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VÝROČNÍ ZPRÁVA
POTRAVINOVÁ BANKA
PRO BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NAŠE POSLÁNÍ
ZÁCHRANA POTRAVINOVÝCH
PŘEBYTKŮ A JEJICH
BEZPLATNÁ DISTRIBUCE
ORGANIZACÍM, KTERÉ POMÁHAJÍ
SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM.

ÚVODNÍ SLOVO
1. ledna 2018 vstoupila v platnost dlouho očekávaná novela zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích. Díky této legislativní změně jsme zefektivnili
spolupráci s obchodními řetězci, zrychlili navazování kontaktů s novými dárci a v důsledku toho několikanásobně vzrostl objem získaných a distribuovaných potravin.
V roce 2019 chceme rozšířit pracovní tým o druhého řidiče/skladníka, zvýšit počet
odběratelských subjektů a umístit do nejméně deseti supermarketů v Brně a Jihomoravském kraji naše foodboxy, které budou sloužit k permanentnímu sběru kvalitních potravin pro organizace pracující se sociálně potřebnými.
Děkujeme všem našim podporovatelům a spolupracujícím organizacím a těšíme se na
to, že díky našemu společnému úsilí i v příštím roce poroste množství zachráněných
potravin.

Pavel Kosorin
předseda Potravinové banky
pro Brno a Jihomoravský kraj

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ
PAN SLAVOMÍR
O panu Slavomírovi jsme na konci roku 2018 slyšeli po delší době. Jde o bázlivého
a skromného člověka, který nerad žádá bližní o pomoc. Začátkem loňského roku se ale
bohužel dostal do nesnází, a tak se osmělil požádat o pomoc sociální odbor své městské
části v místě svého bydliště a zároveň Armádu spásy s žádostí o pomoc. Kontaktoval nás
i přímo, zda bychom mu nepomohli na krátké překlenovací období věnováním nějakých
trvanlivých potravin.
Ve spolupráci se zmíněnými partnery jsme začali hned jednat. Panu Slavomírovi totiž
hrozilo, že bude muset čelit následkům výkonu exekučního úřadu.
Ač od časů svého oborového vyučení byl nepřetržitě v pracovním poměru a nikdy se
tak nemusel obracet o pomoc na úřad práce, jeho příjmy nakonec nestačily pokrýt
momentální finanční závazky.
Jeho někdejší partnerka potřebovala před lety řešit nehostinné podmínky nemovitosti,
kterou s ní pan Slavomír sdílel. I když byla ona majitelkou nemovitosti, pan Slavomír jí
nabídl finanční pomoc. Uvázal se však neprozřetelně k půjčce, kterou nebyl kvůli změně
zaměstnání a snížení příjmů brzy schopen splácet. Mezi ním a přítelkyní se mezitím
objevil nepřekonatelný konflikt, který zabránil v pokračování jejich vztahu. Bohužel ale
nebylo v silách jeho tehdejší partnerky splácet danou půjčku a pan Slavomír chtěl čestně
dostát svým slibům, protože k ní dle svých slov stále chová něžné city a jeho zájmem je,
aby se měla dobře.
Sám se pak přestěhoval na ubytovnu a po odečtení nákladů na bydlení a zaplacení
závazku mu měsíčně na živobytí zůstalo pár stovek korun. Ani v této situaci však neztrácel naději a humor a nakonec překonal počáteční rozpaky a rozhodl se tuto situaci
překlenout prostřednictvím naší pomoci.
V současné době se nechal slyšet, že nebýt potravinové pomoci, skončil by
pravděpodobně velmi špatně. Dnes již je nájemcem malého bytečku a ten si může dovolit díky lepšímu zaměstnání, které si zvládl sám sehnat a udržet. S nadšením se věnuje
i volno časovým aktivitám, které nám nejprve nechtěl z ostychu prozradit. Nakonec se
ale nechal přemluvit: Mohl si konečně vyhradit dostatek financí na koupi rybářského
prutu v bazaru a zaregistrovat rybářský lístek!
„Tehdy jsem se snažil své situaci smát, i když už mi docházel dech. A když docházelo
jídlo, úsměv na rty jste mi opět vrátili vy.“

VÝSLEDKY NAŠÍ ČINNOSTI
V ČÍSLECH
2016

2017

2018

Počet odběratelů:

33

46

75

Váha zachráněných
potravin v t:

