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Ztotožňujeme se s principy nezastupitelnosti a jedinečnosti sociálních služeb (které jsou definovány ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2016–2018)
Sociální služby jsou důležitou a nezastupitelnou součástí systému veřejných služeb a míra jejich podpory je projevem kulturní
i společenské vyspělosti. Vyspělou společnost poznáme také podle
toho, jak se dokáže postarat o své znevýhodněné občany.
Pracovnice a pracovníci poskytující sociální služby odvádějí náročnou, úctyhodnou a společensky potřebnou práci.
Každý občan má právo na důstojný a plnohodnotný život a toto
právo je také u znevýhodněných osob naplňováno prostřednictvím
sociálních služeb.
Sociální služby podporují vlastní schopnost a samostatnost
osob při řešení jejich životních potřeb a umožňují občanům žít plnohodnotný a důstojný život v přirozeném prostředí. Poslání sociálních služeb spočívá v pomoci občanům překonat obtížné životní
situace.
Sociální služby napomáhají osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a předcházejí šíření společensky nežádoucích
jevů. Sociální služby jsou nástrojem prevence, který je vždy levnější
a efektivnější než řešení následků.
VÍTEJTE V NAŠEM PŘÍBĚHU ROKU 2017

DÍLNY TVOŘIVOSTI
již od roku 2003, tedy 15 let, pomáhají prostřednictvím sociálních
a návazných služeb lidem ohroženým sociálním vyloučením či znevýhodněním při vstupu na trh práce.
Vytváříme či zprostředkováváme
příležitosti ke společným zážitkům, vzájemné podpoře a pomoci
lidí s postižením i bez postižení. Vytváříme a podporujeme aktivity
vedoucí k rozvoji komunitního života, udržování tradic a místních
iniciativ občanů.
Cílíme
Naší hlavní cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením –
s různou kombinací diagnóz nebo po poškození mozku. Pomáháme také rodinným příslušníkům a pečujícím o osoby se zdravotním
postižením.
Realizujeme
Na podporu své činnosti a cílů realizujeme doplňkovou činnost, ke
které patří např. výroba a prodej dárkových předmětů a drobných
doplňků. Pořádáme vzdělávací a benefiční akce, vydáváme informační materiály.
Víme
že problematika lidí s různou kombinací diagnóz a lidí po poškození mozku je oblastí sdružující pohledy odborníků různých profesí
a specializací.
Chceme
přispívat k předávání zkušeností a poznatků mezi odborníky. Proto
stále pracujeme na zvyšování našich odborných kompetencí.
Oslovujeme
odbornou i laickou veřejnost s nabídkou spolupráce. Vítáme dobrovolníky, kteří by se do naší činnosti rádi zapojili a přidali se k našemu poslání.

