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KONTAKTNÍ ÚDAJE

Dílny tvořivosti, o.p.s.
Podskalská 1252/24
128 00 Praha 2
telefon: 222 511 488
mobil: 774 372 796
dilny_tvorivosti@seznam.cz

Webové stránky a sociální sítě
dilnytvorivosti.cz, navraty.info
manual.navraty.info
facebook.com/DilnyTvorivosti/
číslo účtu: 2900231647/2010 (Fio banka)
IČ: 266 29 712

STATUTÁRNÍ ORGÁN A MANAGEMENT ORGANIZACE

Správní rada: MUDr. Růžena Potočková, Ing. Petra Novotná,  
RNDr. Petr Častulík, Ph.D.
Ředitelka: Bc. Jitka Častulíková

1. ROK 2019 / ÚVODNÍ SLOVO

Naše organizace za 16 let své existence zrealizovala spoustu pro-
jektů pro lidi po poškození a poranění mozku, lidí s různou kombi-
nací diagnóz, jejich rodiny, blízké i pečující. Nemalý počet projektů 
byl také určen široké veřejnosti, a to projekty zaměřené na šíření 
povědomí o problematice naší cílové skupiny nebo projekty soci-
álně kulturní, workshopy, semináře. S odborníky jsme se setkávali 
a sdíleli odborné zkušenosti nejen na námi organizovaných konfe-
rencích. Za oněch 16 let jsme nasbírali spoustu zkušeností, z kte-
rých v naší praxi můžeme těžit. O naše služby je stále velký zájem, 
kapacita je stabilně naplněna, stále evidujeme zájemce – čekatele 
na volné místo.

Velmi ráda bych s vámi sdílela vzpomínky a atmosféru loňského 
roku, bohužel události současné jako by všechny dojmy a zážitky 
přebily. Ale s určitostí mohu říct, že rok 2019 byl opět velmi úspěš-
ný, jak se můžete dočíst v následujícím textu.

Vysoká kvalita a vysoké nároky, které si sami klademe na svou 
odbornou práci a práci s klienty, se pro nás staly standardem. Dě-
kujeme všem, kteří nám na naší cestě pomáhají a kvalitu naší práce 
oceňují. Budeme velmi rádi, pokud nám zůstanete věrni a nápo-
mocni také v roce 2020. Vaši přízeň a pomoc budeme potřebovat 
víc než kdy jindy.

Děkujeme. Buďte zdrávi. 
 Bc. Jitka Častulíková, ředitelka

2. POSKYTOVANÉ REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociálně terapeutická dílna
Registrovaná sociální služba § 67 dle zákona 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách.

Sociálně terapeutická dílna poskytuje dlouhodobou a pravi-
delnou podporu lidem se zdravotním postižením – především se 
zaměřujeme na specifickou cílovou skupinu lidí po poškození a po-
ranění mozku a lidí s různou kombinací diagnóz a postižení. Do-
chází k nám např. lidé žijící s autismem a mentálním postižením, 
tělesným i mentálním postižením či chronickým duševním one-
mocněním. Chceme tak dát možnost navštěvovat naši službu té 
skupině osob, která nenachází místo a podporu v jiných službách 
a o to více potřebuje tu naši. Právě široké spektrum cílové skupiny 
činí naši službu unikátní a je pro nás neustálou výzvou a inspirací 
k práci na sobě a zvyšování odborných kompetencí. 

Skupinový program probíhá denně (vyjma středy) v čase od 
8.30 do 13.30 hod. Čas po programu je věnován osobním konzul-
tacím, pohovorům se zájemci, základnímu sociálnímu poradenství 
a také nutné administrativě.

Ve službě mohli stávající klienti přivítat několik nových kolegů. 
Někteří se u nás zdrželi krátce, jiní jsou s námi doteď. Jsme ne-
smírně rádi, že jejich zapojení do kolektivu proběhlo v přátelském 
duchu a že se všichni nově příchozí alespoň načas stali součástí 
naší služby.

Věříme, že se nám podařilo navodit příjemnou atmosféru, díky 
které se někteří z našich klientů doslova mění před očima. S „no-
váčky“ pracujeme předně na jejich sebedůvěře a podporujeme je 
v získání reálného náhledu na své schopnosti. 

