Výroční zpráva za rok 2017

Určeno pro jednání správní rady Koordinačního a informačního střediska pro osoby
se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. jako v pořadí 9. Výroční zprávy, a to za rok 2017.
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KIS, o.p.s. v roce 2017 realizovalo řadu akcí a aktivit, některé z nich byly realizovány na
základě činnosti v roce 2016.
V souladu se schváleným „Strategickým plánem Koordinačního a informačního
střediska pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. na období 2016+“ se stále
věnovala problematice prosazování rovných práv osob se zdravotním postižením a seniorů.
Zvláště pak při uplatňování rovného přístupu k informacím a ke službám a koneckonců
k začleňování do společnosti.
Činnost KIS, o.p.s. ovlivnily především projektové aktivity, které byly od března 2017
realizovány. Společnost uspěla se svou žádostí o realizaci projektu komunitního centra
nazvaného “ Kulturně komunitní centrum Rybná“. Tento projekt je specificky zaměřen na
osoby, ohrožené sociálním vyloučením- seniory osoby se zdravotním postižením a rodiny
s dětmi. Dále společnost uspěla s projektovým záměrem nazvaným „ Po 50+ jdu do práce“,
který je věnovaných onkologickým pacientům po 50 roce věku a žijí ve Středočeském kraji.
Těmito projekty společnost realizuje myšlenky veřejné prospěšnosti.