K naší hlavní činnosti stabilně patří poskytování sociálních služeb
a psychosociální podpory. Pozornost a podporu věnujeme lidem,
kteří s ohledem na kombinaci svého postižení a diagnóz obvykle
nenacházejí podporu u jiných poskytovatelů služeb, a také těm,
kteří denně čelí následkům traumatické události – poškození a poranění mozku různého původu, která jim fatálně změnila život.
Do naší sociálně terapeutické dílny docházejí lidé s mentálním
a tělesným postižením, ale také lidé s kombinací mentálního postižení a autismu, mentálního a duševního onemocnění, těžkého
tělesného a duševního onemocnění, lidé s těžkými následky poškození mozku, u kterých nejde pouze o oblast tělesného postižení.
Patří sem také poruchy paměti, pozornosti, schopnosti zpracovávat informace, tito lidé také trpí zvýšenou unavitelností, amnézií
na různá období po úraze, řečovými problémy, poruchami poznávacích funkcí. Mají sníženou schopnost samostatně plánovat a organizovat svou činnost, kolísavou emocionalitu, zvýšenou iritabilitu, pomalejší tempo, tendence ke stereotypii. Častěji se projevuje
apatie, úzkost, deprese (až sebevražedné sklony), změny osobnosti
a neschopnost respektovat běžná sociální pravidla či normy.
POSKYTOVANÉ REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociálně terapeutická dílna
Registrovaná sociální služba § 67 – sociálně terapeutické dílny dle
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Sociálně terapeutická dílna poskytuje podporu lidem se zdravotním postižením. Zaměřujeme se na zcela specifickou cílovou
skupinu lidí po poškození a poranění mozku a lidí s různou kombinací diagnóz a postižení (např. mentální a smyslové postižení).
Poskytujeme jim dlouhodobou a pravidelnou podporu při rozvoji
soběstačnosti, motorických, sociálních a pracovních dovedností.
Umožňujeme jim tak bezpečně rozvíjet pracovní potenciál a začlenit se do běžného způsobu života.
V průběhu roku 2017 se všem našim klientům podařilo získat
nové dovednosti, které jim umožní žít samostatnější život. Zdokonalovali se v sebeobsluze a soběstačnosti, zejména v úklidových
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dovednostech a přípravě jídla. Získávali znalosti potřebné pro
praktický život, jako je nakupování, zacházení s penězi a cestování. Učili se spolupracovat a komunikovat s ostatními, dodržovat
pracovní režim i pokyny k práci. Nabízíme jim tak určitou „simulaci“ pracovního prostředí – prostředí, které funguje na otevřeném
i chráněném trhu práce.
Na konci každého pracovního dne v dílnách hodnotíme s klienty jejich činnost. Učí se tím sami ohodnotit a rozpoznat dobrý
výsledek od špatného, přijímat zpětnou vazbu a naslouchat názorům ostatních. Během programu se klienti také učí nové výrobní
postupy, což je přínosné nejen pro zlepšení motoriky a pracovních
dovedností, ale pomáhá budovat i jejich sebevědomí a důvěru ve
vlastní schopnosti.
Každý den začíná skupinovými rozhovory, které se týkají zaměstnání, samostatného života, dalších sociálních služeb nebo
komunikace s okolím. Někdy je náplní i trénink kognitivních
schopností (pozornost, paměť, soustředění apod.). Sdílení vlastních zkušeností přispívá k soudržnosti a vzájemnému pochopení
celé skupiny. Zároveň s každým probíhají individuální konzultace,
během kterých si klient stanovuje své cíle a priority a určuje, v čem
se chce zdokonalovat.
K různorodosti pravidelného programu dílny přispívaly jednorázové či výjimečné aktivity. Ať už se jednalo o návštěvy výstav
(v Galerii Havelka, Rudolfinu či galerii DOX), výrobu ozdob s motivy Ladislava Sutnara pro vánoční stromečky v prostorách Umělecko-průmyslového muzea, podzimní Den otevřených dveří, předvánoční prodejní akce a trhy, firemní dobrovolnické dny, nebo jen
hraní pétanque a společné oslavy narozenin.
Tak jako každý rok jsme i v roce 2017 uskutečnili dotazníkové šetření spokojenosti s poskytovanými službami. Toto šetření je
anonymní, aby každý mohl svobodně vyjádřit svůj názor. Všichni
dotazovaní byli s programem dílny spokojeni a zároveň nám přispěli velmi konkrétními náměty pro zlepšení našich služeb. Jednalo se např. o jiné uspořádání pracovního prostředí vzhledem
k počtu vozíčkářů nebo začlenění prvků relaxace a muzikoterapie
vzhledem k větší unavitelnosti lidí po poranění mozku.
Jako sociální pracovníci jsme absolvovali různá školení ke zkvalitnění naší práce. Vzhledem k tomu, že se u uživatelů služeb často
spojují různé zdravotní problémy (epileptické záchvaty, diabetes,
kvadruplegie), jsme se například zúčastnili zážitkového školení
Českého červeného kříže v první pomoci.

né setkávání lidí s podobnou životní zkušeností nabízí vzájemné
sdílení zážitků, podporu při řešení náročných situací, navazování
nových přátelství. Scházíme se 2x měsíčně ve středu vždy ve stejný
čas (15:00–16:30) v prostorách Dílen tvořivosti.

Počet klientů, kteří v roce 2017 službu využili: 21
(Službu nyní využívají zejména klienti s těžším zdravotním postižením, kteří potřebují vyšší míru individuální podpory a asistence.)

