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1.  Úvod 
 
Žijeme v době, která nás nutí k vykazování okamžitých výsledků. Často jsme v tlaku ukázat světu kolem, 
že taky něco umíme, a dokládáme to fakty a čísly. Jak ale změříme opravdový úspěch, který má nějakou 
hodnotu pro společnost? I já si často kladu podobné otázky. Co je pro nás tím skutečným úspěchem 
v tom, co jako Centrum volného času Moštárna o.p.s. děláme?  
Tam, kde se naše organizace pohybuje, neměříme primárně výsledky výší finančních zisků nebo počtem 
lidí, kteří navštěvují naše aktivity a akce. Někdy bychom si přáli být na tom v obou oblastech lépe, a přesto 
jsme velmi spokojení s tím, co máme. Jde nám totiž o něco jiného.  

Dnešní doba je velmi materialistická. Lépe jsme se nikdy neměli. Můžeme si mnohé dovolit, užívat si, 
cestovat. Máme nadbytek. Odvrácenou tváří dnešní doby je to, jak nám zmíněný materialismus krade 
vztahy s druhými lidmi, především vztahy rodičů s dětmi. Pozorujeme to kolem sebe, ale i ve svých 
vlastních životech. A přitom každý člověk po dobrých vztazích tolik touží, protože ho naplňují. A právě 
proto jsme tu: chceme vytvářet zdravou platformu komunitního soužití, kde se obyčejné, a přesto tak 
důležité vztahy mohou rozvíjet. Jde nám nejen o podporu rodin, mateřství, rodičovství a vztahů, ale i 
osvětu a prevenci v předcházení problémům v rodinných vztazích i ve výchově dětí. Vycházíme z potřeb 
rodin žijících v naší lokalitě. Není nám lhostejná ani nejstarší generace seniorů, která je často opuštěná a 
odloučená od společenského života. I jim se věnujeme a snažíme se, aby naše aktivity a programy 
přispěly k tomu, aby mohli žít naplněný život i v pokročilém věku.  Máme radost z toho, když se to daří. Je 
to však něco, co se nerodí ihned, je to běh na dlouhou trať. Můžeme s radostí říci, že už tento běh 
společně běžíme několik let, a to je náš hnací motor do budoucna. Přáli bychom si v tom vytrvat.     

Rád bych napsal, co vše se nám v uplynulém roce podařilo zlepšit a posunout. Musím však v tomto úvodu 
zmínit nejdříve tu nejdůležitější věc. Podařilo se nám udržet si náklonnost mnohých lidí. To je náš hlavní 
výsledek, lidé k nám rádi chodí a jsou rádi spolu. Jsme také moc rádi, že se nám podařilo zprovoznit 
přilehlou zahradu, která nám otvírá další možnosti působnosti v oblasti komunitního života.  

Každý rok zmiňuji, a ani nyní neudělám výjimku, jak moc si vážíme práce všech dobrovolníků, kteří s námi 
pracují bez nároku na výplatu a bez kterých by to prostě nešlo. Jim patří opravdu veliké díky. Dále si moc 
vážíme všech organizací, které s námi spolupracují a poskytují finanční podporu.  

Těšíme se na to, co přinese další rok. Přejeme si zachovat to, co již mnoho let skutečně vytváříme: 
platformu pro setkávání lidí, trávení společného času a budování a prohlubování vzájemných vztahů. 
Pokud to vede k propojování lidí a místní komunity, je to náš největší úspěch. 

 
                                                                                                                                 Vlastimil Zoreník 
                                                                                                                                         ředitel  
 
 

 

 

 

 

 

  



2.  Základní informace 

Název: Centrum volného času Moštárna o. p. s. 
Adresa: Skřivánek 602, 463 62 Hejnice 
Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 512 ze dne 21. 12. 2013 
IČ: 024 79 273 
Bankovní účet: 2100722341/2010 
Web: www.mostarna.info 
E-mail: zorenik@jbcr.cz  
 
 
3.  Poslání a cíl organizace 
 
Posláním organizace je vytváření volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivit pro veřejnost, zapojení 
sociálně vyloučených či osamocených lidí do společnosti, mezigenerační propojení a podpora komunitního 
způsobu života.  
Zaměřujeme se na podpůrnou a preventivní službu rodinám, dětem i jednotlivcům žijícím v naší lokalitě, 
snažíme se o prevenci a osvětu v oblasti výchovy dětí, rodičovských kompetencí, prevenci sociálně 
patologických jevů a nabízíme prostor pro smysluplné naplnění volného času. Jde nám také o zapojení 
seniorů žijících v našem okolí do komunitního života, a tím předcházení jejich sociálnímu vyloučení. 
Chceme přispět k tomu, aby mohli žít plnohodnotný život i v pokročilém věku. 
 