Kulturně komunitní centrum Rybná
Projekt je nasměrován do hl. m. Prahy. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo
v roce 2016 v Praze 1 280 000 obyvatel. Je uváděno, že výrazně více občanů do Prahy
dojíždí za prací a studiem – přes 200 000, a z toho 65 % ze Středočeského kraje. Ve městě
bydlí několik romských komunit. Žije zde asi přes 2 000 bezdomovců. Praha má vysoký
počet přistěhovalců a vystěhovalců. Mezi přistěhovalci je vysoký podíl cizinců. Pražané se
vystěhovávají nejvíce do Středočeského kraje. Život města, zejména v centrální části,
výrazně ovlivňuje turistický ruch. Komunitní centrum mohou navštěvovat osoby se
zdravotním postižením. Nejčastěji se jedná o obyvatele Prahy 1 s lehčími tělesnými
postiženími, postiženími zraku a různými formami autismu, a jejich rodinní příslušníci.
Dalšími návštěvníky komunitního centra jsou rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci,
kterým hrozí sociální vyloučení, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem /
samoživitelkou. Dalšími CS budou obyvatelé Prahy 1, aktivit budou moci využít všechny
rodiny s dětmi. Aktivity budou zaměřeny na zvýšení vzdělanosti CS. Další CS Komunitního
centra by byla skupina seniorů, kterých je na Praze 1 přihlášených téměř 7 000. Vzhledem
ke stárnutí populace toto číslo stále vzrůstá. Téměř polovina seniorů jsou i osoby se
zdravotním postižením. Zvláště senioři jsou v mnoha ohledech velmi zranitelnou skupinou,
často žijí osaměle a izolovaně. Všechny CS získají v Komunitním centru aktuální informace
o postavení zdravotně postižených, kontakty na organizace nabízejících např. kompenzační
pomůcky a odlehčovací služby. Zároveň jim bude dán prostor pro volnočasové aktivity a
mezigenerační setkávání s ostatními obyvateli Prahy 1. Žadatel, Koordinační a informační
středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, má dlouhodobou zkušenost s CS.
Poskytuje a nabízí: workshopy a semináře, věnující se problematice osob se zdravotním
postižením a o osobách pečující o postiženého člena rodiny. Obsahem těchto workshopů a
seminářů nejčastěji bývá poradna ohledně pomoci osobám se zdravotním postižením ve
změněné životní situaci, východiska a možnosti k udržení životní úrovně, začlenění se do
společnosti,
vyhledání
zaměstnání
a
osamostatnění
se.
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Dotazníkovou sondu realizoval žadatel v květnu 2016 v organizacích, které sdružují osoby se
zdravotním postižením a seniory a jsou současně obyvateli Prahy. Celkem bylo rozdáno 95
dotazníků. Vráceno a vyhodnoceno bylo 55 dotazníků. Dotazníky byly vyplňovány
spolupracovníky žadatele v úzké součinnosti s respondenty. Tento postup byl zvolen
z důvodu převážně vyššího věku respondentů a z nutnosti vysvětlit jim záměr žadatele
založit a provozovat kulturně komunitní centrum. První otázka se týkala bydliště
respondentů. Z celkového počtu 55 odpovědí 49 osob odpovědělo, že jsou obyvateli Prahy
1. Zbývající respondenti odpověděli, že žijí mimo městskou část Prahy 1. Na druhou otázku,
která se týkala věku respondentů lze konstatovat, a žadatel to dle demografického složení
obyvatel Prahy 1 předpokládal (i dle členské základny organizací sdružujících osoby se
zdravotním postižení v Praze), že většina respondentů = 80 % je ve věku nad 30 let a z toho
45 % jsou osoby ve věku nad 60 let věku. Pouze 20 % respondentů je ve věku do 30 let.
Následující otázky byly směřovány na to, o jaké činnosti mají respondenti zájem. Především,
zda mají zájem o zapojení do nově vznikajícího kulturně komunitního centra v Praze 1.
Z dotazovaných projevilo zájem o tuto formu činnosti 65 %. Čtvrtá a pátá otázka se týkala
obsahu nově zřizovaného centra. O setkání s odborníky vyjádřilo zájem necelých 70 %
dotazovaných a necelých 30 % neví, zda by se do těchto setkání zapojilo. Pátá otázka je
zacílena na konkrétní činnosti centra. Na otázku, zda mají respondenti zájem o informace,
které se týkají situace obyvatel Prahy 1, a přilehlých oblastí odpovědělo 80 %, že o takováto
setkání zájem mají nebo spíše mají. Zájem o historii a současnost Prahy = Prahy 1 projevilo
celkem 65 % respondentů a přes 30 % odpovědělo, že zatím neví. Na další podotázku, zda
mají respondenti zájem o problematiku marketinkových praktik firem nebo institucí
odpovědělo cca 53 %, že má nebo spíše zájem má. 45 % respondentů odpovědělo, že neví.
Dotazníková sonda poskytla možnost respondentům vyjádřit se i k tomu, jaké další okruhy
otázek nebo aktivity by přivítali v programu centra. Na základě odpovědí respondentů by byly
do programu zařazeny následující okruhy, s tím, že by muselo dojít k jejich podrobnější
specifikaci – okruhy týkající se života rodin (konktrétně péče o děti – dětský psycholog,
výchova dítěte a aktivity pro děti). Velmi často respondenti požadovali zařazení právní
problematiky, ale nekonkretizovali okruhy, kterých by se právní problematiky týkala – tento
okruh problémů bude vyspecifikován na základě běžné denní činnosti centra a na základě
konkrétních požadavků návštěvníků centra. Několik respondentů by zajímal okruh otázek
spojených s esotérikou, alternativním způsobem života atd. Respondenti mladší 30 let
projevili zájem o informace týkající se školství. Dále respondenti projevili zájem o