REALIZOVANÉ PROJEKTY

„Snažím se dodržovat pravidla na dílně, omluvit nepřítomnost a chodit včas. Už vím, jak se mám chovat k ostatním.
Teď se můžu hodnotit dobře, ale vím, že bych na sobě potřeboval ještě pracovat. Pomáhá mi to, baví mě tu těžké i lehké
úkoly. Jsem rád mezi lidmi, a ne jen doma, kde bych koukal
jen na televizi.“
— P. M., klient terapeutické dílny
Skupina Návraty
Od února 2017 funguje v Dílnách tvořivosti svépomocná podpůrná skupina. Je určena osobám po poranění či poškození mozku
a je místem pro pravidelné setkávání lidí v podobné životní situaci.
Jejím cílem je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení témat souvisejících s životem po prodělaném poškození mozku. Jde o specifické a zásadní změny, které často dokážou plně pochopit jen lidé
s podobnou zkušeností, a právě oni sobě navzájem mohou dát
podporu a pohled, který jim ani nejlepší odborník nedá. Společ-

Již od 1. skupinového setkání vnímám, jak je pro klienty
tato příležitost k neformálnímu setkávání nesmírně důležitá. Možností trávit čas s lidmi, kteří rozumí jejich těžkostem,
se jim v běžném životě příliš nedostává, a proto již v tomto
spolubytí vidím jeden z největších přínosů skupiny. Bezpečný prostor pro verbální vyjádření svých pocitů je další
důležitou součástí našich setkání. Klienti se často setkávají
s nepochopením a netrpělivostí lidí, se kterými se snaží komunikovat, a s obavou z dalšího zklamání, které jim komunikace přináší, se pak ve svém řečovém projevu uzavírají.
Mluvení se pro ně stává stresující a celková komunikace tak
velmi upadá. Na skupině je však možné tyto komunikační
dovednosti v bezpečném, nehodnotícím prostředí trénovat
a dodat si tak odvahu k mluvení ve zdravé společnosti.
Základní lidskou potřebou je, mimo jiné, potřeba uznání,
úcty. Ani naši klienti to nemají jinak, avšak bohužel mnohem více než u zdravé populace tato potřeba u nich zůstává
neuspokojena. Samotné sdílení zážitků, které jsou s touto
frustrací spojené, je však pro klienty velmi úlevné. Témata,
která přinášejí, se totiž většinou dotýkají celé skupiny a dostává se jim tak opravdového pochopení. Společná diskuze
nad těmito tématy přináší následně velmi užitečné závěry
a možnosti řešení.
V každém skupinovém setkání vyvstává velké množství témat, která ovlivňují životy lidí po poškození mozku.
V tomto jedinečném skupinovém prostoru však občas dochází k něčemu důležitějšímu. Zažíváme okamžiky, ve kterých se všechna tíživá témata na chvíli pozastaví, a my si
společně užíváme jen vzájemnou přítomnost a radujeme se
ze života, tak jak je. Na chvíli zapomenout na to, že mám
nějaký handicap, že nemohu mluvit, chodit a cítit se plně
člověkem. To je dle mého názoru to, co bychom se měli snažit klientům zprostředkovat. Celé Dílny tvořivosti takové
okamžiky pomáhají vytvářet. Děkuji!
— Anna Nová, terapeutka podpůrné skupiny

