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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KŘIŽOVATKA, Z. S. ZA ROK 2016 



 

ÚVODNÍ SLOVO  

 

Vážení přátelé. 

Dovoluji si využít pravidelné příležitosti pozdravit naše členy, přátele, příznivce i ty, kterým není 

lhostejná budoucnost nové generace a předložit bilanci činnosti spolku Křižovatka, z. s.  

V r. 2016 jsme se snažili pokračovat v nabídce dobře rozběhnutých aktivit. Díky tomu, že jsme 

nebyli personálně poddimenzování, jsme mohli většinu našich aktivit kvalitně naplánovat ale i 

zorganizovat. Můžu skonstatovat, že většinu stanovených cílů se podařilo dosáhnout, a bylo to 

také díky pomoci mnoha dobrovolníků a příznivců sdružení. Všem bych chtěl tímto za jejich 

nasazení poděkovat.  

Radostnou skutečností je opět velký počet nových účastníků akcí, kteří k nám přichází z různých 

částí republiky. Poděkování patří také těm kteří osobně zvou další mladé lidi. Dobrá zkušenost je 

nejlepší reklama.  

Vážení přátelé, tato výroční zpráva je vlastně zároveň výzvou k pokračování. Pro rok 2017 je třeba 

udržet naše aktivity s mladými živé a hledat jejich další  zkvalitnění, příp. rozšíření. Děkuji všem 

příznivcům za podporu naší služby a věřím ve všestranně prospěšnou spolupráci v r. 2017. 

 

V Příchovicích dne 27.6.2017. 

 

Jozef Kadlic 

předseda  Křižovatka, z. s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Základní údaje  

Název organizace: Křižovatka, z. s. 

Právní forma: spolek 

Číslo a datum registrace: II/s-OS/1-26134/94-R        16.11. 1994 

Sídlo: Příchovice 38, 468 48 Kořenov 

Předseda: Mgr. Jozef Kadlic 

IČO: 602 530 11 

DIČ: CZ602 530 11 

 

 

CÍLE, ZÁSADY A ZPŮSOB Č INNOSTI 

Cílem spolku je napomáhat duchovnímu, etickému, kulturnímu, společenskému i fyzickému rozvoji 

dětí a mládeže. Praktické, nenásilné osvojování prvků prosociálního jednání považuje sdružení za 

nejúčinnější prevenci nežádoucích společenských jevů a za ideální prostředek formující osobnost 

mladého člověka ke schopnosti vytváření pozitivních společenských, rodinných a partnerských 

vztahů. 

Zásady spolku stojí na principech respektování univerzálních mravních hodnot stejně jako 

národních, rasových i náboženských odlišností. Spolek tak chce přispět ku prospěchu jednotlivých 

mladých lidí i společnosti. 

Mezi způsoby činnosti patří např. zajišťování materiální pomoci, akcí a kontaktů pro děti a mládež 

a pro práci s dětmi a mládeží, zejména ve střediscích v Příchovicích a v Desné, spolupráce 

s charitativními a humanitárními organizacemi a s organizacemi podobného zaměření, vytváření 

programů v oblasti prevence drogových závislostí a dalších negativních vlivů působících na děti 

mládež, podpora zdravé výchovy především v oblastech duchovního života, partnerských a 

rodinných vztahů, vedení k zapojování se do společnosti, pomoc při budování vzájemné mezilidské 

úcty, lásky, tolerance, služby, obětavosti a vstřícnosti ve společnosti. 

Činnost organizace 

V roce 2016 se našich akcí zúčastnilo cca.  2500 dětí a mladých lidí.  

 

 



Prázdninové pobyty 

V průběhu jarních, velikonočních, letních, podzimních a vánočních prázdnin jsme nabídli mládeži a 

dětem možnost zapojit se do pestře poskládaných aktivit, které připravil realizační tým 

dobrovolníků s využitím lektorů a zapojením mladých. Celkem se jednalo o 18 týdnů pobytů 

mladých s průměrnou návštěvností 40 mladých. Zvlášť oceňuji velmi zdařilou akci letních prázdnin 

Teen Tábor, která se konala po sedmé v našem centru a je mladými lidmi velmi oblíbená z hlediska 

osbního růstu, nových kontaktů a společenství.  

Víkendové akce 

V průběhu školního roku proběhla víkendová setkání zaměřená na široké spektrum mladých. 