V roce 2019 jsme se při ranních rozhovorech s klienty zaměřili 
na témata, která souvisí s průběhem roku a tradicemi, ale také na 
obecný přehled dění ve společnosti. Hovořili jsme často o ekologic-
kých tématech a o tom, jak mohou i oni sami přispět ke zlepšení 
celosvětové situace. Mnohé téma zaujalo a například svědomitěji 
třídí odpad nebo neplýtvají jídlem.
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Program jsme také mohli oživit prací s tabletem, který nám vě-
novala společnost Alza. Díky tomu můžeme s klienty procvičovat 
efektivněji jejich postřeh, paměť, čtení a také snadno vyhledat po-
třebné informace. Zprvu se někteří ostýchali, ale po čase se stal 
oblíbenou pomůckou.

Nesmíme také opomenout praktické dovednosti, jako je vaření, 
které dlouhodobě patří mezi oblíbené činnosti. A z jakého důvodu? 
Díky společné práci se zde utváří nová přátelství, a především mů-
žeme oslavit všechny důležité události v roce. Co by byly narozeni-
ny bez dortu, Velikonoce bez nádivky a Vánoce bez cukroví?

V roce 2019 byla kapacita naší dílny opět plně obsazena 
a v současnosti máme opět několik zájemců na seznamu čekatelů.

Běžný denní program jsme mohli několikrát v roce oživit pří-
tomností milých dobrovolníků, kteří nám pomohli s doprovody na 
výstavy, vařením, úklidem a tvorbou výrobků. Nejen my pracovníci 
si toho nesmírně vážíme a vždy se s klienty těšíme na nové pomoc-
níky, kteří se nebojí a pomáhají. Díky dobrovolníkům jsme mohli 
například na výstavu o díle architektky Evy Jiřičné do galerie DOX, 
nebo do Uměleckoprůmyslového muzea na výstavu nesoucí název 
Šílený hedvábník. Ke konci roku jsme také navštívili Společenství 
Dobromysl, poskytující služby týdenního stacionáře na zámečku 
v obci Srbeč. 

Při každoročním hodnocení, takzvaných kulatých stolech, jsme 
získali od našich klientů opět velmi pozitivní zpětné vazby. Naše 
služba i jejich kolegové z dílny se pro ně stali natolik důležití, že 
v okamžiku, kdy nastane čas loučení, aby jejich cesta mohla nabrat 
jiný směr, nás opouštěli jen neradi. Moc nás přízeň našich klientů 
těší.

Skupina Návraty
Skupina je určena lidem po poranění či poškození mozku, pravi-
delné setkávání probíhá každých čtrnáct dní. Klienti po poranění či 
poškození mozku mají zcela odlišnou zkušenost, než zažívá běžná 
společnost. Ve většině případů se vlivem nehody, ke které mnohdy 
přišli bez vlastního přičinění, jejich život změnil zcela zásadním 
způsobem. V mnoha případech jsou odkázáni na své blízké, kteří 
se o ně starají a podporují je. Potýkají se s poruchami paměti, 
pozornosti a dalšími těžkostmi. Na skupiny přicházejí sdílet svou 
autentickou zkušenost s lidmi, jejichž životní realita je podobná 
té jejich. Pocit sounáležitosti a také toho, že ve své situaci nejsou 
sami, jim pomáhá zlepšit jejich psychický stav. Zároveň jsou sku-
piny bezpečným prostorem, kde je možné zcela bez obav projevit 
své emoce.

Od září 2019 mají klienti možnost využít individuálního setká-
vání s terapeutkou skupiny. Takové uspořádání v návaznosti na 
skupinu (které ale není podmínkou), dokáže velice vhodně doplnit 
služby nabízené Dílnami tvořivosti. Klienti zde mají prostor pouze 
pro sebe a mohou se tak více věnovat svým vlastním radostem 
i strastem, který život po poranění či poškození mozku přináší. Se-
tkání s terapeutkou jsou určena nejen jim, ale také jejich rodinám 
a blízkým.

