvěra v činnost naší organizace, kterou oni svými dary pomáhají rozvíjet a budovat.

Vladislava Táčnerová
ředitelka Občanského sdružení Smíšek

ÚVODNÍ SLOVO

Výroční zpráva Smíšek 2018
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Výroční zpráva Smíšek 2018

Naše vize

JSME NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÁ POMÁHÁ DĚTEM PROSTŘEDNICTVÍM PROPOJENÍ JEJICH SOCIÁL-
NÍCH, VZDĚLÁVACÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT.

VIZE: VŠEM DĚTEM VE SMÍŠKU CHCEME INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM GARANTOVAT ZAŘAZENÍ DO BĚŽNÉ-
HO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU NEBO ZAŘAZENÍ DO SPECIÁLNÍ ŠKOLY ODPOVÍDAJÍCÍ JEJICH INDIVIDUÁL-
NÍM POTŘEBÁM.

Poskytované služby:

 · Integrační školky Smíšek

 · Mikrojesle Smíšek

 · Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)

 · Smíškoviny a další podpůrné aktivity

 · Klub Smíšek a dílničky pro rodiče
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iNTEGRAČNÍ ŠKOLIČKY SMIŠEK

Výroční zpráva Smíšek 2018

INTEGRAČNÍ ŠKOLIČKY SMÍŠEK 

Poskytují primárně podporu a pomoc dětem, které neměly lehký start do života, mají malý nebo žádný 
kontakt s vnějším prostředím, trpí nedostatkem podnětů. Tento stav se negativně odráží na jejich vývoji a 
připravenosti na vstup do prvního ročníku ZŠ. 

Provozujeme 4 Integrační školičky Smíšek – projekt je částečně podporován z dotačního programu ESF – 
Podpora dětských skupin. 

Integrační školička Vysočany – Na Harfě 4, Praha 9 – kapacita 10 
Integrační školička Vinohrady – Bělehradská 25, Praha 2 – kapacita 12 dětí 
Integrační školička Jarov – U Kněžské louky 55, Praha 3 – kapacita 15 dětí 
Integrační školička Karlín – Pernerova 50, Praha 8 – kapacita 12 dětí 

Provoz školiček je od pondělí do pátku v čase 8:00 – 17:00 hodin. 

Denní činnost se řídí dle platného rámcově vzdělávacího plánu MŠMT pro předškolní vzdělávání, vzhle-
dem k naší specifické cílové skupině vždy bylo a je k dětem přistupováno individuálně s důrazem na jejich 
konkrétní potřeby. 
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iNTEGRAČNÍ ŠKOLIČKY SMIŠEK

Výroční zpráva Smíšek 2018

V rámci Integračních školiček jsou zahrnuty služby speciálních pedagogů, které se staly již nedílnou sou-
částí našich zařízení. Speciální pedagog se zaměřuje na co nejintenzivnější práci s dětmi a rodiči, ale vzhle-
dem k primární cílové skupině musí být i velkou oporou vychovatelům školiček. 

Mnoho dětí docházejících do školiček je pod dozorem sociálních pracovníků OSPOD, některé rodiny mají 
určen soudní dohled vzhledem k nedostatečné péči o dítě a nedostatku rodičovských kompetencí. Jedná 
se o rodiny po léčbě závislosti, s neznalostí nebo nedbalostí a nezájmem o dítě. 

V roce 2018 děti ze školiček zažily mnoho výletů, akcí, sportování. 
Nejvíce si užívají pobyty v přírodě, které jsou jim dopřány díky sponzorům a nadacím na školce v přírodě, 
stanování.  Pravidelně navštěvujeme babičky a dědečky v Domovech důchodců, navštěvují kamarády  v 
Domově pro zdravotně postižené Sulická. Na Benefiční módní přehlídce se staly jako tradičně modely a 
modelkami, na akci „Stromeček splněných přání“ se děti ukázaly jako tanečníci a mnoho dalšího.

Celkový počet dětí za 7 let činnosti 228 dětí

Z toho s doporučením OSPOD 172 dětí

Děti z běžných rodin 54 dětí

Přechod do běžného 0 a 1 ročníku ZŠ 39 dětí

Přechod do speciální školky či školy (díky určené 
konečné diagnóze)

17 dětí

Odebrání dětí docházejících do školiček rodině do 
ústavní péče (nechuť spolupráce ze strany rodiny)

8 dětí
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JAK LÉTA BĚŽÍ

Výroční zpráva Smíšek 2018

2006

Založení Smíšku 
Mezi prvotní aktiv
ty patřily ozdravné 
pobyty, letní tábory 

pro děti s postižením. 
Cílová skupina se po-

stupně rozrostla o děti 
ze znevýhodněného 
prostředí a děti z dět-

ských domovů.