Galerie Havelka
V prvním pololetí roku jsme navázali na skvělou spolupráci s MgA.
Jitkou Sochorovou z Galerie Havelka (Martinská 4, Praha 1) a stali
se součástí projektu Legendy Gr2. Jedenkrát týdně jsme v dopoledních hodinách docházeli na výstavy absolventů AVU, ateliéru
Vladimíra Kokolii. V galerii na nás čekal vystavující výtvarník, se
kterým si klienti povídali o nejrůznějších aspektech života, dovídali
se o jeho či její tvorbě a seznamovali se s novými výtvarnými technikami. Získali tak zcela výjimečnou příležitost popovídat si s výjimečnými lidmi, kteří stejně jako oni často používají jiné prostředky
k vyjádření vlastních pocitů, sdělení a ke komunikaci s ostatními.
Bezpečné a zároveň zcela přirozené prostředí a situace jim dodaly
odvahu ptát se a sdílet své osudy. Docházelo ke krásným momentům a klienti se na každou další výstavu velmi těšili. Projekt nám
ukázal, jak důležité je vytvářet příležitosti k neformálním setkáním
lidí s postižením i bez postižení. Akce zároveň nabízí příležitost
procvičit praktické dovednosti – plánování cesty, orientaci po městě i cestování hromadnou dopravou.
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Nové začátky
Pilotní projekt, jehož hlavním cílem je vytvořit novou pracovní náplň pro 2 až 3 osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce. Tito
lidé se s ohledem na aktuální stav a situaci nemohou navrátit ke
své původní náplni práce, potřebují flexibilní pracovní dobu a kombinaci práce z dílen a z domova. Hlavní náplň projektu – práce –
tvoří šití, a to od drobných doplňků, látkových hraček až po tašky
a jednodušší oblečení.
Cílovou skupinu projektu tvoří lidé s různou kombinací diagnóz
a lidé, kteří prodělali závažné poškození mozku. Tito lidé se mj.
potýkají s následky v oblasti kognitivních funkcí, výpadky paměti, mají výrazné problémy s komunikací nebo pomalejší pracovní
tempo. S ohledem na zbytkový pracovní potenciál potřebují soustavnou a dlouhodobou individuální podporu při nácviku nových
pracovních dovedností a hledání možností pracovního uplatnění.
Výrobky, které vznikají v rámci projektu, se prodávají pod značnou
Dobrý obchod a No China Shit.
PRODEJ VÝROBKŮ
I letos se klienti věnovali tvoření výrobků určených k prodeji. Učí se
tak novým pracovním dovednostem a mohou prožívat uspokojení
z hmotných výsledků svého úsilí. Zároveň má každý krok výroby
charakter tréninku. Například tvorba bižuterie vyžaduje zapojení
jemné motoriky, preciznost a koncentraci, šití vonného polštářku
zapojení paměti při učení jednotlivých částí postupu. Přímý kontakt se zákazníky umožňuje cvičit komunikační dovednosti.
V adventním období jsme se zúčastnili několika prodejních akcí
mimo naši organizaci, především Vánočního jarmarku ÚMČ Prahy
8 a Mikulášského charitativního bazaru Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 v Pražské křižovatce. Do prodejních akcí se zapojili i naši klienti. Vrcholem letošního snažení byla výroba sezonních podzimních a adventních věnců jak k prodeji, tak na zakázku.
Za firemní zakázky děkujeme advokátní kanceláři Kinstellar, s.r.o.
DOBROVOLNÍCI A PRAKTIKANTI
Také v roce 2017 jsme uvítali dobrovolníky, kteří nám nezištně věnovali svůj čas, energii a spoustu nápadů a pomáhali v rámci aktivit sociálně terapeutické dílny. Většina z nich k nám našla cestu
díky portálu www.zapojimse.cz, prostřednictvím kterého se k nám
mohou hlásit dobrovolníci z nejrůznějších firem.
V roce 2017 nám tak vypomohli dobrovolníci z Kooperativy,
Allianz Pojišťovny, Pivovaru Velké Popovice, ČSOB a ČSOB Leasing,
Novartisu, České spořitelny, Plzeňského Prazdroje, České televize,
Cofidisu a ČEZu. Jmenovitě děkujeme Janu Schöblovi, Evě Foksové, Prokopu Čechovi, Romanu Čiberovi a Romanu Šmídovi za to,
že s námi zůstávají.
V dílně se dobrovolníci nejčastěji zapojovali do přípravy nebo
dokončování výrobků (do aktivit, které jsou pro naše klienty obtížnější nebo je nezvládají samostatně), podporovali klienty v jejich práci a společně se podíleli na zadaných úkolech. Někteří nám
pomohli zrealizovat výlet či výpravu za poznáním či kulturou. Bez
jejich pomoci bychom do vysněných míst a s vozíky těžko doputovali. Moc děkujeme za výpomoc s úklidem, drobnou údržbou
prostor a stěhováním.
„Díky firemním dobrovolníkům jsme mohli uskutečnit několik výprav za umění a do galerií. Navštívili jsme např.
Galerii současného umění DOX, kde pro nás byl připraven
workshop věnovaný architektuře. Měli jsme možnost zhos-