Fantastické setkání 3. druhu
V roce 2019 se pro klienty i veřejnost opět dvakrát měsíčně ko-
nal výtvarný ateliér využívající prvky arteterapie. Účastníci měli 
možnost více poznávat sami sebe při meditaci nad tématy běhu 
života a skrze výtvarné vyjádření hledali zdroje životní síly v sobě 
i v druhých. Ateliér nabízí prostor k setkávání lidem s postižením 
i bez něj, příležitost k dialogu a vzájemnému porozumění. Koná se 
každou druhou středu od 15 do 16.30 hod.

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY

Rozdrtit se nenecháme
Realizace tohoto projektu nás čeká až v roce 2020, nicméně mno-
ho příprav se událo už v roce 2019, proto bychom vás chtěli sezná-
mit s tím, co se chystá.

Ekologicko-sociální projekt vychází z myšlenky pomoci zapustit 
kořeny nejen lidem po poškození mozku, ale i smrkům ztepilým. 
Je kombinací informační kampaně, sbírky a záchrany sazenic smr-
ků, o které nyní s ohledem na přehodnocení skladby výsadby lesů 
není zájem a velká část z nich míří do drtičky. Osud smrků nám 
připomínal naši cílovou skupinu – osudy lidí, kteří se ani po život 
ohrožující události nechtějí nechat osudem rozdrtit a statečně čelí 
těžkým následkům vážné nemoci, úrazu či autonehody.

Více se dozvíte v dalším roce a my už se nemůžeme dočkat, až 
vás budeme moci informovat podrobněji.

Sociálně terapeutická dílna – bezpečná cesta  
k větší samostatnosti
Cílem projektu je udržení registrované sociální služby sociálně 
terapeutická dílna, kterou poskytujeme kontinuálně již od roku 
2004 a o kterou je každým rokem větší zájem. Posláním naší dílny 
je dlouhodobá a pravidelná podpora lidí se zdravotním postižením 
při rozvoji soběstačnosti i komunikačních, motorických, sociálních 
a pracovních dovedností.

Do dílny docházejí dospělí lidé s mentálním a tělesným posti-
žením, ale také lidé s kombinací mentálního postižení a autismu, 
mentálního a duševního onemocnění, těžkého tělesného a dušev-
ního onemocnění nebo lidé, kteří kvůli autohavárii, úrazu hlavy, 
mozkové příhodě nebo nádoru mozku čelí těžkým následkům po-
škození mozku.

Se všemi klienty projektu intenzivně spolupracujeme na zlepše-
ní jejich nepříznivé sociální situace a podporujeme je v co nejsa-
mostatnějším životě v běžném prostředí. Projekt podpořil Nadační 
fond Avast a Nadace Jedličkova ústavu.

4. PRODEJ VÝROBKŮ A AKCE PRO VEŘEJNOST

Prodej výrobků
V uplynulém roce jsme s klienty pracovali na osvojování pracov-
ních a sociálních dovedností při tvorbě výrobků určených k prode-
ji. Pracovali jak na oblíbených stálicích našeho sortimentu, tak na 
nových, originálních kouscích.

Klienti se opět věnovali výrobě oblíbených šitých zvířátek. Spo-
lečně jsme sbírali nápady na nové modely. Obzvláště nás potěšila 
iniciativa v navrhování ze strany nové, zprvu nesmělé klientky, pro 
kterou se šitá zvířata stala zdrojem potěšení z práce a komunikač-
ním mostem k ostatním klientům i asistentkám.

Vrátili jsme se také k výrobě mýdel, která do dílny přinesla vůně 
od jemné levandule a růže přes lahodný jablečný štrůdl až po va-
nilkové cappuccino. Opět jsme na zakázku zdobili adventní věn-
ce – letos laděné na přání zákazníků převážně do bílých, zlatých, 
červených a stříbrných tónů. 