bezbariérový pohyb po Praze, několik respondentů projevilo zájem o setkání se zástupci
policie na téma bezpečný pohyb v Praze 1. Několik respondentů projevilo zájem o setkání se
známou osobou, spisovatelem atd. Žadatel má zájem na tom, aby se klienti podíleli, nebo
měli zájem podílet se na činnosti centra osobně. Proto byl položen dotaz, který se týká toho,
zda mají respondenti zájem podílet se na jeho činnosti vlastní silou. Přes 30 % respondentů
projevilo zájem podílet se na činnosti centra či se spíše podílet. 50 % respondentů nevědělo,
zda by se na činnosti centra podílelo. Někteří z respondentů konkretizovali svou pomoc
s tím, že by jim nevadilo zapojení v jakékoliv oblasti, dále by mohli např. hlídat děti, pomoci
s administrativou, darovat knihy atd. V závěru měli respondenti za úkol doplnit další činnosti,
o které by měli zájem. Témata se většinou opakovala z odpovědí v rámci otázky č. 5.
Největší zájem projevili o problematiku školství- v tomto smyslu odpovídali respondenti ve
věku do 30 let. Dále projevili respondenti zájem a problematiku postavení rodiny, zdraví a
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zdravého životního stylu, právní problematiku a setkání se známou osobností (herec,
spisovatel…). Cílové skupiny projektu v zásadě kumulují několik problémů a ty je staví do
okruhu osob ohrožených sociálním vyloučením. Osoby ohrožené sociálním vyloučením,
pokud jsou aktivní, jsou většinou oproti ostatní populaci v nevýhodě – většinou z důvodu
velmi slabého sociálního a ekonomického postavení. Typickým znakem jsou dlouholeté
psychosociální problémy, které mohou vyústit ve vážné zdravotní problémy. S přihlédnutím i
k jejich dlouhodobé izolovanosti dost často nejsou schopni slovně ani písemně objasnit své
problémy a postavení. Poměrně často se stydí za výrazně špatnou finanční situaci, tají pře
úvěrování rodiny, postrádají motivaci k jakékoliv činnosti. Tuto zkušenost zjistil i žadatel při
realizaci různých projektových aktivit v minulosti a pochopil, že začlenění osob ohrožených
sociálním vyloučením do větší komunity nevede k aktivnějšímu přístupu této věkové skupiny.
Žadatel vysledoval, že největší sociální a ekonomické problémy se kumulují v oblastech
s nejvyšší nezaměstnaností. Žadatel z tohoto pohledu, i když i tento přístup není zcela
objektivní, přistupuje k CS podle toho, zda pečují o vlastní zdravotně postižené děti, nebo
zda pečují o zdravotně postiženou osobu, o kterou začaly pečovat v jejich dospělosti, resp.
ve stáří (partner, rodiče, prarodiče atd.), zda žijí osaměle a zda žijí aktivní život. Výrazným
prvkem posledních let je ageismus jako diskriminace starých a mladých. Zatímco kvůli
diskriminaci Romů nebo žen se vedou diskusní války na sociálních sítích a tvrdí se, že nic
takového u nás neexistuje, diskriminace na základě věku je obecně připouštěna. Buď s ní
mají sami lidé zkušenost, nebo se s ní setkal někdo jim blízký. Týká se přitom i mladých lidi.
Ageismem se rozumí stereotypizování a potažmo i diskriminace na základě věku. První
česká definice říká, že „ageismus – neboli věková diskriminace je ideologie založená na
sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu.
Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace
osob a skupin na základě jejich věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci.“
Uvedená definice staví rovnítko mezi ageismus a věkovou diskriminaci. Z právního hlediska
je však vhodnější vnímat ageismus jako širší kategorii, která zahrnuje celou škálu výroků,
komentářů a činů. Věková diskriminace, jak je pojatá v české a evropské legislativě, je potom
jen její podmnožinou. Nadávky do „špinavých důchodců“ nebo „mladých slečen, které nic
nezažily“ nikoho k soudu nepřivedou, ale neznamená to, že nejde o projevy ageismu. Citlivé
vnímání věkové diskriminace v naší společnosti dokládají i výzkumy veřejného mínění.
Znevýhodnění na základě věku považovalo v roce 2014 za nejzávažnější 44 procent lidí v
České republice. Znevýhodnění na základě věku častěji za nejzávažnější považují lidé starší
45 let (51 procent) a obecně lidé nad šedesát let. European Social Survey z roku 2009
ukazuje, že téměř sedmdesát procent Čechů starších šedesáti let se v posledním roce
setkalo s projevy nedostatku respektu nebo se špatným chováním druhých kvůli jejich věku.
Rozšířenost věkové diskriminace v Česku potvrdily i výsledky výzkumu Lucie Vidovićové,
podle nichž má přímou zkušenost s věkově diskriminačním jednáním osmnáct procent
Čechů. Když budete vyhledávat na Googlu nebo se podíváte do akademické literatury,
ageismus je nejčastěji spojován se seniory a staršími lidmi. Česká společnost si od
devadesátých let cení především dynamičnosti, chuti ke změně a mládí. Právě kult mládí má
v české společnosti velmi silnou pozici. Pojem „stará generace“ je u nás spojen s negativním
vnímáním všeho, co se dělo před rokem 1989, a starší lidé jsou vnímáni jako nositelé
„starého“ a „zkaženého řádu“. Starší generace je chápána jako neflexibilní, nedostatečně
dynamická, neschopná a závislá na jiných. To ovlivňuje různé sféry života – práci, postavení
starších ve veřejném prostoru nebo jejich místo v sociální politice či zdravotnictví. Zvlášť
alarmující je plošné vnímání starších a seniorů jako těch, kteří jsou závislí a vyžadují péči. A
5