V září otevřena první 
Integrační školička Smíšek 

ve Vysočanech (pro děti 
ve věku 2–6 let ze zne-

výhodněného prostředí 
nenavštěvující žádné 

předškolní zařízení), dále 
Integrační centrum Smí-
šek s registrací sociálně 
aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi (terénní a 

ambulantní služba).

Probíhají  volnočaso-
vé aktivity, ozdravné 
pobyty, letní tábory 

pro děti s postižením 
a ze znevýhodněného 

prostředí

ozdravné pobyty u moře, 
letní tábory, „Smíškoviny“, 
„Šikovné ručičky“ (aktivity 

pro rodiče s dětmi 3–15 
let). Zahájen projekt „Naše 

rodina pro naše děti“ 
(zaměření na podporu a 
pomoc rodinám s dětmi 
ze sociálně znevýhod-
něného prostředí – po-

řádání besed, přednášek 
s odborníky, vzdělávací 

a sportovní aktivity). 
Všechny aktivity pořádány 

pouze dobrovolníky. 

Probíhají  volnočaso-
vé aktivity, ozdravné 
pobyty, letní tábory 

pro děti s postižením 
a ze znevýhodněného 

prostředí

Probíhají  volnočaso-
vé aktivity, ozdravné 
pobyty, letní tábory 

pro děti s postižením 
a ze znevýhodněného 

prostředí

Probíhají  volnočaso-
vé aktivity, ozdravné 
pobyty, letní tábory 

pro děti s postižením 
a ze znevýhodněného 

prostředí

2007 2008 2009

2010 20122011
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JAK LÉTA BĚŽÍ 

Výroční zpráva Smíšek 2018

2013 2014 2015

Členství v Asociace 
společenské odpověd-
nosti a začalo se uchá-
zet v rámci této asoci-
ace o titul Odpovědná 
škola, který jsme, jako 
jedna z prvních, získali 

v následujícím roce. 
Začátek rekonstrukce 

druhé školičky.

Získané podpora 
Nadace Velux. Rekon-

strukce a otevření 2 
Integrační školičky. 

Rekonstrukce a otevření 
3 a 4 Integrační školičky. 
Rozšíření  Klub Smíšek 

o Dílničku Smíšek a stali 
jsme se členy Asociace 

malých a středních pod-
niků a živnostníků a členy 
Asociace veřejně prospěš-

ných organizací ČR. 

2016 2017

Se rozrůstáme o 3 
projekty Mikrojeslí re-
alizované díky MPSV 
podporované EU ESF 

– OPZ. 

máme také nové 
logo. Ukončili jsme 
sociálně aktivizační 

služby (SAS) a regist-
rovali Sociálně právní 
ochranu dětí (SPOD).
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK

Výroční zpráva Smíšek 2018

Benefiční přehlídka

Na výstavě železnic a traktorů

Canisterapie

Návštěva výstavy hraček

9
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK

Výroční zpráva Smíšek 2018

Návštěva botanické zahrady

Učíme se bruslit

Svačina po bruslení

Řádíme v Mirakulum

10
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK

Výroční zpráva Smíšek 2018

Cesta za delfíny

Krmení delfínů

Strom splněných přání

Benefice

11
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK

Výroční zpráva Smíšek 2018

IZS

Malý policajt

Výroba dárku pro maminku na Sv. 
Valentýna

Návštěva Beach clubu

12
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ZE ŽIVOTA ŠKOLIČEK

Výroční zpráva Smíšek 2018

Připravujeme zdravé pokrmy Zdobíme perníčky

Tvoříme v domově důchodců Návštěva Honzy Musila

Velké poděkování patří Všem dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhali s organizací akcí, díky kterým si malí Smíšci mohli 

užívat mnoho zábavy a zapomněli na své „bolístky“.

13
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INTEGRAČNÍ ŠKOLIČKY SMIŠEK

Výroční zpráva Smíšek 2018

MIKROJESLE SMÍŠEK

I v tomto roce pokračujeme s realizací 3 projektů MPSV podporovaných EU ESF – OPZ. Jedná se o projek-
ty mikrojeslí – Jesličky Smíšek Praha 3, Praha 8, Praha 9. 
Mikrojesličky jsou provozovány na adresách: Kolmá 8, Praha 9 Thámova 19, Praha 8; Krásova 19, Praha 3. 

Otevírací doba je od 8 do 17 hodin pondělí – pátek. S kapacitou 4 děti v danou chvíli, s péčí 1 a ½ vycho-
vatele. 