62,8

94

280

Odhadovaná hodnota
potravin:

2 560 670,-

4 248 270,-

11 648 470,-

1000 cm

Sběrný kontejner FoodBox, který jsme vymysleli a zkonstruovali, slouží jako prostředek
permanentního sběru kvalitních potravin. Do roku 2018 existoval pouze jediný kus,
prototyp, který byl umístěn v brněnském hypermarketu TESCO na Skandinávské ulici.
V roce 2018 jsme díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství mohli nechat vyrobit dalších 15 kusů, které budou v nejbližší době umísťovány do supermarketů dalších
řetězců. Tam budou pomáhat při permanentním sběru kvalitních potravin pro potřebné
hlavně ve prospěch lokálních organizací.
Výnos z FoodBoxu na Skandinávské v brněnském Tescu Shopping Park za rok 2018 byl
597 kilogramů trvanlivých potravin prémiové kvality.

PODPOROVATELÉ
Ministerstvo zemědělství České republiky
Bez jeho podpory by naše existence nebyla možná. V roce 2018 jejich finanční podpora pokryla většinu našich nákladů.
A nutno také připomenout, že kvůli velké expanzi a růstu potravinové banky ohledně
personálního, tak z hlediska movitého zabezpečení, se na konci roku 2018 citelně
nedostávalo finančních prostředků.
Díky mimořádné dotaci Ministerstva zemědělství bylo možné zachovat provoz
potravinové banky bez výkyvů a její existence tak nebyla ohrožena.
Dalšími mnohaletými podporovateli jsou Jihomoravský kraj a Statutární
město Brno.
S těmito subjekty jsme v úzké kooperaci, pořádáme potravinové sbírky na jejich
úřadech a mj. také dodáváme potraviny potřebným na sociální odbory jednotlivých
městských částí Brna a rádi bychom tuto síť co nejvíce rozšířili.
Nesmíme také opomenout individuální dárce, kteří nám přispěli jak ve formě
potravinového daru pro naše klienty, tak finančními částkami na náš transparentní
účet.
Všem těmto podporovatelům patří velký dík! Bez vás by nebyla Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj tím, čím je.

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ
PANÍ BLAŽENA
Po Vánocích 2017 se paní Blaženě život otočil o sto osmdesát stupňů. Několik měsíců
předtím přitom nemohla uvěřit svému štěstí. S přítelem si našli vysněný byt v domě,
kolem kterého chodila už jako malá holka a obdivovala se mu. A říkala si tehdy, že až
bude jednou „velká nevěsta“, tak se tam se svým vyvoleným nastěhuje. A trh realit jim
přál! Jednoho dne na ní a jejího přítele vykoukl inzerát bytu pro ně jako stvořeného.
A protože spolu v té době čekali miminko, hned také seznali, že jedna místnost je
ideální pro dětský pokojíček.
Výše nájemného v ní vzbuzovala obavy, ale přítel ji ujistil, že spolu to zvládnou a až bude
na mateřské, bude na nájemné většinově přispívat.
Pár měsíců si společně užívali domácí harmonie, narodila se jim zdravá holčička a vypadalo to, že vše je jak má být. Pak ale začala mít paní Blažena divné pocity ohledně
chování svého partnera. A podezření se potvrdilo. Přítel jí podváděl s její kamarádkou
a nakonec trval na tom, že z od nich odejde a z bytu se odstěhuje. Vysoké nájemné
přestal platit. A paní Blaženě nezbyly než oči pro pláč a vysoké výdaje na bydlení.
Oslovila nás, protože její maminka je v invalidním důchodu a i když se jim v nastalé
situaci snažila pomoct, samy na to nestačí a nikoho jiného nemají. Paní Blažena s dcerou
od nás nyní dostávají potraviny přes spřátelenou organizaci pro maminky v tísni.
„Poté, co jsem zaplatila nájemné za byt, zůstalo mi dvě stě korun. Díky potravinám,
dětské výživě a plenkám z potravinové banky jsme mohly dva, tři měsíce normálně
žít a zatím si shánět nové, menší bydlení. Srdce mi usedá, že jsem opuštěná a musím
navíc odejít z bydlení, které bylo mým snem. Vánoce už mně vždycky budou připomínat
ztrátu životního partnera. Musíme do menšího, samy, ale aspoň máme potraviny do
nové kuchyně.“

DÁRCI
TESCO

80,659103

Makro

57,70223

Ahold (Albert)

33,482192

Kaufland

28,414974

Globus

15,63965

Lidl

11,31345

p. Kříž z Tvarožné

2,23065

Paneolit

1,612242

I.C.B.C.