Od roku 2015 jsme členy Asociace Comeniana z. s., kterou založila Jednota bratrská a která vychází ze 
zásad systému výchovy a vzdělávání, který položil J. A. Komenský. Asociace sdružuje rodinná a 
mateřská centra, dětské kluby, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, seniorské kluby a další 
organizace, které rozličným způsobem pomáhají znevýhodněným osobám s integrací do společnosti, 
podporuje tradiční rodinné hodnoty a zdravé mezigenerační vztahy. 
 
 
4.  Zpráva o činnosti 

Provoz centra volného času byl zahájen už v roce 2012 formou jednorázových nebo víkendových 
volnočasových aktivit pro veřejnost, především pro rodiny s dětmi, které pořádali dobrovolníci z místního 
Sboru Jednoty bratrské. Např. dětské dny, karnevaly pro děti, sobotní tvořivé dílny pro celé rodiny, 
Mikulášské besídky, výlety, turnaje ve stolním tenise, apod. V roce 2013 bylo následně založeno 
Centrum volného času Moštárna, nejprve jako občanské sdružení, které bylo ještě téhož roku převedeno 
na obecně prospěšnou společnost.  
 
Centrum sídlí v pronajatých prostorách, jejichž vlastníkem je Sbor Jednoty bratrské v Hejnicích. Protože 
se jedná o objekt bývalé moštárny, bylo ponecháno toto označení v názvu centra.  
  
Dnes má centrum celoroční provoz s pravidelnou nabídkou každotýdenních volnočasových, 
prorodinných i vzdělávacích aktivit pro všechny generace. Díky získaným finančním zdrojům bylo 
vytvořeno pracovní místo na částečný úvazek a uzavřeny čtyři dohody o provedení práce (včetně 
odborného lektora vzdělávacích aktivit). Dále se na programech a aktivitách centra podílí řada 
dobrovolníků.  
 
Hlavní činnost centra tvoří: 

• služba rodinám – Rodinné centrum Loďka 
• služba seniorům – Senior klub Eska 
• sportovní aktivity pro veřejnost – Sport klub 
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Centrum je otevřeno pětkrát týdně po celý rok ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek, neděle. V průběhu 
roku dále organizujeme jednorázové sportovní, kulturní a společenské aktivity, jako např. přednášky, 
workshopy, výlety pro rodiny s dětmi, semináře, besídky, turnaje ve stolním tenise, apod.  
 
Pravidelné programy: 

1. Klubová setkávání  
2. Dopolední herna pro děti 
3. Svépomocné skupiny 

 
Jednorázové a mimořádné programy: 

1. Vánoční besídka pro seniory 
2. Mikulášská besídka pro děti 
3. Vzdělávací programy 

– přednášky, besedy, semináře 
4. Tematické tvořivé dílny 
5. Turnaj ve stolním tenise 
6.  Výlety rodičů s dětmi 

 
 

4.1.  Rodinné centrum Loďka 
 
DOPOLEDNÍ KLUBY 
 
Hlavní aktivitou rodinného centra jsou dopolední kluby pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. Jsou 
určeny pro rodiče (včetně prarodičů) s dětmi od narození do předškolního věku. Rodiče s dětmi mají 
k dispozici prostor dětské herny vybavený hračkami a pomůckami pro trávení času s malými dětmi. 
Dopolední programy jsou přizpůsobeny věku i schopnostem dětí a jsou zaměřeny na všestranný rozvoj 
jejich dovedností a návyků. Děti se učí společně sdílet prostor, hrát si, vzájemně komunikovat se svými 
vrstevníky i dospělými, respektovat pravidla, hranice a vzájemné sociální vazby. Zároveň se zábavnou 
formou učí společným rituálům, jako je pravidelná společná hra, výroba nebo tvoření přizpůsobené věku 
a schopnostem dětí, společná svačinka, úklid hraček, apod. V rámci klubu mají maminky možnost 
navazovat vztahy, sdílet své pocity, zkušenosti, radosti i obavy, využívat poradenství. 
 