Tvořivost, ztišení, sport, vzdělávání – témata, která pomohla zacílit na konkrétní uživatele. 

Návštěvnost se pohybovala mezi 10 a 30 účastníky. 

Animátoři 

Na každém setkání bylo 20 účastníků ve věku od 15 do 20 let (5 víkendů za rok). Cílem těchto 

setkání je  vzdělávaní v oboru výchovy, psychologie, pedagogiky a formaci k univerzálním mravním 

hodnotám. Účastníci se tímto připravují na práci s mládeží. Tato činnost je dlouhodobá – víceletá. 

Klasické příchovické víkendy  

Tento druh víkendů je jednoduchá záminka jak navázat i během roku na to, co mladým nabízíme 

během jejich prázdninových pobytů, zejména letního Teen tábora. Účast cca 20 mladých na 

každém z nich je potěšující. Příchovické víkendy proběhly zdařile a zdá se, že získaly pevné místo 

v naší nabídce. 

 

 



Víkend rozšířeného týmu 

Na žádost odrostlých „náctiletých“  pořádáme akci pro starší mládež, která je specificky zaměřená 

na zájmy mladých, kteří vkročili do dospělosti. V letošním roce bylo téma vztahy.V nabídce chceme 

pokračovat i nadále v r. 2015. 

Víkend „Pro Přícho“ 

Jedná se o víkend zaměřen zejména na pracovní činnost uvnitř a také  v okolí našeho centra. Této 

akce se účastní cca. 10 - 15 mladých lidí. Je to oblíbená akce mladých lidí, kde si mohou v praxi 

vyzkoušet své pracovní a organizační dovednosti. 

Víkend pro přátele 

V říjnu jsme pozvali přátele spolku, bývalé členy realizačního týmu nebo účastníky akcí na setkání, 

kde se i se svými rodinami mohli sdílet, prohlubovat přátelství získaná pobyty v centru a také se 

dozvědět, jak život a rozvoj centra pokračuje. Z těchto přátel také někteří nabízejí sdružení různé 

bezplatné služby a lektorskou činnost. Přijelo asi 50 účastníků. 

Pracovní víkend  

Ke konci kalendářního roku zveme naše členy i nečleny k pomoci s údržbou domů a k chystání 

vánoční výzdoby. Tyto dny neslouží jen k práci, ale také ke vzájemné komunikaci a utužování 

přátelství. Dvou víkendů, v listopadu a v prosinci, se zúčastnilo celkem 30 pomocníků. Děkujeme.  

 

 

 

 

 



Taneční víkend 

Na základě poptávky mládeže jsme se rozhodli v roce 2016 po čtvrté zorganizovat taneční víkend, 

kteří vedli zkušení lektoři. Účastnilo se ho 15 mladých lidí, kteří měli možnost zlepšit své taneční 

dovednosti. Rádi bychom tuto akci zopakovali i v roce 2017 

Kapela KaPři 

Již jedenáctým rokem v centru úspěšně působí kapela Příchovic, tedy KaPři. Kapela nejen vytváří 

užitečný prostor pro volný čas mládeže, ale také nalezla svoji výrazovou tvář a má zázemí 

příznivců. Pomáhají k tomu pravidelná měsíční víkendová soustředění, téměř vždy zakončená 

vystoupením pro veřejnost. Již tradičně KaPři účinkovali na našem vánočním koncertě a při větších 

akcích v centru. Kromě toho opustili malé teritorium domácího rybníka a začali vystupovat i 

v dalších místech, zejména v Praze, ale i jinde.  

Jednorázové akce 

V roce 2016 jsme pokračovali v pravidelných týdenních schůzkách s místními dětmi z Příchovic, 

Kořenova a Desné. Také jsme uspořádali několik jednodenních výletů, Mikuláškou a předvánoční 

besídku s účastí cca 20 dětí, další pro rodiny s malými dětmi a pomáhali se zajištěním fotbalového 

turnaje.  

 

Nezapomínali jsme ani na kulturní akce. Podařilo se nám zajistit 1 velký koncert o Vánocích. 

Celková návštěvnost byla více než 250 lidí.  

 



Podpora týmu a dobrovolníků   

V našem spolku pracuje asi 30 dobrovolníků. Jejich hlavní činností je podporovat realizační tým 

v době pobytu velkého počtu účastníků v centru mládeže. Pod dohledem týmu organizují aktivity 

pro mladé, pomáhají s chodem domu, připravují potřebné materiály a zajišťují hladký průběh akcí. 