0,89562

Sklizeno

0,6872

Řád sester Těšitelek Rajhrad

0,5749

p. Trecha z Hodonína

0,3014

Happy Food

0,26176

RICO Trade

0,077295

Penam

0,0624

Eurofins

0,0564

BMC Brno

0,052725

VYBRANÉ AKCE
POTRAVINOVÉ BANKY
V ROCE 2018
6. ročník Národní potravinové sbírky se opět konal s velkou úspěšností v 25 marketech napříč Jihomoravským krajem.
Výnos z této potravinové sbírky byl:
32 651 kilogramů trvanlivých potravin a drogistického zboží
O tento výsledek se zasadilo velké množství spřátelených organizací a 368 dobrovolníků.
Patří jim velký dík za to, že stále věrně vynakládají úsilí pro ty, jimž se nedostává základních
potravin.
Potravinová sbírka na ÚMČ Brno Komín – 161,3 kg potravin
Firemní sbírka zaměstnanců Honeywell – 742 kg potravin
Firemní sbírka zaměstnanců Kiwi.com – 150,3 kg potravin

ODBĚRATELÉ
1.

LAVINA, z.s.

2.

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.

3.

IQ Roma servis, o. s.

4.

Misijní skupina Křesťanské společenství Hodonín

5.

Sdružení pěstounských rodin

6.

Diakonie Apoštolské církve Břeclav

7.

Teen Challenge Int. ČR

8.

Komunita Sant´Egidio

9.

Diecézní charita, Oblastní charita Vyškov

10.

Občanské sdružení DEN

11.

In IUSTITIA, o.p.s.

12.

Statutární město Brno – Křenová 20, Celní 3

13.

Sbor Armády spásy Brno

14.

NADĚJE, pobočka Brno

15.

Diecézní charita, Oblastní charita Blansko

16.

Kolpingovo dílo České republiky, z. s.

17.

Diecézní charita, Oblastní charita Znojmo

18.

SOS dětské vesničky, z.s. (SOS Kompas Brno)

19.

Bakhita, o.p.s.

20.

MAGDALENIUM z.s.

21.

Zámek Břežany, p.o.

22.

Nový prostor, z.ú., Denní centrum Brno

23.

Srdce v domě, p.o., Chráněné bydlení Mikulov

24.

Statutární město Brno, ÚMČ Brno sever – odd. soc. Věcí

25.

Diecézní charita Brno - Služby Brno, Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni,
Domov pro seniory Kamenná, Domov sv. Anežky, Domov sv. Michaela

26.

Diecézní charita, Oblastní charita Břeclav

27.

Diecézní charita, Oblastní charita Tišnov

28.

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Brno – Zábrdovice

29.

Sdružení Práh jižní Morava, z.ú.

30.

Spolek Křesťanské Pomoci – Bučovice

31.

Pravoslavná církevní obec ve Znojmě

32.

SpesAmenS, z.s.

33.

Fond ohrožených dětí Klokánek Brno

34.

Rozkoš bez rizika, z.s.

35.

Apoštolská církev, sbor Velké Meziříčí

36.

DROM, romské středisko, NZDM

37.

DROM, kontaktní centrum, terénní práce

38.

ALKAT, z.s.

39.

Armáda spásy v ČR, z. s., Brno, Centrum sociálních služeb Staňkova

40.

Armáda spásy v ČR, z. s., Brno, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela

41.

PaLetA, z. s.

42.

Podané ruce, o. p. s.

43.

HoSt – Home-start

44.

Hospic sv. Alžběty

45.

Romodrom

46.

Církev československá husitská Tuřany

47.

Apoštolská církev Vyškov

48.

Statutární město Brno, ÚMČ Brno-střed – odbor sociální a zdravotní

49.

Diakonie Československé církve evangelické – projekt DOMA, Chráněné bydlení Nosislav

50.

Na počátku, o.p.s.

51.

Svaz tělesně postižených v ČR

52.

Můj pes a já - oba bez domova

53.

Statutární město Brno, ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora – odbor sociální a zdravotní

54.

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

55.

Dětský domov Dagmar

56.

TRIADA, porad. centrum, z.ú.

57.

Apoštolská církev Hustopeče

58.