to v situaci, kdy velké množství žen po padesátce vykonává pečující profese (sociální
pracovnice, zdravotnické sestry, pomocný personál a podobně) nebo jsou v rodinné sféře v
pečující roli vůči svým blízkým. Bez jejich zapojení by se české zdravotnictví i sociální služby
pravděpodobně zhroutily. V ČR neexistují přesné statistiky o tom, jaký je podíl osob
ohrožených sociálním vyloučením ve společnosti. Počty těchto osob se spíše odhadují a
sledují se spíše jednotlivé komunity jako např. senioři, OZP, bezdomovci atd. Společnost se
dlouhodobě věnovala problematice osob se zdravotním postižením nebo seniorům, ale
opomíjela se skupina dalších ohrožených osob. V posledních letech je tato pozornost
vynucena demografickou strukturou obyvatelstva a jejím stárnutím. Dle různých průzkumů je
třeba mít na paměti, že nejstarší věkové skupiny zaznamenávají v porovnání s těmi mladšími
výrazný nárůst. Znamená to jasný tlak na péči o seniory, která bude pravděpodobně
realizována v rodinách, protože stávající kapacita sociálních služeb nemůže obsáhnout tyto
nároky. Na základě zkušeností žadatele lze usuzovat, že v nejsložitější situaci se nacházejí
ti, kteří jsou nerozhodní, resp. neví, zda mají či nemají zájem o konkrétní činnosti nebo
aktivity. To potvrzuje i předpoklady žadatele, že zřejmě samotní občané neznají možnosti a
varianty a možnosti dalšího života v hl. m. Praze. Projekt se pokouší řešit základní problém
komunity, a to je podpora a vytváření, resp. znovu vytváření běžných lidských vazeb z
mezigeneračního hlediska. Současně vytváření platformu pro realizaci aktivizačních a
volnočasových činností pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodin s dětmi v tíživé
situaci. Praha se stala turistickou atrakcí, dochází zde k postupnému vytlačování běžných
původních obyvatel, zvláště v centrální oblasti. Narůstá cena nemovitostí, které bývají
dostupné pouze pro větší firmy a cizince. Osoby ohrožené sociálním vyloučením, jako jsou
senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci, jsou zde
velmi atypickou komunitou. Je to dáno především historickým vývojem a tlakem na komerční
využívání téměř celého území Prahy 1, kdy postupně dochází k rozvoji služeb pro turisty na
úkor snižování možností běžného života běžných obyvatel Prahy 1. Druhotnou cílovou
skupinou centra jsou i běžní obyvatelé, kteří mají s ohledem na místo svého života obtížnější
život než ostatní obyvatelé Prahy. Mizí finančně dostupná místa, kam zajít ve volném čase.
Vlivem různých okolností jsou lidé z cílových skupin často osamělí, bez podpory druhého
člověka, ztratili své přátelé a známé, kteří zemřeli, či se přestěhovali. Tím se jim změnil
zásadně život. Jejich život se, vzhledem k okolnímu světu změnil na obstarání základních
práva na zabezpečení základních životních potřeb, bohužel dost často musí za těmito
základními potřebami cestovat do vzdálenějších oblastí Prahy. Ovšem situace se výrazně
mění i s ohledem na zhoršující se zdravotní stav. Postupně ztrácí kontakt s okolím, až se
ocitnou stranou společnosti, protože náročnost zajišťování denních úkonů jim vlastně ani
časově neumožní zapojení se do dalších aktivit. Poměrně často je to i z důvodu neznalosti,
kde a jak zajistit některé tyto úkony, kde získat informace atd. Pokud se týká života rodin lze
konstatovat, že se potýkají spíše s nedostatečnou nabídkou dostupných aktivit a na území
Prahy 1 a dost často volí akce a aktivity mimo toto území. Nežijí zde, spíše jen přespávají.
Vlastně postupem doby dochází k tomu, že i tyto rodiny ztrácí kontakt a přehled o dění v
místě, kde žijí a bydlí.
V rámci projektu je vytvořen prostor k mezigeneračnímu setkávání, předávání zkušeností a
znalostí a komunikace obyvatel Prahy 1 a přilehlých oblastí, zejména osob ohrožených
sociálním vyloučením jako jsou senioři, osoby se zdravotním postižením nebo rodiny s
dětmi. S ohledem na neexistenci běžných vztahů typických pro běžnou komunitu bude
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prostor centra určen k aktivitám pro skupinu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením,
kteří jsou sice částečně podpořeni sociálním službami, ale nedostává se jim běžných