Jejich pomoc je pro nás nezbytná. Snažíme se je tedy nejen zapojovat do aktivit, ale také formovat 

a podporovat v jejich osobním růstu. Znamená to mj. osobní návštěvy nebo návštěvy skupin 

mládeže, ve kterým jsou doma zapojeni. V této činnosti je podle sil třeba pokračovat i do 

budoucna. Je to mj. forma poděkování za to, co pro Křižovatku dělají. 

Ostatní 

Kromě výše popsaných akcí navštívily centrum spontánně, bez ohlášení desítky mladých lidí. Jsme 

rádi, že centrum slouží mladým celoročně, když to oni potřebují, tedy na způsob zařízení 

nízkoprahového typu.  

Ve výčtu aktivit nejsou zahrnuty takové, které pomáháme zajišťovat jiným sdružením, ať už 

v našem centru nebo na jiných místech.  

Všechny organizované akce jsou otevřené celé společnosti. Některé byly dotovány finančními 

prostředky z rozpočtu MŠMT ČR . Moc si toho vážíme a děkujeme. 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

 

Jako každý rok, došlo na Křižovatce k obměně týmu spolupracovníků. Již v srpnu odešli Kateřina 

Habartová a Martin Nováček. Chci jim tímto poděkovat za veškerou práci a nemalé úsilí, které zde 

vynaložili.  

Pro další rok se podařilo získat  nové posily Tým posílili zejména odchovanci Jindřich Špaček a 

Marie Barkmanová a pak další dva jmenovitě Dominik Adamčík a Michaela Klečková. Navzdory 

tomu zůstává hledání a příprava kvalitních mladých lidí pro tým stálým imperativem. 

Pro zkvalitnění služby mladým se členové týmu účastní dvouletého studijně formačního kurzu pro 

pracovníky s mládeží, který pořádá naše střešní organizace AKSM. Kurz obnáší 4 týdny přednášek 

za rok. Cenné však nejsou jen přednášky, nýbrž také vzájemné sdělování zkušeností se členy týmů 

obdobně zaměřených sdružení.   

 

SPOLUPRÁCE S  DALŠÍMI SUBJEKTY 

 

Pozitivním jevem uplynulého roku bylo pokračování mnohostranné lokální a regionální spolupráce 

s obcemi, školami a spřátelenými NNO. Na místní úrovni se členové sdružení podílí na vedení 

dětských kroužků v Kořenově a v Desné s týdenní návštěvností okolo 10 dětí.  



A dále je to spolupráce se sdružením Proxima Sociale, o. s., s místním sdružením Jizerky pro vás, 

o.p.s. a se sesterskými sdruženími v rámci střešní organizace AKSM (zejména Jedlová, Pyramida a 

Sarkander).  

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA  

V r. 2015 členská základna Křižovatky, z. s. čítala 88 osob. Z toho  

do 18 let   59 osob 

do 26 let   22 osob 

nad 26 let 7 osob 

 

PLÁN NA ROK 2017 

 

Chceme pokračovat v uvedené činnosti, jako v roce 2016. Podle sil a finančních možností se 

budeme snažit o další zkvalitnění nabídky programů i o osobnostní rozvoj a vzdělávání našich 

dobrovolných spolupracovníků. 

 

PROPAGACE 

 

Náš spolek využívá k propagaci jednorázové tiskové materiály a informuje své členy i nečleny 

pomocí webových stránek a e-mailových zpráv. 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

a) členská schůze, 

b) předseda 

 

 

 



HOSPODAŘENÍ  

 

Jsme vděční za finanční pomoc Nadačnímu fondu Křižovatka, MŠMT, Biskupství litoměřickému a 

mnoha soukromým dárcům. Díky vám můžeme přijímat mladé lidi bez ohledu na jejich finanční 

situaci.  

 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace  

v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celých tisících Kč). 

Název a sídlo účetní jednotky:  

Křižovatka, z.s. 

Příchovice 38  

 

 

 

  

  

  

Označení  
AKTIVA  Stav k prvnímu dni 

účetního období  

Stav k poslednímu dni 

účetního období  

a  b  1  2  

A.  Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. 

+ A.II. + A.III. + A.IV.)  

  2 847   2 660 

A. I.  

1.  