Vrcholem letošního roku byla předvánoční výroba pestré škály 
nových modelů ozdob z rozličných materiálů, od něžných andě-
líčků z vaty až po odvážné koženkové stromky okrášlené pestro-
barevnými mašličkami. Klienti se často intenzivně věnovali výrobě 
jednoho druhu ozdoby a postupně se v postupu osamostatňovali 
a zdokonalovali. Jejich pokrok se pro ně stával velkým zdrojem 
sebejistoty a radosti, která pak snad zazářila i novému majiteli 
z vánočního stromečku.
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Naše výrobky jsou k dostání přímo v našem obchůdku přidruže-
ném k prostorám sociálně terapeutické dílny. Zde máte příležitost 
se setkat i s našimi klienty, kteří se podílejí na nácviku pracovních 
dovedností při prodeji. Výrobky naleznete dlouhodobě také v Eli-
ášově obchodě organizace Via roseta, o.p.s., kde svým nákupem 
kromě našich klientů podpoříte také místní klienty sociální rehabi-
litace v úloze prodavačů.

Realizujeme také zakázkovou výrobu pro firmy i jednotlivce.

Akce pro veřejnost
V roce 2019 jsme se zúčastnili benefičního prodeje během Vele-
trhů sociálních služeb Prahy 8 a Prahy 10. V našem stánku jsme 
všechny zájemce z řad veřejnosti informovali o našich projektech 
a o službách pro lidi se zdravotním postižením nebo o problemati-
ce poranění a poškození mozku. 

Setkat se s námi mohli také zaměstnanci ČSOB při vánočních 
trzích této firmy. Náš stánek nabízel kromě výrobků i informační 
materiály o problematice poranění a poškození mozku. Děkujeme 
za tuto příležitost.

V měsíci říjnu jsme v rámci Týdne sociálních služeb ČR připravili 
v naší sociálně terapeutické dílně den otevřených dveří. Zájemci si 
mohli prohlédnout naše prostory a zjistit, jak dílna pomáhá lidem 
se zdravotním postižením.

Letní integrační dílna japonského  
lidového textilního umění
Jako každý rok jsme letní období chtěli ozvláštnit nabídkou 
workshopu pro naše klienty i širokou veřejnost. Na svět tak přišel 
týdenní workshop s názvem „BORO – RODINNÝ PŘÍBĚH“ věnovaný 
tradičnímu japonskému lidovému textilnímu umění opravy oděvů 
boro a výšivce sashiko.

Tyto techniky mají základ v principu vnímání krásy v její ne-
dokonalosti a pomíjivosti. Účastníci se dozvěděli nejen množství 
zajímavostí o japonské historii a kultuře, ale také o udržitelnosti, 
což téma přirozeně evokuje. Zároveň mohli bez zábran uplatnit 
svou kreativitu při tvorbě umění, které přímo volá po osobitém 
a originálním zpracování.

Jedná se o opakování krátkých pravidelných stehů, díky kte-
rým lze vytvořit nejrůznější jednoduché i komplikované vzory. Naše 
kurzisty jsme naučili základní stehy a techniku oprav textilu Boro. 
Japonské ženy jej už v 15. století využívaly k prodloužení život-
nosti potrhaných oděvů a pokrývek. Výsledkem několikaletých 
oprav vzniká jedinečný oděv vyprávějící rodinný příběh několika 
generací. Sashiko je ruční japonská lidová výšivka, která se vyšívá 
pomocí jednoduchých stehů. Vyšívají se různé přírodou inspirova-
né motivy.

Kurzem provázely naše lektorky Sofie Okamurová a Jitka Častu-
líková.

5. DOBROVOLNÍCI A PRAKTIKANTI

V anglosaské kultuře je hluboce zakořeněno dobrovolnictví a nás 
velmi těší, že se pozitivní vztah k této šlechetné činnosti daří upev-
ňovat i u nás. Díky dobrovolníkům můžeme dělat pro naše klienty 
víc a také se vzájemně obohatit. Všichni máme rádi čísla, tak tady 
jsou. Podpořilo nás celkem 26 dobrovolníků a praktikantů, 3 stálí 
dobrovolníci, 5 praktikantů a 18 firemních dobrovolníků.

Moc děkujeme dobrovolníkům z Cofidisu, ČEZu, České pod-
nikatelské pojišťovny, ČSOB, Novartisu, Reckitt Benckiser, Co-
mmerzbank a Sanofi Aventis.

Společně s dobrovolníky jsme mohli vyrazit mimo prostory orga-
nizace, ať už na výstavu, nebo si jen tak zahrát petanque v parku. 