KOMUNITNÍ ZAHRADA 
 
Cílem projektu komunitní zahrada bylo 
zprovoznit a začít využívat přilehlou 
zahradu pro návštěvníky centra jako 
prostor ke společnému trávení volného 
času, sdílení, budování vztahů, předávání 
zkušeností mezi rodinami s dětmi  
i mezigenerační propojení.  
V polovině léta 2017 se nám podařilo 
společným úsilím zprovoznit část zahrady, 
nainstalovat houpačky, dětskou skluzavku 
a dřevěné stoly na posezení. Dopolední 
kluby tak mohly v době příznivého počasí 
už probíhat na zahradě. 
 
  



PORADENSTVÍ 
 
Rodičům i jednotlivcům nabízíme základní poradenství v oblastech: základní rodinné poradenství 
zaměřené na rodinné, manželské a partnerské vztahy, laktační poradenství, slaďování rodinného a 
pracovního života, zaměřené na pracovněprávní vztahy. Poradenství probíhá v časech dopoledních 
programů nebo v individuálně domluveném termínu.  
 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY                          

Od února do října 2017 probíhaly přednášky  
a interaktivní besedy vedené odbornými lektory 
zaměřené na výchovu dětí, rodinné vztahy  
a posílení rodičovských kompetencí. 

Přednášky a besedy v roce 2017:  
Vztah matky a dítěte – základ na celý život  
(8. 2. 2017) 
Zabijáci výchovy (12. 4. 2017) 
Kořeny rodiny a dědictví rodů (2. 5. 2017) 
Limity otcovství a mužství (6. 5. 2017) 
Proč své děti vychovávat (25. 10. 2017)  
 
Aby se mohli oba rodiče přednášek účastnit, konají se ve večerních hodinách, zpravidla od 17 nebo  
18 hodin. Během přednášek zajišťujeme rodičům hlídání dětí v herně rodinného centra.  

 
JEDNORÁZOVÉ AKCE 

Velikonoční dílny – velikonoční tvoření, vyrábění dekorací, zdobení vajíček, výroba pomlázek a další pro 
děti i dospělé, prarodiče i vnoučata, děti i rodiče (1. 4. 2017) 
Výjezd mužů – víkendová pobytová aktivita zaměstnanců i dobrovolníků zapojených v rodinném centru 
(5.–7. 5. 2017) 
Projížďky na koních pro děti – výlet na nedaleký ranč pro rodiče s dětmi (25. 4. 2017) 
Celodenní výlet na farmu – výlet rodičů s dětmi na farmu (13. 5. 2017)  
Bazárek oblečení – bazárek nejen dětského, dámského, pánského obnošeného oblečení, ale i drobných 
věcí do domácnosti (22.–24. 5. 2017) 
Poznáváme statek – výlet pro rodiče a prarodiče s dětmi na nedaleký statek s programem a soutěžemi 
pro děti (17. 6. 2017) 
Adventní tvoření a výroba vánočních dekorací – aktivita nejen pro celé rodiny (25. 11. 2017) 
Mikuláš pro nejmenší – Mikulášská besídka pro malé děti a jejich rodiče (4. 12. 2017) 
Vánoční besídka pro seniory – bohatý 
kulturní program pro seniory ve spolupráci 
se Sborem Jednoty bratrské v Hejnicích  
a žáky místní MŠ a ZŠ Hejnice (8. 12. 2017) 
Rozdáváme radost – výroba a předávání 
drobných dárečků seniorům; dárečky 
vyráběly děti s maminkami v rámci 
dopoledních programů rodinného centra 
Loďka (11. 12. 2017) 
 
Do projektu Rodinné centrum Loďka bylo 
v roce 2017 zapojeno 61 rodin. Programy  
a aktivity centra navštěvují rodiče s dětmi 



z Hejnic a okolí regionu Frýdlantska, jako je Bílý Potok pod Smrkem, Lázně Libverda, Raspenava, Nové 
Město pod Smrkem a Frýdlant.  

Rok 2017: počet návštěvníků rodinného centra (pravidelných aktivit): 518 dospělých a 762 dětí.  

Návštěvnost dopoledních klubů pro rodiče s dětmi se pohybuje v rozmezí 3–8 dospělých (převážně 
maminek na mateřské dovolené) a 4–12 dětí ve věku 0–6 let. 