2.  

3.  

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            

(součet A.I.1. až A.I.7.)  

  0   0 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    0   0 

Software    0   0 

IČO  

  

60253011 



4.  

5.  

6.  

7.  

Ocenitelná práva    0   0 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    0   0 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    0   0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    0   0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek  

  0   0 

A. II.  

1.  

2.  

3.  

4. 

 5. 

 6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Dlouhodobý hmotný majetek celkem            

(součet A.II.1. až A.II.10.)  

  4 038   4 038 

Pozemky    0   0 

Umělecká díla, předměty a sbírky    0   0 

Stavby    3 715   3 715 

Hmotné movité věci a jejich soubory    323   323 

Pěstitelské celky trvalých porostů    0   0 

Dospělá zvířata a jejich skupiny    0   0 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek    0   0 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    0   0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    0   0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek  

  0   0 

A. III.  

1.  

2.  

3.  

Dlouhodobý finanční majetek celkem            

(součet A.III.1. až A.III.7.)  

  0   0 

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba    0   0 

Podíly - podstatný vliv    0   0 



4.  

5.  

6.  

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti    0   0 

Zápůjčky organizačním složkám    0   0 

Ostatní dlouhodobé zápůjčky    0   0 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek    0   0 

    

Označení  
AKTIVA  Stav k prvnímu dni 

účetního období  

Stav k poslednímu dni 

účetního období  

a  b  1  2  

A. IV.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       

(součet A.IV.1 až A.IV.11.)  

  -1 191   -1 378 

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a 

vývoje  

  0   0 

Oprávky k softwaru    0   0 

Oprávky k ocenitelným právům    0   0 

Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku  

  0   0 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 

nehmotnému majetku  

  0   0 

Oprávky ke stavbám    -1 114   -1 238 

Oprávky k samostatným hmotným movitým 

věcem a souborům hmotných movitých věcí  

  -77   -140 

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů    0   0 

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům    0   0 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému   0   0 



majetku  

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému 

majetku  

  0   0 

B.  Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + 

B.II. + B.III. + B.IV.)  

  256   242 

B. I.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

Zásoby celkem                                                     

(součet B.I.1. až B.I.9.)  

  2   3 

Materiál na skladě    2   3 

Materiál na cestě    0   0 

Nedokončená výroba    0   0 

Polotovary vlastní výroby    0   0 

Výrobky    0   0 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny    0   0 

Zboží na skladě a v prodejnách    0   0 

Zboží na cestě    0   0 

Poskytnuté zálohy na zásoby    0   0 

B. II.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Pohledávky celkem                                          

(součet B.II.1. až B.II.19.)  

  47   38 

Odběratelé    0   9 

Směnky k inkasu    0   0 

Pohledávky za eskontované cenné papíry    0   0 

Poskytnuté provozní zálohy    42   29 

Ostatní pohledávky    0   0 



8.  

9.  

10.  

Pohledávky za zaměstnanci    0   0 

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení 

a veřejného zdravotního pojištění  

  0   0 

Daň z příjmů    0   0 

Ostatní přímé daně    0   0 

Daň z přidané hodnoty    0   0 

    

Označení  
AKTIVA  Stav k prvnímu dni 

účetního období  

Stav k poslednímu dni 

účetního období  

a  b  1  2  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

Ostatní daně a poplatky    0   0 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 

rozpočtem  

  0   0 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s 

rozpočtem orgánů územních samosprávných 

celků  

  0   0 

Pohledávky za společníky sdruženými ve 

společnosti  

  0   0 

Pohledávky z pevných termínovaných operací a 

opcí  

  0   0 

Pohledávky z vydaných dluhopisů    0   0 

Jiné pohledávky    0   0 

Dohadné účty aktivní    5   0 

Opravná položka k pohledávkám    0   0 



B. III.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Krátkodobý finanční majetek celkem            

(součet B.IV.1. až B.IV.8.)    205   198 

Peněžní prostředky v pokladně    4   11 

Ceniny    0   0 

Peněžní prostředky na účtech    201   187 

Majetkové cenné papíry k obchodování    0   0 

Dluhové cenné papíry k obchodování    0   0 

Ostatní cenné papíry    0   0 

Peníze na cestě    0   0 

B. IV.  

1.  

2.  

Jiná aktiva celkem                                          

(součet. B.IV.1. až B.IV.3.)  