tit se role architektů a navrhnout architektonické úpravy
opuštěné budovy, zahrát si zábavný kvíz a prohlédnout si
celou galerii. V rámci týdne Engage days jsme se potom
zážitkem z galerie inspirovali a společně s dobrovolníky
z ČEZu vytvořili repliku sochy výtvarnice Kamily Ženaté.
Jednalo se o figurínu zdobenou drobnostmi, jako jsou hračky, šperky, kusy látek. S dobrovolníky z Kooperativy jsme
navštívili výstavu Krištofa Kintery Nervous Trees v Galerii
Rudolfinum, která byla 100. výstavou galerie.“
— Tereza Kociánová, sociální pracovnice
Celkový počet dobrovolníků: 36
Pokračovali jsme také ve spolupráci s několika vyššími a vysokými
školami, které připravují budoucí odborníky pomáhajících profesí.
Tím mimo jiné plníme jeden z dílčích cílů naší organizace – šíření
povědomí o problematice zdravotního postižení a zejména o problematice osob po poranění mozku. Pro všechny praktikanty to
byla jejich první zkušenost s lidmi s podobným zdravotním postižením. Kontaktem s praktikanty také vznikají příležitosti, kdy naši
klienti mohou zažít komunikaci s pro ně neznámými lidmi a zdokonalovat tak své komunikační dovednosti. Praxi u nás absolvovali
zejména studenti Vyšší odborné školy Jabok, Evangelické akademie – VOŠ sociální práce, ale také z různých oborů na Univerzitě
Karlově (například sociální práce a speciální pedagogika).
Celkový počet praktikantů: 15
Všem praktikantům a dobrovolníkům, kteří u nás v roce 2017 pobývali, velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
JAK O SOBĚ DÁVÁME VĚDĚT
V minulém roce se pro nás hlavním prostředkem pro sdělování
informací staly především námi pořádané dny otevřených dveří
spojené s podzimním a vánočním bazarem. Díky komunikaci s komunitou občanů v blízkém okolí se nám podařilo nashromáždit
široký prodejní sortiment. Jednalo se především o oblečení, knihy,
drobné dekorační předměty či bižuterii. Součástí naší propagace
byla i účast na Veletrhu sociálních služeb Prahy 10 a Prahy 12,
kde jsme společně s dalšími organizacemi měli možnost představit
zájemcům naši organizaci a služby, které nabízíme.
V období Vánoc jsme propagovali naši službu na Mikulášském
charitativním bazaru Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
v Pražské křižovatce a dále na Vánočním jarmarku ÚMČ Prahy 8.
Prodejních akcí se společně se zaměstnanci zúčastnili i naši klienti,
kteří se do akcí s nadšením zapojují.
O proběhlých či chystaných akcích informujeme prostřednictvím našeho facebookového profilu či letáčky, které distribuujeme
po nejbližším okolí.
Webové stránky dilnytvorivosti.cz jsou určeny převážně široké
veřejnosti a zájemcům o naše služby. Zde se snažíme zaznamenávat veškeré novinky, aby se k zájemcům dostaly vždy aktuální
a přehledné informace. Novou podobu dostaly také naše informační materiály.
Naše další webové stránky navraty.info jsou zaměřeny převážně
na problematiku lidí po poškození a poranění mozku, dávají více
prostoru odborným tématům a umožňují lépe porozumět lidem,
kteří čelí následkům traumatické události.
Díky našim dobrovolníkům a stážistům se nám daří povědomí
o naší činnosti rozšiřovat také „neřízeně“, mimo okruh osob, které
jsou s Dílnami tvořivosti bezprostředně spjaty. Dobrovolníci předá-

V Ý R O Č N Í Z P RÁVA 2 0 1 7 • D Í L N Y T V O Ř I V O ST I • ST RA N A 3 / 6

vají své zkušenosti dál mezi své kolegy, přátele, rodiny. Je skvělé,
když se k nám opakovaně vrací.
ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ PODPORA TÝMU
Lucie Bařinová, Jitka Častulíková, Petr Janata, Tereza Kociánová,
Antonín Křeček, Ivana Kvapilová, Lada Marešová, Kateřina Novotná, Lucie Novotná, Sofie Okamurová, Anna Plachá, Petra Polánecká, Markéta Stodolová, Zdeňka Vitámvásová
ZA SPOLUPRÁCI DÁLE DĚKUJEME
Jitce Sochorové – její Galerii Havelka, Vladimíru Kokoliovi a všem
Legendám – Lence Černotové, Jakubu Honetschlägerovi, Josefu
Bolfovi, Tomáši Vaňkovi, Šárce Trčkové a Jánu Mančuškovi (za to,
že byl…), Vladimíře Sehnalíkové a UPM v Praze, Petru Šibravovi,
Terézii Lukšičové, Petře Novotné, MUDr. Zuzaně Pinďákové, Janu
Šoltysovi.
Znovu rádi děkujeme Michaele Šimák Stabrynové a jejím kolegům/
kolegyním z advokátní kanceláře Kinstellar, s. r. o., za to, že pomáhají svou odbornou erudicí nejen nám, ale i našim klientům v nouzi.