Vzdělávací aktivity (přednášky, besedy) navštívilo celkem 51 klientů. Hlídání dětí bylo během 
vzdělávacích aktivit poskytnuto 19 dětem. 

Návštěvnost jednorázových akcí (tvořivé dílny, výlet na farmu, vánoční besídka, Mikulášská besídka, 
bazárek oblečení, apod.) byla 237 dospělých a 105 dětí. 

 
4.2.  Senior klub Eska 

Hlavní náplní této služby je provoz 
seniorských klubů, které se konají dvakrát 
týdně, v pondělí odpoledne a ve čtvrtek 
dopoledne. Seniorům z našeho okolí tak 
zprostředkováváme zapojení do 
společenského života místní komunity, 
kde se mohou rozvíjet dle svých možností 
v dovednostech i schopnostech a mají 
prostor k  vzájemné komunikaci a sdílení. 
Vytváříme pro ně příjemné a přátelské 
prostředí založené na důvěře a přijetí. 
Vždy mají připravené drobné občerstvení, 
kávu a čaj.  

Pravidelná návštěvnost klubů se pohybuje mezi 18–26 seniory. Klub navštěvují zdraví a aktivní senioři i 
senioři se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhých. Nejčastěji si s nimi u kávy a něčeho 
sladkého povídáme, nasloucháme jim, hrajeme s nimi stolní deskové hry, karty, hry a aktivity zaměřené 
na trénování paměti a rozvoj kognitivních funkcí. Dále mají možnost hrát kulečník a stolní tenis, což 
hojně využívají především muži senioři.  
Některým následně zprostředkováváme pomoc se zařizováním na úřadech, doprovodem k lékaři, 
drobným nákupem, apod. Seniorům, kteří potřebují pomoc, mají zdravotní postižení nebo jsou pohybově 
omezení a chtějí se klubů účastnit, zajišťujeme dopravu.  

 

4. 3.  Mezigenerační propojení  

V centru usilujeme o propojení generací a zlepšení 
mezigeneračních vztahů v rodinách v našem okolí. Proto se 
snažíme seniory zapojit do prorodinných aktivit centra. 
Pomáhají nám při hlídání dětí, aby se rodiče mohli účastnit 
vzdělávacích aktivit, a s přípravou některých programů.  

V prosinci jsme propojili program rodinného centra  
a seniorského klubu, kdy maminky s malými dětmi z centra 
vyráběly dárečky pro seniory a děti pak dárečky předávaly 



seniorům. Akci jsme dali název: Rozdáváme radost. V předvánočním čase každoročně pořádáme pro 
seniory z našeho města již tradiční vánoční besídku, kterou připravujeme ve spolupráci s místní 
mateřskou a základní školou. Součástí akce je příjemná vánoční atmosféra, občerstvení a bohatý 
kulturní program, ve kterém vystupují žáci z místní mateřské školy i základní školy.  

 
4.4.  Sport klub                              

Sport klub se schází pravidelně jednou 
týdně – každé pondělí večer po celý rok 
kromě období letních prázdnin. Je určen 
pro ty, kteří chtějí využít prostor k nějaké 
sportovní aktivitě. Sport klub navštěvují 
především muži a nejčastěji hrají stolní 
tenis. Každoročně pořádáme turnaj ve 
stolním tenise, který se koná v období 
Vánoc nebo Velikonoc. 

Stolní tenis hrají také senioři v rámci 
dopoledních klubů v prostorách herny 
rodinného centra.  

 
 

5.  Podpořili nás v roce 2017 

Činnost Centra volného času je dlouhodobě podporována z rozpočtu Města Hejnice a Sborem Jednoty 
bratrské v Hejnicích. Projekt Rodinné centrum Loďka spadá do podpor činností, které řeší komunitní 
plán celé oblasti Frýdlantska. V roce 2017 byl podpořen z dotačního programu Rodina (MPSV)  
a z dotačního programu Libereckého kraje na podporu činnosti mateřských center.  