Vážíme si také všech dobrovolníků, kteří nám pomohli s výrobou 
polotovarů výrobků, úklidem či výmalbou kuchyňky.

Neradi bychom zapomněli na naše dlouhodobé dobrovolníky 
a ty, kteří se k nám pravidelně vrací pomoct několikrát za rok, po-
kud jim to čas dovolí. Jmenovitě děkujeme Editě Okamurové, Janě 
Kociánové, Antonínu Křečkovi, Martinu Řezáčovi a Janu Srovnalovi.

Nadále jsme spolupracovali s vyššími a vysokými školami, které 
připravují budoucí odborníky pomáhajících profesí, zejména s VOŠ 
Jabok. V předešlém roce jsme měli štěstí na mnoho skvělých mla-
dých lidí, kteří studium svého oboru mysleli opravdu vážně a se 
zájmem absolvovali celou praxi. Děkujeme i těm, kteří se k nám 
vrací na další dlouhodobé praxe.

Na odbornou stáž přišli do naší organizace zaměstnanci Soci-
álně terapeutické dílny Terezín Diakonie ČCE. Cenné setkání nám 
umožnilo předat si vzájemně zkušenosti a poznatky z praxe fungo-
vání obdobné dílny.

Zvláštní poděkování bychom chtěli věnovat panu Pavlu Višňov-
skému, který naší organizaci věnuje čas vysoko převyšující povin-
nosti své odborné školní praxe, spravuje naše sociální sítě a pomá-
há všude tam, kde náš čas, prostor a síly nestačí. 

6. SPOLUPRACUJEME A DÁVÁME O SOBĚ VĚDĚT

Jak by to vypadalo bez pomoci občanské společnosti, nadačních 
fondů nebo ziskových firem, které jsou ochotné pomoci, na to čas-
to nechceme ani pomýšlet. Naštěstí se i v roce 2019 našlo mnoho 
lidí, které naše činnost oslovila a kteří nám pomohli. Ať už materi-
álně, finančně, či svým časem a prací.

Informace o úspěšné spolupráci, chystaných akcích a další dů-
ležité informace šíříme hlavně na našem Facebooku @DilnyTvori-
vosti, webových stránkách www.dilnytvorivosti.cz a nově také na 
Instagramu. Pro milovníky papíru o sobě také občas dáme vědět 
v Novinách Prahy 2.

Světlo světa díky našim podporovatelům spatřilo mnoho výrob-
ků a projektů. Díky Lesům hl. m. Prahy jsme mohli vyrobit du-
šičkové a adventní věnce, o které byl opět velký zájem. Alza nám 
poskytla techniku, díky které se můžeme věnovat rozmanitějším 
činnostem a rychleji pracovat a také využívat elektronické apli-
kace při trénování paměti u našich klientů. Firma Printstep, s.r.o. 
(Taškahned) nám darovala své papírové tašky, abychom je mohli 
zdobit a nabízet našim zákazníkům, a ČSOB nás uvítala na svém 
vánočním jarmarku. 

Na jaře jsme zase mohli prodávat své výrobky na jarmarku firmy 
Crestyl a na akcích každoročně pořádaných městskými částmi Pra-
ha 8 a 10, se kterými rádi dlouhodobě spolupracujeme. Dobu ad-
ventní jsme také mohli opět oslavit na již tradičním Mikulášském 
bazaru Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

Podpořili nás také Nadace Jedličkova ústavu, Nadační fond 
Avast, bezejmenní dárci, kteří nám darovali především výtvarný 
materiál. Skrze příběh našeho dobrovolníka Tondy nám společnost 
Olma zaslala své mléčné výrobky pro něj a všechny ostatní klienty.

Nesmíme také zapomenout na paní Mgr. Vladimíru Sehnalíko-
vou z Uměleckoprůmyslového muzea, díky níž jsme mohli s našimi 
klienty i dobrovolníky navštívit muzeum všichni zdarma. Stejně tak 
děkujeme galerii DOX, která celé naší skupině také poskytla vstup 
zdarma.