  2   3 

Náklady příštích období    2   3 

Příjmy příštích období    0   0 

  AKTIVA CELKEM                                                                  

(A. + B.)  

  3 103   2 902 

    

Označení  
PASIVA  Stav k prvnímu dni 

účetního období  

Stav k poslednímu dni 

účetního období  

a  b  3  4  

A.  Vlastní zdroje celkem                                                              

(A.I. + A.II.)  

  2 928   2 814 

A. I.  

1.  

Jmění celkem                                                         

(A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)    2 790   2 639 

Vlastní jmění    2 790   2 639 



2.  

3.  

Fondy    0   0 

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku 

a závazků  

  0   0 

A. II.  

1.  

2.  

3.  

Výsledek hospodaření celkem                          

(A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)  

  138   175 

Účet výsledku hospodaření    77   37 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    0   0 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let    61   138 

B.  Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + 

B.II. + B.III. + B.IV.)    175 

  88 

B. I. 1.  Rezervy celkem                                                                               

(B.I.1.)  

  0   0 

Rezervy    0   0 

B. II.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Dlouhodobé závazky celkem                            

(součet B.II.1. až B.II.7.)  

  0   0 

Dlouhodobé úvěry    0   0 

Vydané dluhopisy    0   0 

Závazky z pronájmu    0   0 

Přijaté dlouhodobé zálohy    0   0 

Dlouhodobé směnky k úhradě    0   0 

Dohadné účty pasivní    0   0 

Ostatní dlouhodobé závazky    0   0 

B. III.  Krátkodobé závazky celkem                         

(součet B.III.1. až B.III.23.)  

  125   88 



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

Dodavatelé    5   6 

Směnky k úhradě    0   0 

Přijaté zálohy    0   0 

Ostatní závazky    0   0 

Zaměstnanci    0   0 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům    0   0 

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 

veřejného zdravotního pojištění  

  0   0 

Daň z příjmů    0   0 

Ostatní přímé daně    0   0 

Daň z přidané hodnoty    0   0 

Ostatní daně a poplatky    0   0 

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu    0   0 

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 

samosprávních celků  

  0   0 

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů 

a podílů  

  0   0 

    

 

Označení  
PASIVA  Stav k prvnímu dni 

účetního období  

Stav k poslednímu dni 

účetního období  

a  b  3  4  

15.  Závazky ke společníkům sdruženým ve    0    0 



16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

společnosti  

Závazky z pevných termínovaných operací a opcí     0    0 

Jiné závazky     89    58 

Krátkodobé úvěry     0    0 

Eskontní úvěry     0    0 

Vydané krátkodobé dluhopisy     0    0 

Vlastní dluhopisy     0    0 

Dohadné účty pasivní     31    24 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci     0    0 

B. IV.  

1.  

2.  

Jiná pasiva celkem                                          (součet 

B.IV.1. až B.IV.3.)  

   50    0 

Výdaje příštích období     0    0 

Výnosy příštích období     50    0 

   PASIVA CELKEM                                                                  

(A. + B.)  

   3 103    2 902 

Sestaveno dne: 6.3.2017 

  

    

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 

jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, 

která je účetní jednotkou  

    

    

Právní forma účetní jednotky  

zapsany spolek´ 

  

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  

Mgr. Jozef Kadlic 

    

    



Předmět podnikání  

  

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a 

podpis)  

Ing. Zdenek Nejezchlebˇ 

  

 tel.:  linka:  

 

 

 

  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace    

v plném rozsahu ke dni 31.12.2016  (v celých tisících Kč).  

Název a sídlo účetní jednotky:  

Křižovatka, z.s.  

Příchovice 38  

468 48 

 

   

 

    

 

Označení 

a  

NÁKLADY  

b  

 Činnost   

hlavní 1  hospodářská 2  celkem 3  

A.I.  

1.  

2.  

Spotřebované nákupy a nakupované služby  

                                                                            

(součet A.I.1. až A.I.6.)   1 124 

  

  1 124 

Spotřeba materiálu, energie a ostatních  812     812 

IČO  

  60253011 



3.  

4.  

5.  

6.  

neskladovaných dodávek  

Prodané zboží    

 0 

    0 

Opravy a udržování   180     180 

Náklady na cestovné    

 0 

    0 

Náklady na reprezentaci    

 0 

    0 

Ostatní služby   132     132 

A.II.  