 
 
 
 
 
 
 

  



6.  Finanční zpráva za rok 2017 

Náklady (v Kč) 
Spotřebované nákupy vč. DHIM 72 247 
Spotřebované služby 57 262 
Osobní náklady 325 737  
Ostatní daně a poplatky 140 
Poskytnuté příspěvky jiným organizacím 50 
Náklady celkem 455 436 

 
Výnosy (v Kč) 
Tržby z vlastní činnosti 11 350 
Dary FO, organizací 99 125 
Provozní dotace 347 284 
Výnosy celkem 457 759 

 
Výsledek hospodaření celkem 2 323 

 
Přijaté provozní dotace (v Kč) 
MPSV – dotační program Rodina   235 571 
Liberecký kraj – podpora činnosti mateřských center 70 713 
Město Hejnice 41 000 
Celkem 347 284 

 

 

              
Dle 
vyhlášky 
č. 
504/2002 
Sb. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY       
      Název a právní forma účetní jednotky: 

      Centrum volného času Moštárna o.p.s. 

  ke dni 31.12.2017     

      Sídlo účetní jednotky:   
  (v celých tisících Kč)   Hejnice 602, 463 62 Hejnice 

        

        

  IČ   Předmět činnosti účetní jednotky: 

  02479273   Nepodnikatelská činnost - výchovné, vzdělávací, 

        volnočasové aktivity  

              
      

Číslo 
řádku 

Skutečnost k rozvahovému dni 

      
Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost Celkem 

A. Náklady 1 x x x 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 129 0 129 

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 3 72   72 

2. Prodané zboží 4     0 

3. Opravy a udržování 5     0 

4. Náklady na cestovné 6 3   3 

5. Náklady na reprezentaci 7 1   1 

6. Ostatní služby 8 53   53 

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0 

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10     0 

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11     0 

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12     0 



III. Osobní náklady 13 326 0 326 

10. Mzdové náklady 14 279   279 

11. Zákonné sociální pojištění  15 46   46 

12. Ostatní sociální pojištění  16     0 

13. Zákonné sociální náklady 17 1   1 

14. Ostatní sociální náklady 18     0 

IV. Daně a poplatky 19 0 0 0 

15. Daně a poplatky 20     0 

V. Ostatní náklady 21 0 0 0 

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22     0 

17. Odpis nedobytné pohledávky 23     0 

18. Nákladové úroky 24     0 

19. Kursové ztráty 25     0 

20. Dary 26     0 

21. Manka a škody 27     0 

22. Jiné ostatní náklady 28     0 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29 0 0 0 

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30     0 

24. Prodaný dlouhodobý majetek 31     0 

25. Prodané cenné papíry a podíly 32     0 

26. Prodaný materiál 33     0 

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34     0 

VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0 

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 36     0 

VIII. Daň z příjmů 37 0 0 0 

29. Daň z příjmů 38     0 

  Náklady celkem 39 455 0 455 

B. Výnosy 40 x x x 

I. Provozní dotace 41 347 0 347 

1. Provozní dotace 42 347   347 

II. Přijaté příspěvky 43 99 0 99 

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44     0 

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 99   99 

4. Přijaté členské příspěvky 46     0 

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 2 9 11 

IV. Ostatní výnosy 48 0 0 0 

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49     0 

6. Platby za odepsané pohledávky 50     0 

7. Výnosové úroky 51     0 

8. Kurzové zisky 52     0 

9. Zúčtování fondů 53     0 

10. Jiné ostatní výnosy 54     0 

V. Tržby z prodeje majetku 55 0 0 0 

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56     0 

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57     0 

13. Tržby z prodeje materiálu 58     0 

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59     0 

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60     0 

  Výnosy celkem 61 448 9 457 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -7 9 2 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -7 9 2 
  

Sestaveno dne: Podpis odpovědné osoby (statutární orgán): Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil): 
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  ROZVAHA   Název a právní forma účetní jednotky: 

      Centrum volného času Moštárna o.p.s. 