V ROCE 2017 NÁS PODPOŘILI
Finančně
manželé Domanští, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Rohde &
Schwarz – Praha, s.r.o., Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Magistrát hl. města Prahy, Městská část Praha 8, Městská část Praha 10, Městská část Praha 12, Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Nadace Jedličkova ústavu, Nadace ČEZ, Petr Eisner, DiS., Pavel Milec,
Hana Marková, Marta Borowiecová.
Poskytnutím služeb a hmotných darů
Mgr. Jan Vojtko, Václav Švarc, A.R.T. media, Irena Čiháková – Škola
šití, Jakub Krč (studio Lacerta).
Děkujeme všem, kteří nám pomohli realizovat naše benefiční
akce. Za věcné příspěvky do charitativních bazarů děkujeme spol.
Kinstellar, členům pražské KDU-ČSL a všem jednotlivcům z blízkého i nedalekého okolí.
Petru Babákovi děkujeme za skvělé logo No China Shit, inspiraci
a energii, kterou šíří všemi směry.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2017

Označení
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.3.
A.I.6.
A.III.
A.III.10.
A.III.11.
A.III.12.
A.III.14.
A.IV.
A.IV.15.
A.V.
A.V.22.
B.
B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.3.
B.III.
C.
D.

TEXT
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek
Opravy a udržování
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem
Výnosy
Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Číslo
řádku

Hlavní
5

Činnosti
Hospodářská
6

Celkem
7

1
2

485

25

510

3

134

25

159

5
8
13
14
15
16
18
19
20
21
28
39
40
41
42
43
45
47
61
62
63

5
346
1 087
822
251
4
10
1
1
5
5
1 578

25

5
346
1 087
822
251
4
10
1
1
5
5
1 603

73
73
48
48

1 492
1 492
86
86
73
1 651
48
48

1 492
1 492
86
86
1 578
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2017

Označení

AKTIVA

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A.II.7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A.IV.10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku

B

číslo řádku

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

1

0

0

20

194

213

16

194

213

40

–194

–213

38

–194

–213

Krátkodobý majetek celkem

41

2 667

2 417

B.II.

Pohledávky celkem

71

110

102

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

314

55

109

101

B.II.17.

Jiné pohledávky

378

68

1

1

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

80

2 554

2 311

B.III.1.

Peněžní prostředky v pokladně

211

72

31

16

B.III.3.

Peněžní prostředky na účtech

212

74

2 523

2 295

B.IV.

Jiná aktiva celkem

84

3

4

B.IV.1.

Náklady příštích období

81

3

4

85

2 667

2 417

číslo řádku

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

028
088

381

Aktiva celkem

Označení

PASIVA

A

Vlastní zdroje celkem

86

1 562

1 610

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

94

1 562

1 610

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření

963

91

X

48

A.II.2.

Výsledek hospodaření ve schval. řízení

931

92

34

X

A.II.3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých
932
let

93

1 528

1 562

B

Cizí zdroje celkem

95

1 105

807

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

129

559

221

B.III.1.

Dodavatelé

321

106

0

10

B.III.5.

Zaměstnanci

331

110

6

9

B.III.6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

111

138

113

B.III.7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a
veřejného zdrav. pojištění

336

112

63

40

B.III.9.

Ostatní přímé daně

342

114

15

2

B.III.13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ.
samospr. celků

348

118

245

0

B.III.15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve
společnosti

368

120

36

0

B.III.22.

Dohadné účty pasivní

389

127

56

47

B.IV.

Jiná pasiva celkem

133

546

586

B.IV.2.

Výnosy příštích období

131

546

586

134

2 667

2 417

Pasiva celkem

384

V Ý R O Č N Í Z P RÁVA 2 0 1 7 • D Í L N Y T V O Ř I V O ST I • ST RA N A 5 / 6

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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