informací o životě v místě jejich bydliště. Založení KC přispívá k aktivnějšímu zapojení CS
do života komunity a ke zvýšení povědomí o ostatních obyvatelích. Hlavním cílem je přispět
k vzájemnému poznání problémů, které každodenně zažívají obyvatelé Prahy 1 a dalších
čtvrtí a seznámí se s možnostmi, které jim jsou nabízeny ostatními aktéry v místě realizace
projektu. Vzhledem k řešené problematice, zejména s ohledem na složení CS, budou
nabízeny aktivity, které osloví veřejnost ve všech věkových skupinách. Čelenové RT
projektu jsou natolik erudovaní odborníci v daných oblastech, že jsou schopni zvládat
nejrůznější situace a komunikaci.
Projektová aktivita bude ukončena v prosinci 2018.
„Po 50+ jdu do práce“
Od 1. prosince 2017 zahájilo KIS, o.p.s. realizaci projektu věnovaného onkologickým
pacientům, převážně ženám ve věku nad 50 let. Název projektu je “Po 50+ jdu do práce“ a je
registrován pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007157. Projekt je realizován za podpory
Evropské unie, Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Účastníci projektu jsou ze Středočeského kraje. Projekt bude realizován do 30. 11. 2019.
Hlavním cílem je pomoci účastníkům projektu k zařazení se do pracovního života a najít
cestu ke změně, a to nejen pracovní. Projekt je zaměřen na odstraňování nebo zmírnění
barier při návratu na trh práce 16 osob ve věku50+ s vnitřním onkologickým onemocněním.
Klíčové aktivity jsou zvoleny s ohledem na situaci CS, přičemž jsou voleny výrazné motivační
prvky, počínaje vhodnou volbou členů odborného týmu projektu, poradenstvím, až po
vhodné formy a metody vzdělávání (podpora komunikace, poznání sám/a sebe a možnosti
návratu na trh práce), včetně účasti na rekvalifikačních kurzech a doplňkových kurzech v
oblastech, které jsou jim blízké. Nemalý prostor bude věnován právním předpisům, které se
jich dotýkají. V rámci projektu je CS nabízen výběr z určitého okruhu možných
rekvalifikačních kurzů zejména z důvodu následné možnosti sdílet
účastnicemi/účastníky projektu jedno pracovní místo u absolventů/ek stejného
rekvalifikačního kurzu. Rovněž vytváří prostor těm, které potřebují po delší nepřítomnosti na
trhu práce doplnit odborné znalosti tak, aby se mohli vrátit na stejnou nebo obdobnou
pracovní pozici. Projekt umožňuje odbornou praxi nejen úspěšných absolventů/ek
rekvalifikačního kurzu s cílem, aby si zkusili/y možnosti sladění nemoci a zapojení se do
pracovního procesu. Zapojením CS do projektu dojde především ke změně uvědomění si
svých hodnot z řady účastníků projektu. CS si v rámci účasti v projektu posílí své dovednosti,
získá nové vědomosti, které si upevní a ověří svou účastí v rekvalifikačním kurzu a následné
odborné praxi. CS zjistí, že může navázat na své zkušenosti z předcházející profese nebo
najít nové pracovní směřování. Motivace budou součástí náhledu na pracovní uplatnění a na
posílí sebevědomí. Pracovní zkušenost v rámci odborné praxe a její sladění s onemocněním,
resp. léčením, ukáže cestu, kudy lze jít. Díky ověření si získaných vědomostí, dovedností,
vlastních zkušeností a pozitivní motivace dojde k jinému způsobu řešení složitých situací,
schopnosti předávat kompetence v rámci rodinných příslušníků a urovnání vlastních priorit.
Klíčové aktivity projektu budou ukončeny v listopadu 2019.
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V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů provedla dne 7. 6. 2017 Pražská správa sociálního zabezpečení u Koordinační a
informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s., Pujmanové 1221,
140 00 Praha 4, variabilní symbol 1182053619, IČ 28230779, jako zaměstnavatele,
neplánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
(dále jen pojistné) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. V rámci této kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Výraznou činností společnosti je právní poradenství. V roce 2017 byla schválena řada
legislativních změn. Společnost zpracovala tento přehled a poskytla ho všem
spolupracujícím organizacím a institucím a je k dispozici všem účastníkům projektových
aktivit. Společnost se věnuje poradenské činnosti průběžně. Viz příloha“