Cílem projektů je zlepšení podmínek pro zaměstnávání rodičů s malými dětmi. Projekty jesliček tak pod-
porují rovné příležitosti při vstupu na trh práce. Cílovou skupinou jsou děti od 0,5 do 3 let. Pro zařazení 
do projektu musí být splněna podmínka vazby na trh práce obou rodičů. Školné je díky projektu MPSV 
zdarma.
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Výroční zpráva Smíšek 2018

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ

V rámci pověření SPOD poskytujeme: 

• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 
• Poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. 
• Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů sou- 
 visejících s péčí o dítě a jeho výchovu. 
• Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
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Výroční zpráva Smíšek 2018

DALŠÍ VEDLEJŠÍ AKTIVITY

Klub Smíšek 

V návaznosti na sociálně právní ochranu dětí je neméně důležitá osvěta a informovanost rodin, která naší 
převážné většině rodin chybí.  Klub je nejen centrem, kde se mohou potkávat a vyměňovat si své poznatky 
a zkušenosti, ale hlavně centrem vzdělávání. 

Klub Smíšek 

• podpůrná činnost, jako jsou besedy a přednášky s tématy zaměřenými na problémy denního živo 
 vota: vývoj, potřeby a výchova dětí, podpora zkvalitňování vzájemných vztahů v rodině a podpora  
 řešení problémů

v roce 2018 proběhlo 10 přednášek a besed s odborníky za podpory 76 osob. 

Proběhlé semináře a workshopy: 

Pediatr, náš partner 
Speciální pedagog pomáhá 
Jak na sociální dávky – na co mám nárok 
Exekuce není konec 
Zpět do práce (nácvik CV) 
Infekční nemoci (svrab, vši atd.) 
Stomatolog a děti předškolního věku 
Policie a domácí násilí 
Psycholog – vývoj dítěte v předškolním věku 
Logopedie – jak narovnat chyby 
Odborná knihovna 
Přístup na PC s připojením na internet a možností tisku 

Dílnička Smíšek 

Aktivizační dílnička pro dlouhodobě nezaměstnané rodiče (převážně matky). S možností absolvování růz-
ných školení a workshopů zaměřených na výuku různých technik pracovních činností (šití, háčkování, vý-
roba šperků atd.) a zaměřených na možnost budoucí drobné výroby na ŽL a přivýdělek. Výrobky, které 
maminky vyrobí, následně pomůžeme prodat na trzích a prezentačních akcích. Pro mnoho matek i tak 
malý výdělek dokáže vrátit velký kus sebevědomí, že jsou stále užitečné a něco opravdu umí. 
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Výroční zpráva Smíšek 2018

DALŠÍ VEDLEJŠÍ AKTIVITY

Smíškoviny

Jedná se o volnočasové aktivity pro celé rodiny, pořádané min. 1× měsíčně. V rámci této aktivity je kladen 
důraz na aktivní a smysluplné trávení volného času rodiči s dětmi. Rodiče s dětmi se vzájemně učí komuni-
kaci, sdílení zážitků a informací. Proběhlo 10 akcí (výletů či setkání v dílničkách) za účasti 72 rodin. 

Proběhlé akce dětí s rodiči – Smíškoviny: 

Poznáváme zimní Prahu 
Vaříme s paní Vařečkou 
Masopust 
Vítání jara (Toulcův dvůr) 
Hledání lesních skřítků 
Letní tvoření 
Sportovní den 
Hurá za podzimem 
Vázání vánočních věnců 
Výroba mýdel a vánočních ozdob
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Výroční zpráva Smíšek 2018

BENEFIČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

„Dítě mnoha rolí“
 
Jako tradičně jsme na podzim pořádali benefiční akci - módní přehlídku s názvem „Dítě mnoha rolí“, kde 
malí Smíšci ukázali, co se naučili v průběhu roku a spolu s umělci předvedly mnoho pěkných modelů. 
Velké poděkování patří všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář a přišli ve svém volném 
čase podpořit činnost Integračních školiček Smíšek. Všem sponzorům a dárcům, co na benefiční akci při-
spěli nebo si nakoupili některý z mnoha výrobků dětí a maminek na našem stánku, děkujeme. 

Velký dík patří návrhářům a firmám, co nám propůjčili své modely a oblečení. 
Další velké díky patří všem, kdo benefiční akci podpořili. 

18
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Výroční zpráva Smíšek 2018

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Existuje Ježíšek? Strom splněných přání 

A zase přišly Vánoce a s tím spojená akce „Strom splněných přání“ opět se sešlo mnoho krásných dárků 
a pracovna speciálního pedagoga na školičce se proměnila ve velký sklad plný dárků se zákazem vstupu 
dětem. Předávání na Vánoční besídce provázelo mnoho rozpačitých úsměvů a nedočkavé očekávání, jestli 
zrovna jim Ježíšek splní jejich přání. Rozzářené tváře a jiskřičky v očích malých i větších nezbedů byly tou 
největší odměnou nám všem. 