Diecézní charita, Oblastní charita Veselí nad Moravou

59.

Diagnostický ústav mládeže Brno

60.

Klára pomáhá, z.s.

61.

PRÁVO NA ŽIVOT z.s.

62.

Nemocnice Milosrdných bratří

63.

Podané ruce, o. p. s., Kulturní centrum Znojmo

64.

Křesťanský sbor Brno

65.

Statutární město Brno, ÚMČ Brno Starý Lískovec – odbor sociální a zdravotní

66.

Ratolest Brno, z.s.

67.

Muzeum romské kultury

68.

Domov pro seniory Kociánka

69.

Domov u Františka, p.o.

70.

Centrum sociálních služeb Znojmo

71.

VIDA centrum

72.

Městský úřad Bučovice

73.

Diecézní charita, Charita Kyjov

74.

Obec Střelice

75.

Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Židenice – odbor sociální a péče o dítě

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ
PAN ČESTMÍR
Tento velký kutil a pracant má pověstné „zlaté české ručičky“. Spraví skoro všechno,
dokáže věcem, které by si již vysloužily označení „staré harampádí“ vdechnout novou podobu a smysl. Ale zjistil, že dneska už se to moc nenosí, protože lidé rádi
kupují nové věci. Odjakživa se živil dělnickými profesemi a práce venku na stavbách
nebo v lese ho bavila. Je odpůrcem moderních technologií, nepoužívá sociální
sítě, internet je pro něj nutné zlo a na svém emailu už roky nebyl. Velkou záhadou
pro něj je, že někdo může vydělávat velké peníze tím, že celý den sedí u počítače,
protože, dle jeho slov, ta práce přece není vidět. Sám sebe označuje za „dinosaura“,
ale než by hrál na telefonu hry, raději si vyjde do přírody a přemýšlí nad světem.
S každou svou ženou to myslel vážně. A jako největší důkaz lásky považoval přivést
s nimi na svět nový život. Nyní má čtyři děti a plní na každého svou vyživovací povinnost. Ale roli manžela nikdy úplně nezvládl. Nyní je sám a s dětmi a bývalými
ženami se vídá sporadicky. Bohužel daleko s menším intervalem než je nucen platit
složenky.
Vzhledem ke svým příjmům, které jsou hluboko pod hranicí průměrného platu,
a stanovené výši alimentů, si nemůže dovolit žádný blahobyt. Nejdříve sdílel byt se
svými dvěma kolegy, ale nerozešli se v dobrém. Sám si byt dovolit nemůže, takže
bydlí na ubytovně, nakupuje v levných potravinách a občas požádá organizaci, které
dodáváme potraviny o pomoc. Sám ale říká, že bez práce nejsou koláče, takže když
se dozvěděl, odkud potravinová pomoc plyne, z vděčnosti nabídl dobrovolnou
činnost potravinové bance.
„To víte, páteř už mi neslouží jako dřív, ale ta stará záda určitě povznese, když
budou moct někomu posloužit tak, jak jste pomohli vy mě.“

FAKTA O PLÝTVÁNÍ
POTRAVINAMI
• V Evropské unii se ročně „vyprodukuje“ přes 100 milionů tunpotravinového
odpadu (tj. orientačně 180 kg na osobu)
• EU přitom vynakládá přibližně 1/2 svého rozpočtu na zemědělskou politiku.
• Každý rok se v bohatých zemích vyhodí téměř stejné množství potravin
(222 milionů tun), kolik se vyrobí v subsaharské Africe (230 milionů tun).
Veškeré vyhozené potraviny by tak dokázaly nasytit nejméně 1 miliardu lidí.
• Až 40 % potravinového odpadu ve světě pochází z domácností.
• Pokud bychom přestali vyhazovat potraviny, které mohly být spotřebovány,
dopad na planetu by byl stejný, jako kdyby na Zemi přestala jezdit 1/4 všech
vozů.
Zdroj: narodnipotravinovasbirka.cz

ČLENOVÉ TÝMU
PAVEL KOSORIN
předseda a statutární zástupce
Funkce v PB: řídící, reprezentační & organizační
Telefon: +420 774 526 777
Email: predseda@foodbankbrno.cz