S mnoha pražskými organizacemi spolupracujeme úzce a dlou-
hodobě. Sdílíme odborné zkušenosti a spolupracujeme na cílech 
našich společných klientů. Jmenovitě děkujeme organizacím Fo-
kus, z.ú., Fosa, o.p.s., Rytmus, o.p.s. a Via Roseta, o.p.s. Odbornými 
radami nám i našim klientům opět pomohli pracovníci z advokátní 
kanceláře Kinstellar, s.r.o. Je moc fajn mít vás na blízku.
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7. ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ PODPORA TÝMU

Jitka Častulíková, Tereza Kociánová, Tereza Kollertová, Antonín 
Křeček, Lada Marešová, Gabriela Nejedlá, Anna Nová, Sofie Oka-
murová, Klára Smetanová

Za spolupráci dále děkujeme Petru Šibravovi a za odborné rady 
a supervize PhDr. Jarmile Čierné.

Nadaci Vize 97 děkujeme za opětovné pozvání na Mikulášský 
charitativní bazar. Děkujeme, že jsme se mohli stát opět součástí 
krásné akce v kouzelných prostorách Pražské křižovatky.

8. V ROCE 2019 NÁS PODPOŘILI

Finančně
Hlavní město Praha, Městská část Praha 8, Městská část Praha 10, 
Městská část Praha 12, Nadace Jedličkova ústavu, Nadační fond 
Avast, Martin Borowiec, Ing. Jiří Domanský, Neradovi

Poskytnutím služeb, hmotných darů a odborné pomoci
Lesy hl. m. Prahy, PRINTSTEP s.r.o., Alza.cz, Advokátní kancelář Kin-
stellar, s.r.o., Olma, a.s.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2019

Označení TEXT Číslo řádku
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem
5 6 7

A. Náklady 1
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 527 7 534

A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek 3 90 7 97

A.I.3. Opravy a udržování 5 59 59
A.I.6. Ostatní služby 8 378 378
A.III. Osobní náklady 13 1 482  1 482

A.III.10. Mzdové náklady 14 1 101 1 101
A.III.11. Zákonné sociální pojištění 15 366  366
A.III.12. Ostatní sociální pojištění 16 6 6
A.III.14. Ostatní sociální náklady 18 9 9

A.V. Ostatní náklady 21 5 5
A.V.22. Jiné ostatní náklady 28 5 5

Náklady celkem 39 2 014 7 2 021
B. Výnosy 40

B.I. Provozní dotace 41 1 598 1 598
B.I.1. Provozní dotace 42 1 598 1 598
B.II. Přijaté příspěvky 43 416 416

B.II.3. Přijaté příspěvky (dary) 45 416 416
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47  63 63

Výnosy celkem 61 2 014 63 2 077
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 56 56
D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 56 56
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2019

Označení AKTIVA číslo 
řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 205 220

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 16 205 220

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -205 -220

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 088 38 -205 -220

B Krátkodobý majetek celkem 41 2 744 2 461

B.II. Pohledávky celkem 71 70 69

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 314 55 69 65

B.II.2. Ostatní přímé daně 342 60 0 3

B.II.17. Jiné pohledávky 378 68 1 1

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 80 2 671 2 388

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně 211 72 13 13

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech 212 74 2 658 2 375

B.IV. Jiná aktiva celkem 84 3 4

B.IV.1. Náklady příštích období 381 81 3 4

Aktiva celkem 85 2 744 2 461

Označení PASIVA číslo 
řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

A Vlastní zdroje celkem 86 1 654 1 710

A.II. Výsledek hospodaření celkem 94 1 654 1 710

A.II.1. Účet výsledku hospodaření 963 91 X 56

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení 931 92 44 X

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 932 93 1 610 1 654

B Cizí zdroje celkem 95 1 090 751

B.III. Krátkodobé závazky celkem 129 223 220

B.III.1. Dodavatelé 321 106 16 9

B.III.5. Zaměstnanci 331 110 1 1

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 111 101 84

B.III.7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a 
veřejného zdrav. pojištění 336 112 44 40

B.III.17. Jiné závazky 379 122 0 35

B.III.22. Dohadné účty pasivní 389 127 61 51

B.IV. Jiná pasiva celkem 133 867 531

B.IV.2. Výnosy příštích období 384 131 867 531

Pasiva celkem 134 2 744 2 461
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Výroční zpráva 2017