7.  

8.  

9.  

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  

                                                                       

(součet A.II.7. až A.II.9.)  

  

 0 

    0 

Změna stavu zásob vlastní činnosti    

 0 

    0 

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních 

služeb  

  

 0 

    0 

Aktivace dlouhodobého majetku    

 0 

    0 

A.III.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

Osobní náklady                                         (součet 

A.III.10. až A.III.14.)  

  

 0 

    0 

Mzdové náklady    

 0 

    0 

Zákonné sociální pojištění    

 0 

    0 

Ostatní sociální pojištění    

 0 

    0 

Zákonné sociální náklady    

 0 

    0 



Ostatní sociální náklady    

 0 

    0 

A.IV. 15.  Daně a poplatky                                                                       

(A.IV.15.)  

  

 2 

    2 

Daně a poplatky    

 2 

    2 

A.V.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

Ostatní náklady                                          (součet 

A.V.16. až A.V.22.)  

  

 18 

    18 

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní 

pokuty a penále  

  

 0 

    0 

Odpis nedobytné pohledávky    

 0 

    0 

Nákladové úroky    

 0 

    0 

Kursové ztráty    

 0 

    0 

Dary    

 5 

    5 

Manka a škody    

 0 

    0 

Jiné ostatní náklady    

 13 

    13 

60253011 

  

Označení 

a  

NÁKLADY  

b  

 Činnost   

hlavní 1  hospodářská 2  celkem 3  

A.VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití  187     187 



23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

rezerv a opravných  

položek                                                        (součet 

A.VI.23. až A.I.27.)  

Odpisy dlouhodobého majetku   187     187 

Prodaný dlouhodobý majetek    

 0 

    0 

Prodané cenné papíry a podíly    

 0 

    0 

Prodaný materiál    

 0 

    0 

Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

 0 

    0 

A.VII. 

28.  

Poskytnuté příspěvky                                                            

(A.VII.28.)  

  

 0 

    0 

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 

zúčtované mezi organizačními složkami  

  

 0 

    0 

A.VIII. 

29.  

Daň z příjmů                                                                           

(A.VIII.29.)  

  

 0 

    0 

Daň z příjmů    

 0 

    0 

  NÁKLADY A.VII. + A.VIII.) CELKEM (A.I. + A.II. + 

A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +   1 331 

    1 331 

 



 

60253011 

  

Označení 

a  

VÝNOSY b   Činnost   

hlavní 1  hospodářská 2  celkem 3  

B.I. 1.  Provozní dotace                                                                           

(B.I.1.)   250 

  

  250 

Provozní dotace   250     250 

B.II.  

2.  

3.  

4.  

Přijaté příspěvky                                             

(součet B.II.2. až B.II.4.)   467 

  

  467 

Přijaté příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami  

  

 0 

    0 

Přijaté příspěvky (dary)   467     467 

Přijaté členské příspěvky    

 0 

    0 

B.III.  Tržby za vlastní výkony a za zboží   498     498 

B.IV.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Ostatní výnosy                                           (součet 

B.VI.5. až B.VI.10.)   153 

  

  153 

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní 

pokuty a penále  

  

 0 

    0 

Platby za odepsané pohledávky    

 0 

    0 

Výnosové úroky    

 0 

    0 

Kursové zisky    

 0 

    0 



Zúčtování fondů    

 0 

    0 

Jiné ostatní výnosy   153     153 

B.V.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

Tržby z prodeje majetku                           

(součet B.V.11. až B.V.15.)  

  

 0 

    0 

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku  

  

 0 

    0 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

 0 

    0 

Tržby z prodeje materiálu    

 0 

    0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

 0 

    0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 0 

    0 

  VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + 

B.V.)   1 368 

  

  1 368 

C.  Výsledek hospodaření před zdaněním    

 37 

    37 

D.  Výsledek hospodaření po zdanění    

 37 

    37 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Sestaveno dne:  

6.3.2017 

  

    

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 

jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, 

která je účetní jednotkou  

    

    

Právní forma účetní jednotky  

zapsany spolek´ 

  

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  

Mgr. Jozef Kadlic 

    

    

Předmět podnikání  

  

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a 

podpis)  

Ing. Zdenek Nejezchlebˇ 

  

tel.: 774702449 linka:  

  

 

 

 

 