DALIBOR LEVÍČEK
místopředseda, fundraiser
Funkce v PB: fundraising a koordinace činností,
kontaktní osoba pro iniciativu Paběrkování
Telefon: +420 777 201 754
Email: fundraising@foodbankbrno.cz
EDUARD PIDRA
člen předsednictva, koordinátor
Funkce v PB: Technická a logistická podpora
Telefon: +420 724 106 651
Email: koordinator@foodbankbrno.cz

JAKUB LOFÍTEK
řidič a skladník
Funkce v PB: odvoz a distribuce výtěžků sbírek,
logistická podpora a evidence potravinových darů
Telefon: +420 775 622 490
Email: ridicfoodbank@gmail.com

IVETA MATOUŠKOVÁ
PR propagace a marketing
Funkce v PB: Komunikace s dárci a odběrateli,
organizace potravinových sbírek a eventů,
skladová evidence
Telefon: +420 603 454 603
Email: komunikace@foodbankbrno.cz

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ
PAN VĚROSLAV
Ohledně zaopatření základní lidské potřeby zasytit věčně prázdný žaludek lidem,
kteří nemají ani střechu nad hlavou, nám pomáhá největší počet našich odběratelů.
Neúnavně vyzvedávají suroviny, rozmisťují je do svých center a vaří z dodávek potravin od nás, aby pomáhali přímo na ulici. Ti nejpotřebnější totiž nemají ani adresu,
kam bychom jim jídlo mohli posílat. Jsme tedy vděčni za množství iniciativ, které to
dělají nezištně, bez příjmů a ve volném čase a jsme vždycky rádi, že můžeme dopravit potraviny tam, kde se jich nedostává přímo v existenčním slova smyslu.
Proto nás dvojnásob potěšil příběh pana Věroslava, který dochází pravidelně
na polévku a občasnou teplou stravu do jedné z těchto organizací. Díky promluvě
s jednou z pilných koordinátorek ho můžeme sdílet i s vámi.
Nevíme sice osudové detaily, za kterých se pan Věroslav ocitl na ulici, ale i kdyby
jeho pochybení bylo sebevětší, nikdo si nezaslouží mrznout v zimním období venku
v ohrožení života. Protože je povahou tulák a samotář a vyhýbá se lidem, bohužel
až pozdě se zjistilo, že pan Věroslav navíc potřebuje zvláštní výživu, neboť trpí cukrovkou 2. typu. Tento druh onemocnění se v neléčené fázi vyznačuje i poruchou
řeči a vidění, problémy s rovnováhou, při kterých člověk může vzbuzovat dojem, že
je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
V zimě roku 2017 mu omrzly obě nohy do té míry, že bylo nutné jednu z nich amputovat. Právě díky včasnému lékařskému zásahu státní zdravotní péče se mohlo
přijít na okolnosti, které také díky dietetické dodávce potravin zlepšily jeho životní
situaci.
Pan Věroslav je stále na ulici, ale se sociálními pracovníky naší partnerské organizace již udržuje stálejší kontakt. Díky tomu se snad brzy vyřeší i jeho bytová situa-.
ce, aby si mohl něco teplého uvařit i sám. Dle slov koordinátorky:
„Dříve chodíval zmatený a dezorientovaný, snad opilý, v záchvatech depresivního
pláče. Nedokázal se nikomu podívat do očí. Dnes se zajímá, vyzvídá, co se kde u nás
šustne. A když mu jeden z našich nových pracovníků nedopatřením chtěl věnovat
sladkosti, které nemůže jíst, přišel si pro ně napodruhé s kamarádkou, která je také
na ulici. Chová se k ní velmi láskyplně. Asi je to její ctitel. Fandíme mu, aby už nebyl
sám.“

KONTAKTY
Největší interní událostí konce roku byl logistický přesun naší kancelář z centra
Brna do místa našeho současného potravinového skladu do Brna-Slatiny na ulici Řípskou. Můžeme tak nyní být více k dispozici našim odběratelům, kteří chtějí navštívit
náš potravinový sklad, můžeme efektivněji vést skladovou evidenci a mít kancelářské
zázemí pro naši činnost. Od nového roku tedy měníme také sídlo naší organizace a naše
nová korespondenční adresa bude:
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
Řípská 960/9a, 627 00 Brno-Slatina
DMS
Přispějte na permanentní sbírky pomocí sběrných nádob, tzv. FoodBoxů, které s vaší podporou umístíme na místě blízkém vašemu bydlišti.
Budete pak moci darovat ihned a efektivně jídlo potřebným.
Dárcovskou sms zasílejte ve tvaru:
DMS FOODBOX 30, DMS FOODBOX 60 nebo DMS FOODBOX 90 na telefonní číslo
87 777 a přispějte nám tak jednorázově 30, 60 nebo 90 korun.
Pokud nás budete chtít podpořit dlouhodobě, pošlete sms ve formě:
DMS TRV FOODBOX 30, DMS TRV FOODBOX 60, DMS TRV FOODBOX 90. Částka 30,
60 nebo 90 korun pak bude strhávana automaticky až do doby než svoji podporu
budete chtít zrušit.
Bližší informace najdete na: https://www.darcovskasms.cz/projekt-1199/neplytvej-a-daruj-projekt-foodbox.html
Informace o službě dárcovské sms jsou přístupny na internetové adrese
https://www.darcovskasms.cz/
Transparentní účet
Sbíráme kvalitní jídlo pro potřebné, a to je proč tu jsme …
… v mnoha situacích ale také potřebujeme ke své činnosti finanční podporu. Náklady na
dopravu a logistika, administrace, evidence, propagační činnost, fundus na sběr, uchovávání, třídění a přepravu potravin, to vše stojí bohužel peníze.
Naštěstí se však mezi dárci najde sem tam i ochotný sponzor naší činnosti. Pokud byste
se chtěli stát jedním z nich, budeme rádi za jakýkoli finanční dar, který pomůže v koncové
fázi samozřejmě a pouze těm, kteří to opravdu potřebují.
Přispívat můžete na transparentní bankovní účet:
2501117492/2010
Ze srdce děkují dobrovolníci z Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj!
(Výpis dostupný na: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2501117492)