        

  ke dni 31.12.2017   Sídlo účetní jednotky: 

      Hejnice 602 

  (v celých tisících Kč)   463 62 Hejnice 

        

      Předmět činnosti účetní jednotky: 

  IČ   
Nepodnikatelská činnost - výchovné, 
vzdělávací, 

  02479273   volnočasové aktivity 

            

A K T I V A   Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3     
2. Software   4     
3. Ocenitelná práva 5     
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6     
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7     
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8     
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9     

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 0 0 

1. Pozemky   11     
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12     
3. Stavby   13     
4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14     
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15     
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 16     
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17     
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18     
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19     

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20     
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0 

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 22     
2. Podíly - podstatný vliv 23     
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24     
4. Zápůjčky organizačním složkám 25     
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26     
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27     

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 0 0 

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29     
2. Oprávky k softwaru 30     
3. Oprávky k ocenitelným právům 31     
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32     
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33     
6. Oprávky ke stavbám 34     
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 35     
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36     
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37     

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38     
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39     

B. Krátkodobý majetek celkem 40 41 137 

I. Zásoby celkem 41 0 0 

1. Materiál na skladě 42     



2. Materiál na cestě 43     
3. Nedokončená výroba 44     
4. Polotovary vlastní výroby 45     
5. Výrobky   46     
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47     
7. Zboží na skladě a v prodejnách 48     
8. Zboží na cestě   49     
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50     

II. Pohledávky celkem 51 0 0 

1. Odběratelé   52     
2. Směnky k inkasu 53     
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54     
4. Poskytnuté provozní zálohy 55     
5. Ostatní pohledávky 56     
6. Pohledávky za zaměstnanci 57     
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 58     
8. Daň z příjmů   59     
9. Ostatní přímé daně 60     

10. Daň z přidané hodnoty 61     
11. Ostatní daně a poplatky 62     
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63     

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných 
celků 64     

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 65     
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 66     
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67     
17. Jiné pohledávky 68     
18. Dohadné účty aktivní  69     
19. Opravná položka k pohledávkám 70     

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 41 137 

1. Peněžní prostředky v pokladně 72 38   
2. Ceniny   73     
3. Peněžní prostředky na účtech 74 3 137 
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75     
5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76     
6. Ostatní cenné papíry 77     
7. Peníze na cestě 78     

IV. Jiná aktiva celkem 79 0 0 

1. Náklady příštích období 80     
2. Příjmy příštích období 81     

  AKTIVA CELKEM 82 41 137 

P A S I V A   Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 1 27 27 
I. Jmění celkem   2 23 27 

1. Vlastní jmění   3 23 27 
2. Fondy   4     
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 5     

II. Výsledek hospodaření celkem 6 4 0 
1. Účet výsledku hospodaření  7 x   
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  8 4   
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 9     

B. Cizí zdroje celkem 10 14 108 
I. Rezervy celkem 11 0 0 

1. Rezervy   12     
II. Dlouhodobé závazky celkem 13 0 0 

1. Dlouhodobé úvěry 14     
2. Vydané dluhopisy 15     



3. Závazky z pronájmu 16     
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 17     
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 18     
6. Dohadné účty pasivní 19     
7. Ostatní dlouhodobé závazky 20     

III. Krátkodobé závazky celkem 21 14 20 
1. Dodavatelé   22 1 1 
2. Směnky k úhradě 23     
3. Přijaté zálohy   24     
4. Ostatní závazky 25     
5. Zaměstnanci   26 14 26 
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 27     
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 28 5 5 
8. Daň z příjmů   29     
9. Ostatní přímé daně 30 -1 -4 

10. Daň z přidané hodnoty 31     
11. Ostatní daně a poplatky 32     
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 33     
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 34 -5 -8 
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 35     
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 36     
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 37     
17. Jiné závazky   38     
18. Krátkodobé úvěry 39     
19. Eskontní úvěry 40     
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 41     
21. Vlastní dluhopisy 42     
22. Dohadné účty pasivní 43     
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 44     

IV. Jiná pasiva celkem 45 0 88 
1. Výdaje příštích období 46     
2. Výnosy příštích období 47 0 88 

  PASIVA CELKEM 48 41 135 
            

Sestaveno dne: Podpis odpovědné osoby (statutární orgán): Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil): 
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7.  Personální složení 

Ředitel: Vlastimil Zoreník 
Členové správní rady: Ing. Věra Dankaničová, Helena Freibergová, Dominik Žďárek 
Členové dozorčí rady: Jitka Melicharová, Lenka Sotonová, Eva Svárovská 
  
Odměny: členům správní rady a dozorčí rady v roce 2017 nebyly vypláceny odměny. 
 
Poděkování a vděčnost patří všem organizacím a dárcům, kteří nás v roce 2017 finančně podpořili  
a také všem pracovníkům, lektorům, rodičům i dobrovolníkům, kteří nám celý rok pomáhali a podíleli se 
tak spolu s námi na činnosti centra.  
 