Přílohy k účetní závěrce:
1. Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu
Viz příloha
2. Rozvaha ve zkráceném rozsahu
Viz příloha

3. Legislativní změny
Viz příoha

JUDr.Marie Madejová
Přílohy: dle textu
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Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha
v plném rozsahu

Název účetní jednotky:

Koordinační a informační středisko pro osoby
se zdravotním postižením a seniory

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )

Sídlo účetní jednotky:

Pujmanové 1221/4
IČ: 2 8 2 3 0 7 7 9

Praha 4
140 00

Stav k prvnímu dni
účetního období

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
1. Pozemky
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Podíly - podstatný vliv
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Zápůjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k softwaru
3. Oprávky k ocenitelným právům
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
IČ: 28230779
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Stav k poslednímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem
I.

3

Stav k poslednímu dni
účetního období

3684

Zásoby celkem
1. Materiál na skladě
2. Materiál na cestě
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
7. Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby

II. Pohledávky celkem

2718

1. Odběratelé

10

2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy

7

5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

1010

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků

1691

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Peněžní prostředky v pokladně

3

964

1

28

2

936

2. Ceniny
3. Peněžní prostředky na účtech
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Peníze na cestě
IV. Jiná aktiva celkem

2

1. Náklady příštích období

2

2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

IČ: 28230779
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Stav k prvnímu dni
účetního období

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I.

Stav k poslednímu dni
účetního období

-623

-618

-623

-618

Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

-195

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

-428

-624

626

4302

626

742

47

27

B. Cizí zdroje celkem
I.

6

Rezervy celkem
1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky celkem
1. Dlouhodobé úvěry
2. Vydané dluhopisy
3. Závazky z pronájmu
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Dohadné účty pasivní
7. Ostatní dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
2. Směnky k úhradě
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci

87

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

34

8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně

14

10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí
17. Jiné závazky

579

580

18. Krátkodobé úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
IV. Jiná pasiva celkem

3560

1. Výdaje příštích období

1

2. Výnosy příštích období

3559

PASIVA CELKEM

IČ: 28230779
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Poznámka:

Právní forma účetní jednotky:

obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání:

péče o zdravotně postižení

Sestaveno dne:

15.02.2018

Podpisový záznam:
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