NÁKLADY
Číslo
účtu

Název účtu

Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

501000

Spotřeba materiálu

0,00

31 591,00

0,00

31 591,00

31 591,00

501030

Inventář do 40 tis.Kč

0,00

402 231,00

0,00

402 231,00

402 231,00

501050

Drobný spotřební materiál

0,00

80,00

0,00

80,00

80,00

501060

Kancelářské potřeby

0,00

55 455,00

0,00

55 455,00

55 455,00

501070

Pohonné hmoty

0,00

70 505,00

0,00

70 505,00

70 505,00

501080

Pracovní oděvy a vybavení

0,00

1 115,00

0,00

1 115,00

1 115,00

501090

Čistící a úklidové prostředky

0,00

457,00

0,00

457,00

457,00

502000

Spotřeba energie

0,00

26 119,10

0,00

26 119,10

26 119,10

503000

Spotřeba ostatních
neskladovatelných

0,00

3 698,40

0,00

3 698,40

3 698,40

50x

Spotřebované nákupy

0,00

604 582,50

0,00

604 582,50

604 582,50

511070

Údržba vozidla

0,00

25 944,00

0,00

25 944,00

25 944,00

512000

Náklady na cestovné

0,00

663,00

0,00

663,00

663,00

513000

Náklady na reprezentaci

0,00

245,00

0,00

245,00

245,00

518000

Ostatní služby

0,00

107 039,41

0,00

107 039,41

107 039,41

518001

Pronájem kanceláře

0,00

1 768,00

0,00

1 768,00

1 768,00

518002

Pronájem skladu

0,00

323 525,56

0,00

323 525,56

323 525,56

518020

Webové stránky

0,00

23 625,00

0,00

23 625,00

23 625,00

518030

Telefon

0,00

18 613,00

0,00

18 613,00

18 613,00

518040

Poštovné

0,00

2 119,00

0,00

2 119,00

2 119,00

518050

Kopírování

0,00

182,00

0,00

182,00

182,00

518060

Internet

0,00

2 584,00

0,00

2 584,00

2 584,00

518070

Likvidace odpadu

0,00

684,00

0,00

684,00

684,00

51x

Služby

0,00

506 991,97

0,00

506 991,97

506 991,97

521000

Mzdové náklady

0,00

847 553,00

0,00

847 553,00

847 553,00

524010

Zákonné sociální pojištění

0,00

262 674,00

0,00

262 674,00

262 674,00

52x

Osobní náklady

0,00

1 110 227,00

0,00

1 110 227,00

1 110 227,00

542000

Ostatní pokuty a penále

0,00

321,00

0,00

321,00

321,00

Číslo
účtu

Název účtu

Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

542000

Ostatní pokuty a penále

0,00

321,00

0,00

321,00

321,00

549000

Jiné ostatní náklady

0,00

26 623,01

0,00

26 623,01

26 623,01

54x

Ostatní náklady

0,00

26 944,01

0,00

26 944,01

26 944,01

551001

Odpisy dlouhodobého majetku

0,00

206 750,00

0,00

206 750,00

206 750,00

55x

Odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv

0,00

206 750,00

0,00

206 750,00

206 750,00

Náklady celkem

0,00

2 455 495,48

0,00

2 455 495,48

2 455 495,48

VÝNOSY
Číslo
účtu

Název účtu

Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

648000

Zúčtování fondů

0,00

0,00

206 750,00

206 750,00

206 750,00

649000

Jiné ostatní výnosy

0,00

0,00

848,42

848,42

848,42

64x

Ostatní výnosy

0,00

0,00

207 598,42

207 598,42

207 598,42

682000

Přijaté příspěvky (dary)

0,00

0,00

25 900,00

25 900,00

25 900,00

68x

Přijaté příspěvky

0,00

0,00

25 900,00

25 900,00

25 900,00

682000

Přijaté příspěvky (dary)

0,00

0,00

103 250,00

103 250,00

103 250,00

68x

Přijaté příspěvky

0,00

0,00

103 250,00

103 250,00

103 250,00

691000

Provozní dotace

0,00

261 345,00

2 441 000,00

2 179 655,00

2 179 655,00

69x

Provozní dotace

0,00

261 345,00

2 441 000,00

2 179 655,00

2 179 655,00

Výnosy celkem

0,00

261 345,00

2 674 498,42

2 674 498,42

2 413 153,42

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

-42 342,06
-42 342,06

AKTIVA
Číslo
účtu

022

082

Název účtu

Hmotné movité věci
a jejich soubory
Oprávky k samost.
hmotným movitým věcem

211

Peněžní prostředky v pokladně

221

Peněžní prostředky na účtech

261

Peníze na cestě

314

Poskytnuté provozní zálohy
a zálohy na zásoby

Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

800 000,00

800 000,00

0,00

261 345,00

1 061 345,00

-88 000,00

0,00

206 750,00

-206 750,00

-294 750,00

4 042,63

81 000,00

77 241,00

3 759,00

7 801,63

155 470,15

2 467 748,42

2 451 584,48

16 163,94

171 634,09

0,00

81 000,00

81 000,00

0,00

0,00

0,00

610 340,00

610 340,00

0,00

0,00

0,00

3 458,00

0,00

3 458,00

3 458,00

-2 353,00

2 353,00

0,00

2 353,00

0,00

200,00

0,00

200,00

-200,00

200,00

59 623,76

47 203,99

59 623,76

-12 419,77

47 203,99

315

Ostatní pohledávky

335

Pohledávky za zaměstnanci

378

Jiné pohledávky

381

Náklady příštích období

395

Vnitřní zúčtování

3 544,00

0,00

3 544,00

-3 544,00

0,00

Aktiva celkem

932 527,54

3 554 448,41

3 490 283,24

64 165,17

996 692,71

PASIVA
Číslo
účtu

Název účtu

Počáteční

Obraty za

Obraty za

Obraty

Koncový

stav

období MD

období D

rozdíl

stav

54,00

1 229 654,30

1 285 115,71

55 461,41

55 515,41

321

Dodavatelé

325

Ostatní závazky

0,00

27 563,00

27 563,00

0,00

0,00

331

Zaměstnanci

0,00

847 553,00

847 553,00

0,00

0,00

0,00

347 680,00

347 680,00

0,00

0,00

-825,00

124 648,00

127 648,00

3 000,00

2 175,00

-179 443,26

2 261 556,74

2 441 000,00

179 443,26

0,00

941 154,43

206 750,00

261 345,00

54 595,00

995 749,43

42 713,04

3 744,00

-53 374,11

-57 118,11

-14 405,07

128 874,33

128 874,33

0,00

-128 874,33

0,00

932 527,54

5 178 023,37

5 284 530,60

106 507,23

1 039 034,77

336

342

346

Zúčtování s institucemi sociál.
zabezpečení

Ostatní přímé daně – srážková daň

Nároky na dotace a ost. zúčt.
se státním

901

Vlastní jmění

911

Fondy

931

Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení
Pasiva celkem

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

-42 342,06
-42 342,06

DĚKUJEME
ZA PODPORU
A SPOLUPRÁCI!