Velké díky Všem Ježíškům, kteří nám pomohli splnit dětská přání. Mnoha dětem se aspoň na danou chvíli 
vrátil úsměv na tváře a mohly zapomenout na všechno zlo, které je potkalo v již tak raném věku. Moc Vám 
všem děkujeme…

20

Autodráha, Viktor, 3 roky Barbie mořská pana, Sabinka,
5 let
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Výroční zpráva Smíšek 2018

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM

Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří nás přišli podpořit v rámci dnů dobrovolníků – z firmy Česká 
spořitelna. 

Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří nám v průběhu roku 2018 vždy ochotně pomohou, pora-
dí, vyrobí, opraví. Prostě jsou zde vždy, když je ve Smíšku potřeba něco udělat. Velký dík patří i těm, kteří 
zůstávají v tiché anonymitě. 

DĚKUJEME, MOC SI VAŠÍ PRÁCE VÁŽÍME. 
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PODPORUJÍ NÁS

Výroční zpráva Smíšek 2018

PODPORUJÍ NÁS

23

- MPSV - Rodina

- Nadace Agrofert

- Městská část Praha 3

- Městská část Praha 9

- Městská část Praha 10

- Městská část Praha 4

- Městská část Praha 8

- Nadace Agrofert

- Nadace umění pro zdraví

- Novák – vratová technika

- Petr Mráček – fotograf

- Jiří Neuer

- Petr Šustek – servis kávovarů

- LCM s.r.o.

- Zdeňka Bosáková

- Budu pomáhat.cz – Hanka Kosová
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KONTAKTY

Výroční zpráva Smíšek 2018

24

Občanské sdružení Smíšek 
Pešlova 359/18 
190 00 Praha 9 – Vysočany 
e-mail: info@os-smisek.cz 
internet: www.os-smisek.cz 

předseda sdružení: Novák Vladimír 

ředitelka sdružení: Táčnerová Vladislava 
tel: +420 608 036 519, e-mail: tacnerova@os-smisek.cz 

ekonom: Jana Karásková 
e-mail: karaskova@os-smisek.cz 

Integrační školička Smíšek Vysočany 
Na Harfě 4/694 
190 00 Praha 9 – Vysočany 
tel.: +420 734 436 762, e-mail: harfa@os-smisek.cz 

Integrační školička Smíšek Vinohrady 
Bělehradská 25 
120 00 Praha 2 – Vinohrady 
tel.: +420 734 436 762, e-mail: vinohrady@os-smisek.cz 

Integrační školička Smíšek Karlín 
Pernerova 50 
180 00 Praha 8 – Karlín 
tel.: +420 733 671 817, e-mail: karlin@os-smisek.cz 

Integrační školička Smíšek 
U Kněžské louky 55 
130 00 Praha 3 – Jarov 
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Výroční zpráva Smíšek 2018

FINANCE

IČO
1 x příslušnému finančnímu orgánu

Účetní jednotka doručí:

27021246

Občanské sdružení Smíšek spole
Pešlova  359/18
Praha 9
190 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018

v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádku

TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 6183 618A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 7863 786A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 735 73A. I. 3.

Náklady na cestovné 276 27A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 7A. I. 5.

Ostatní služby 2 7328 2 732A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 5 6875 687A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 4 53814 4 538A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 1 14915 1 149A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatkyA. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 20A. IV. 15.

Ostatní náklady 222222A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 1622 16A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 125 1A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 20528 205A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 29
Součet A.VI.23. až A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 30A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky 1111A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

1136 11A. VII. 28.
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FINANCE

Číslo
řádku

TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 9 5389 53839Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 7 3787 378B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 7 37842 7 378B. I. 1.

Přijaté příspěvky 594594B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 59445 594B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 958958B. III. 47

Ostatní výnosyB. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 54B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetkuB. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 8 9308 93061Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -608-608C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -608-608D. 63ř. 62 - ř. 37

spolek

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 20.05.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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FINANCE

1 x příslušnému fin. orgánu

Občanské sdružení Smíšek spole
Pešlova  359/18
Praha 9
190 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

27021246

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

AKTIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 620620

A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 620 620

Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 620620A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7.

35
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.
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FINANCE

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

PASIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 -1 367-760

A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90

Vlastní jmění (901) 87A. I. 1.

Fondy (911) 88A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 -760 -1 367

Účet výsledku hospodaření (963) 91 -608xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x41A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 -759-801A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 7 8015 661

B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 4 031 5 618

Dlouhodobé úvěry (951) 98 5 6184 031B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 1 630 2 173

Dodavatelé (321) 106 161156B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 358260B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 781581B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 66B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 50120B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122 262318B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127 110229B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.
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FINANCE

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

PASIVAOznačení

a

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 10

Výdaje příštích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 10B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 6 4344 901

spolek

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 20.05.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou




