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ZÁKLADNÍ INFORMACE  

O společnosti 

Posláním společnosti je podpora a rozvoj rodinného života a mezigeneračních aktivit. Kromě 

této oblasti je naší hlavní náplní zvyšování finanční gramotnosti občanů, zejména seniorů, dále 

komplexní strategické poradenství a analýzy v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů. 

Aktivity společnosti 

 Podpora rodinné politiky 

 Budování a rozvoj sítě kontaktních míst – Senior Pointů 

 Podpora mezigeneračních aktivit napříč společností – setkání, workshopy, konference 

 Zvyšování finanční gramotnosti, zejména pro věkovou skupinu 55+ 

 Komplexní strategické poradenství a analýzy v oblasti čerpání dotací ze strukturálních 

fondů 

Základní údaje 

název: Společně, o.p.s. 

právní subjektivita: obecně prospěšná společnost 

sídlo: Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno 

IČ: 26276307 

DIČ: CZ26276307 

bankovní spojení: 197883555/0300, ČSOB 

zapsaná: OR u Krajského soudu v Brně, O266 

založení společnosti: 11. srpna 2005 

tel.: +420 543 212 870 

web: http://www.spolecne.info 

e-mail: info@spolecne.info 

Organizační struktura 

Společně, o.p.s. má tříčlennou správní a tříčlennou dozorčí radu. Statutárním orgánem 

společnost je ředitel společnosti. 

Ředitel společnosti: Ing. Jan Kulhavý (od 18. 4. 2011) 

Správní rada: Ing. Jakub Carda, předseda (od 14. 4. 2011) 

 JUDr. Vladimír Hajčman (od 14. 4. 2011) 

 Mgr. Jiří Putna (od 14. 4. 2011) 

Dozorčí rada: Ing. František Sejpka, předseda (od 14. 4. 2011) 

 Mgr. Bc. Kateřina Podivínská (od 14. 4. 2011) 

 Ing. Lukáš Vaculík (od 14. 4. 2011) 

Zakladatelé: J. H. COM, s.r.o., IČ: 26901404 

 Sun Drive Communications s.r.o., IČ: 26941007 
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ČINNOST SPOLEČNOSTI  

Projekt Senior Point 

Projekt Senior Point je zaměřen na podporu života seniorů v Jihomoravském kraji formou 

realizace kontaktních míst v okresních městech Jmk. Primární cílovou skupinou jsou senioři 

(osoby starší 55 let). Na jednotlivých místech je seniorům k dispozici vyškolený pracovník, 

který seniorům poskytuje informace z oblasti bezpečnosti, sociální a bytové problematiky, 

prevence, volnočasových aktivit a v neposlední řadě také kompletní služby projektu Senior Pas. 

Projekt Senior Point si klade za cíl zapojit seniory do aktivního způsobu života kolem nich, 

pomoci jim orientovat se v každodenní záplavě informací a tak jim usnadnit komunikaci s úřady 

a institucemi. 

Síť kontaktních míst 

Projekt Senior Point funguje v Jihomoravském kraji od začátku září 2011, kdy byl slavnostně 

otevřen první Senior Point v Brně v areálu augustiniánského opatství na Mendlově náměstí. 

Postupně vznikla síť kontaktních míst, která v současné době pokrývá celý Jihomoravský kraj: 

 Brno (6. 9. 2011) 

 Blansko (23. 9. 2011) 

 Tišnov (27. 9. 2011) 

 Hodonín (9. 11. 2011) 

 Vyškov (30. 11. 2011) 

 Břeclav (9. 12. 2011) 

 Znojmo (13. 2. 2012) 

Kontaktní centrum projektu Brno 

Kontaktní místo Senior Point je umístěno v areálu augustiniánského opatství na Mendlově 

náměstí. Slavnostní otevření proběhlo 6. 9. 2011 za přítomnosti hejtmana Jmk, Michala Haška, 

radní Jmk, Marie Cackové, opata Evžena Lukáše Martince, ředitele MP Jaroslava Přikryla 

a dalších hostů. Odbornými partery projektu jsou: Městská police Brno, HZS Jmk, Sdružení 

obrany spotřebitelů, centrum pro rodinu a Rada seniorů ČR. Součástí každého Senior Pointu je 

KLAS – klub aktivních seniorů, který realizujeme ve spolupráci s Centrem pro rodinu. Jedná se o 

pravidelná setkávání (1×14 dní) s různou tématikou, určená pro skupinu 20 – 25 seniorů.  

Brněnský Senior Point funguje jako centrála, kde jsou shromažďovány registrace do Senior 

pasů, dotazy a připomínky od jednotlivých koordinátorů  a kde rovněž dochází k distribuci 

materiálů, určených pro seniory.  

Hodiny pro veřejnost – kontaktní centrum Brno 

Zlatý partner 

Generální partner 

Pondělí 9.00 - 12.00 13.00 - 15.00 

Středa 9.00 - 12.00 13.00 - 15.00 

Pátek 9.00 - 12.00  

 

Senior Point Brno 

Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno 

e-mail: brno@spolecne.info 

tel.: 543 212 870 
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Kontaktní místo Blansko 

Senior Point v Blansku je umístěn v budově bývalé fary (Komenského 14, Blansko). Slavnostní 

otevření se uskutečnilo dne 23. 9. za účasti radní Jmk, Marie Cackové, starosty města Blanska, 

Lubomíra Toufara, blanenského faráře Jiřího Kani a dalších hostů. Partnerem jsou Oblastní 

charita Blansko, Farní úřad Blansko a město Blansko. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Blansko 

Zlatý partner Pondělí 12.00 – 14.00 

Středa 12.00 – 14.00 

Pátek 8.00 – 10.00 

 

Senior Point Blansko 

Komenského 14, 678 01 Blansko 

e-mail: blansko@spolecne.info 

tel.: 732 747 952 

 

Kontaktní místo Tišnov 

Senior Point v Tišnově se nachází v budově Muzea města Tišnova (Jungmannova 80). Slavnostní 

otevření se uskutečnilo 27. 9. za účasti radní Jmk, Marie Cackové, starosty města Tišnova, Jana 

Schneidera, zástupců partnerů, veřejnosti a médií. Partnerem je město Tišnov. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Tišnov 

Zlatý partner Úterý 10.00 – 13.00 

Středa 13.00 – 16.00 

Pátek 10.00 – 13.00 

 

Senior Point Tišnov 

Jungmannova 80, 666 01 Tišnov 

e-mail: tisnov@spolecne.info 

tel.: 549 213 801 

 

Kontaktní místo Hodonín 

Senior Point v Hodoníně se nachází v budově Městské knihovny Hodonín (Národní třída 36). 

Slavnostní otevření se uskutečnilo 9. 11. za účasti náměstka hejtmana Jmk, Stanislava Juránka, 

radní Marie Cackové, radního Jiřího Altmana, starosty města Hodonín, Igora Taptiče 

a hodonínského děkana Josefa Zouhara. Partnerem projektu jsou město Hodonín a Centrum 

pro rodinu Hodonín. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Hodonín 

Zlatý partner Pondělí 9.00 – 12.00 

Středa 9.00 – 12.00 

Čtvrtek 12.00 – 15.00 

 

Senior Point Hodonín 

Národní třída 36, 695 01 Hodonín  

e-mail: hodonin@spolecne.info 

tel.: 724 937 175 
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Kontaktní místo Vyškov 

V pořadí již pátý Senior Point jsme otevřeli na konci listopadu, tentokrát ve Vyškově. 

Slavnostního přestřižení pásky se ujali náměstek hejtmana Jmk, Stanislav Juránek a starosta 

Vyškova, Jiří Piňos. Mezi dalšími hosty byl přítomen vyškovský děkan František Cinciala, 

který kontaktnímu místu na závěr slavnostního otevření požehnal. Senior Point se nachází 

v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na adrese Nádražní 7. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Vyškov 

Zlatý partner Pondělí 10.00 – 15.30 

Středa 10.00 – 15.30 

 

Senior Point Vyškov 

Nádražní 7, 682 01 Vyškov  

e-mail: vyskov@spolecne.info 

tel.: 517 306 610 

 

Kontaktní místo Břeclav 

Poslední Senior Point, který jsme v roce 2011 otevřeli, se nachází v Břeclavi. Slavnostního 

otevření (9. 12.) se zúčastnili starosta města Břeclavi Oldřich Ryšavý, ředitel oblastní charity 

Josef Gajdoš a břeclavský děkan Josef Ondráček. Břeclavský Senior Point se nachází v budově 

Oblastní charity Břeclav na ulici Svatoplukova 18, v těsné blízkosti autobusového nádraží. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Břeclav 

Zlatý partner Pondělí 9.00 – 12.00 

Středa 13.00 – 15.00 

Čtvrtek 9.00 – 12.00 

 

Senior Point Břeclav 

Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav  

e-mail: breclav@spolecne.info 

tel.: 519 331 446, 603 291 385 

 

Kontaktní místo Znojmo 

Za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, starosty města Znojma 

Vlastimila Gabrhela, obou místostarostů a dalších významných hostů bylo slavnostně otevřeno 

sedmé informační centrum pro seniory v České Republice. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Znojmo 

Zlatý partner Středa 13.00 – 16.00 

Čtvrtek 9.00 – 12.00 

Pátek 9.00 – 12.00 

 

Senior Point Znojmo  

náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 

e-mail: znojmo@spolecne.info 

tel.: 515 218 755 
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Partneři projektu 

Ke spolupráci na projektu zveme partnery, kteří již nabízejí své služby a produkty seniorům 

a  vytváříme jednotné místo, kde mohou senioři nalézt vše potřebné pro aktivní využití volného 

času. 

V současné době jsou do projektu zapojeni následující partneři: 

 Městská policie Brno 

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

 Sdružení obrany spotřebitelů 

 Rada seniorů České republiky 

 Oblastní charita Blansko 

 Oblastní charita Břeclav 

 Centrum pro rodinu a sociální péči Brno 

 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 

 FL Consult 

 Advokátní kancelář Machourek a spol. 

 

Tito partneři garantují správnost a úplnost poskytovaných informací, na jednotlivých 

kontaktních místech jsou pro seniory k dispozici jejich propagační a informační materiály. 

Spolupráce se sdružením obrany spotřebitelů je založena na vzájemné výměně kontaktů 

v oblasti nákupů a zkušeností seniorů s nepoctivými nebo podomními prodejci. Seniorům jsou 

k dispozici informační materiály a brožury, týkající se jejich spotřebitelských nákupů, prevence, 

ale také bydlení, lékařské péče a nástrah moderní komunikace. 

Rada seniorů České republiky je našim odborným garantem v oblasti bytové a sociální 

problematiky. Seniory trápí především výše nájemného, možnosti výměny bytu za menší, 

sociální poradenství a možnost žádat o příspěvky na nejrůznější životní situace. 

V roce 2011 jsme v rámci všech Senior Pointů realizovali (ve spolupráci s Centrem pro rodinu 

Brno) tzv. KLASy – kluby aktivních seniorů. KLAS je projekt Centra pro rodinu a sociální péči 

s celostátní působností, jehož cílem je rozvoj místních svépomocných skupin seniorů. Jeho 

obsahem jsou pravidelná setkání posilující kompetence důležité pro samostatný a spokojený 

život v seniorském věku a zapojení seniorů do života místní komunity. Setkávání probíhají vždy 

jedenkrát za 14 dní a jsou vedena odbornými animátory. 
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V roce 2011 jsme seniorům distribuovali informačně vzdělávací publikace hasičského 

záchranného sboru Jihomoravského kraje: "Vaše cesty k bezpečí" a knihu Senioři nedejte se od 

autora Zdeňka Dufka.  

Realizované aktivity v roce 2011 

Kromě otevírání a provozu jednotlivých poboček jsme pro seniory realizovali nebo se podíleli 

na přípravách následujících akcí: 

8. – 10. 9. 2011 Účast na veletrhu Senior Praha (výstaviště Praha Holešovice)  

Představení projektu Senior Point a Senior pas, návštěvnost cca 4000 seniorů. 

22. 9. 2011 Odborný seminář pro pracovníky Senior Pointů  

V rámci rozvoje projektu jsme pro koordinátory jednotlivých kontaktních míst připravili školení, 

zaměřené na komunikaci se seniory, rozvoj projektu a poskytování relevantních informací. 

Tyto semináře budou pokračovat i v roce 2012. 

30. 9. 2011 Oslavy Svátku seniorů Hodonín  

Představení projektu Senior Point a senior Pas v Hodoníně, navázání spolupráce s místními 

organizacemi, přípravy realizace Senior Pointu v Hodoníně. 

1., 2. 10. 2011 Příprava a spolurealizace oslav Svátku seniorů v Brně, Praze a Jihlavě  

Bohatý kulturní program, pódiová vystoupení (Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Naďa 

Urbánková, Vladimír Hron, Eva a Vašek,…) návštěvnost: Brno cca 15 000 lidí, Praha cca 5000 lidí, 

Jihlava cca 1500 lidí. 

12. 10. 2011 Přednáška pro seniory, Klub seniorů Blansko  

Představení a propagace Senior Pointu v Blansku, navázání spolupráce s místními organizacemi, 

propagace projektu Senior Pas, účast JUDr. Cackové. 

1. 11. 2011 Realizace slavnostního představení publikace "Senioři, nedejte se"  

Podíleli jsme se na realizaci slavnostního uvedení informační publikace pro seniory, kterou 

připravil a zpracoval Zdeněk Dufek, předseda finančního výboru Zastupitelstva Jmk. Slavnostní 

představení se uskutečnilo v prostorách augustiniánského kláštera v Brně na Mendlově 

náměstí. Publikace je seniorům dostupná na všech zapojených Senior Pointech. 

1. 12. 2011 Přednáška pro seniory, Klub seniorů Křtiny  

Představení a propagace projektu Senior Point, propagace projektu Senior Pas, následná 

diskuze, cca 40 seniorů. 

5. 12. 2011 Účast na semináři k Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně  

Účastnili jsme se odborného setkání, zaměřeného na vytvoření Plánu aktivního stárnutí 

a rozvoje proseniorských aktivit ve městě Brně. Tento cyklus odborných setkání bude 

pokračovat i v roce 2012. 

12. 12. 2011 Příprava a spoluorganizace kulturního programu pro seniory  

V průběhu vánočních trhů 2011 na brněnském výstavišti jsme pro seniory připravili program, 

jehož součástí bylo vystoupení Evy a Vaška, znojemských Grácií a sester Bikárových. Kromě 

kulturního programu se seniorům představili partneři projektu Senior Point - Hasičský 

záchranný sbor JMK, Centrum pro rodinu, Sdružení obrany spotřebitelů a rada seniorů ČR. 

Součástí bylo také vzorové kontaktní místo Senior Point, kde byly seniorům k dispozici publikace 

a materiály našich partnerů. 

20. 12. 2011 Vánoční setkání Klubů aktivních seniorů v Brně na Petrově  

Podíleli jsme se na přípravách a realizaci setkání klubů aktivních seniorů (KLASů) na brněnském 
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Petrově. Součástí setkání bylo představení vzájemné spolupráce mezi Senior Pointy a KLASy 

v Jihomoravském kraji. Vánoční atmosféru navodila svými obrazy malířka Jitka Stojanová. 

Prosinec 2011 Příprava odborných přednášek a setkání pro seniory v oblasti financí  

Na základě jednání představitelů společností FL Consult a Společně, o.p.s. byly v r. 2011 

zahájeny přípravy spuštění projektu v kontaktních centrech Senior Point. Pilotní projekt bude 

spuštěn v únoru 2012 a dostal pracovní název: SENIOŘI A FINANCE. 

Dotazy seniorů 

Mezi nejčastější dotazy, se kterými za námi senioři chodí, patří: 

 bytová problematika (výše nájemného, možnost výměny bytu),  

 dědické řízení (sepsání závěti, povinnosti v dědickém řízení),  

 odstoupení od nevýhodného nákupu (podomní prodeje, změna dodavatele energií 

a telekomunikačních služeb) 

 možnost volnočasových aktivit (nabídka kurzů, školení, dotazy na brigády a možnou 

výpomoc) 

 kontakt na sociální služby (částečná pomoc pro nemohoucí rodiče – kontakt 

na pečovatelské služby) 

 možnost reklamace s poskytovanými službami (nevyhovující dovoz jídla,…) 

 registrace, případně změny v rámci projektu Seniorpasy (změna kontaktů, úmrtí 

partnera,…) 

 finanční poradenství, možnost řešení osobních finančních záležitostí 

 právní poradenství 

Mimo tyto dotazy mají senioři zájem také o bezplatný přístup na internet a informační 

materiály našich partnerů. Návštěvnost jednotlivých Senior Pointů (mimo brněnskou pobočku) 

je cca 40 – 50 seniorů za měsíc. V roce 2011 využilo služeb kontaktního místa v Brně cca 780 

seniorů. Celkem bylo v roce 2011 v rámci všech kontaktních míst obslouženo 1108 seniorů. 

Projekt Harmonizace při opatrování dětí v Dolním Rakousku a na jižní Moravě 

V Jihomoravském kraji chybí ucelená nabídka péče o dítě. Cílem projektu bylo zjistit, jaký by byl 

o aktivity spojené s nabídkou péče o dítě zájem. Dílčími cíli bylo zlepšit veřejné povědomí pro 

jejich zavedení a příprava pro oboustranný přenos informací, zkušeností a know-how. 

Bylo uspořádáno 5 workshopů (3 v Brně a 2 v St. Pöltenu). Workshopy, konané v St. Pöltenu, 

byly v režii rakouského partnera, proto nejsou předmětem této závěrečné zprávy. Na nich 

vystoupili odborníci z příslušných zemí a informovali účastníky o struktuře opatrování dětí 

v Dolním Rakousku a na jižní Moravě. Cílem workshopů bylo vyjasnění otázky, zda a do jaké 

míry může být realizován know-how transfer v oblasti opatrování dětí z Dolního Rakouska 

na jižní Moravu. 

Součástí projektu bylo na základě informací z workshopů a dalších informací sestavení Analýzy 

situace, která bude sloužit jako příprava na pilotní projekt, který si klade za cíl vytvořit obdobný 

systém péče o dítě, jako je v Dolním Rakousku, i v Jihomoravském kraji (a na Vysočině). 

Veškeré cíle i plánované aktivity byly splněny. O aktivity spojené s nabídkou péče o dítě by byl 

zájem a i plánovaný přenos informací, zkušeností a know-how (týká se především informačního 

systému, který v Dolním Rakousku dlouhodobě funguje) by našel na jižní Moravě své uplatnění.  

Partner projektu (Verein Family Business) byl zapojen podílením se na jednotlivých 

workshopech (zajištění odborníků na danou oblast, zajištění účastníků workshopů), ať už se 

konaly v Brně nebo v St. Pöltenu. 
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Analýzy využívání strukturálních fondů EU 

Společně, o.p.s. zpracovalo pro Jihomoravský kraj Analýzu z oblasti rodinné politiky, která 

shrnula situaci v rodinné politice v Jihomoravském kraji. Zmapovala potenciál zapojení 

financování ze strukturálních fondů EU do rodinné politiky a navrhla doporučení, jak konkrétně 

toto financování realizovat. 

Příprava a realizace akce Mezinárodní den rodiny 

V rámci podpory prorodinné politiky jsme se podíleli na přípravách a realizaci Mezinárodního 

dne rodiny, který se uskutečnil 29. 5. 2011 na letišti v Brně – Tuřanech. Součástí programu bylo 

krajské kolo soutěže Čenda hledá Supertalent, koncert superstar Zbyňka Drdy a nabídka soutěží 

a zábavných aktivit pro rodiny s dětmi.  

 Projekt Finmanager 

Systém FinManager přináší kontrolu nad osobními financemi k dispozici odkudkoliv díky 

internetu. Systém je umístěn na stránce www.finmanager.cz a je bezplatný. 
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LIDSKÉ ZDROJE  

Lidé ve Společně, o.p.s. 

K 31. 12. 2011 pracovalo pro Společně, o.p.s. 17 osob v rámci pracovně právního vztahu a jedna 

osoba v rámci mandátních vztahů. Na činnosti společnosti se podílelo i 13 dobrovolníků. 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNĚ ,  O .P.S .  

Výnosy 

Výnosy společnosti v roce 2011 činily 1 374 563 Kč. Z toho bylo 989 500 Kč účelová dotace 

z Jihomoravského kraje. Ostatních 385 063 Kč bylo vytvořeno z další hlavní a hospodářské 

činnosti. 

Náklady 

Náklady společnosti v roce 2011 činily 2 660 086 Kč. Z toho největší část připadá na osobní 

náklady  1 846 187 Kč a na služby 630 947 Kč. Náklady na mzdu ředitele a odměny členů správní 

a dozorčí rady činily 8 Kč. Náklady na plnění obecně prospěšných služeb činily 2 532 054 Kč. 

Náklady na doplňkovou činnost činily 124 024 Kč a náklady na vlastní činnost byly 4008 Kč. 
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Stav majetku, struktura, rozvaha 
Ministerstvo financí ČR 
schváleno MF ČR 
č. j. 283/77 225/2001 s účinností pro účetní 
jednotky 

 Úč NO Úč 1 - 01 

účtující podle účtové osnovy   
pro nevýdělečné organizace ROZVAHA Název a sídlo účetní jednotky 

  Společně, o.p.s. 

  Mendlovo náměstí 1a 

Účetní jednotka doručí výkaz 1× příslušnému 
fin. orgánu 

sestavená k 31. 12. 2011 603 00 Brno 
IČO: 26976307 

 (v Kč)   
 

  

AKTIVA   
 

řádek 
b 

Stav k prvnímu dni 
účet. období  

Stav k posled. dni 
účet. období  

1 2 

A.  Dlouhodobý majetek celkem   001   
A.I.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   002   
 1.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  (012) 003   

2.  Software  (013) 004   
3.  Ocenitelná práva  (014) 005   
4.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  (018) 006   
5.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  (019) 007   
6.  Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku  (041) 008   
7.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  (051) 009   

A.II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem   010   
 1.  Pozemky  (031) 011   

2.  Umělecká díla a předměty  (032) 012   
3.  Stavby  (021) 013   
4.  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  (022) 014   
5.  Pěstitelské celky trvalých porostů  (025) 015   
6.  Základní stádo a tažná zvířata  (026) 016   
7.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek  (028) 017   
8.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  (029) 018   
9.  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  (042) 019   
10.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  (052) 020   

A.III.  Dlouhodobý finanční majetek celkem   021   
 1.  Podíly v ovládaných a řízených osobách  (061) 022   

2.  Podíly v osobách s podstatným vlivem  (062) 023   
3.  Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  (063) 024   
4.  Půjčky organizačním složkám  (066) 025   
5.  Ostatní dlouhodobé půjčky  (067) 026   
6.  Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 027   
7.  Pořízení dlouhodobého finančního majetku  (043) 028   

A.IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   029   
 1.  nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  (072) 030   

2.  softwaru  (073) 031   
3.  ocenitelným právům  (074) 032   
4.  drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku  (078) 033   
5.  ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku  (079) 034   
6.  stavbám  (081) 035   
7.  samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí  (082) 036   
8.  pěstitelským celkům trvalých porostů  (085) 037   
9.  základnímu stádu a tažným zvířatům  (086) 038   
10.  drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  (088) 039   
11.  ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku  (089) 040   
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B.  Krátkodobý majetek celkem   041  133 167  472 972  

B.I.  Zásoby celkem   042    
 1.  Materiál na skladě  (112)  043    

2.  Materiál na cestě  (119)  044    
3.  Nedokončená výroba  (121)  045    
4.  Polotovary vlastní výroby  (122)  046    
5.  Výrobky  (123)  047    
6.  Zvířata  (124)  048    
7.  Zboží na skladě a v prodejnách  (132)  049    
8.  Zboží na cestě  (139)  050    
9.  Poskytnuté zálohy na zásoby  (314)  051    

B.II.  Pohledávky celkem   052  77 450  189 271  

 1.  Odběratelé  (311)  053  77 450  169 800  

2.  Směnky k inkasu  (312)  054    
3.  Pohledávky za eskontované cenné papíry  (313)  055    
4.  Poskytnuté provozní zálohy  (314)  056   8 245  

5.  Ostatní pohledávky  (315)  057    
6.  Pohledávky za zaměstnanci  (335)  058    
7.  Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.  (336)  059    
8.  Daň z příjmu  (341)  060    
9.  Ostatní přímé daně  (342)  061    
10.  Daň z přidané hodnoty  (343)  062   11 226  

11.  Ostatní daně a poplatky  (345)  063    
12.  Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem  (346)  064    
13.  Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. 

celků  
(348)  065    

14.  Pohledávky za účastníky sdružení  (358)  066    
15.  Pohledávky z pevných termínových operací  (373)  067    
16.  Pohledávky z emitovaných dluhopisů  (375)  068    
17.  Jiné pohledávky  (378)  069    
18.  Dohadné účty aktivní  (388)  070    
19.  Opravná položka k pohledávkám  (391)  071    

B.III.  Krátkodobý finanční majetek celkem   072  55 717  283 123  

 1.  Pokladna  (211)  073  22 513  44 021  

2.  Ceniny  (213)  074    
3.  Bankovní účty  (221)  075  33 204  239 102  

4.  Majetkové cenné papíry  (251)  076    
5.  Dlužné cenné papíry  (253)  077    
6.  Ostatní cenné papíry  (256)  078    
7.  Pořízení krátkodobého finančního majetku  (259)  079    
8.  Peníze na cestě  (261)  080    

B.IV.  Jiná aktiva celkem   081   578  

 1.  Náklady příštích období  (381)  082   578  

2.  Příjmy příštích období  (385)  083    
3.  Kursové rozdíly aktivní  (386)  084    

 AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41   085  133 167 472 972  
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PASIVA    
řádek 

b  

Stav k prvnímu dni 
účet. období  

Stav k posled. dni 
účet. období  

3 4 

A.  Vlastní zdroje celkem   086  -71 728  -1 357 252  

A.I.  Jmění celkem   087  100 000  100 000  

 1.  Vlastní jmění  (901)  088  100 000  100 000  

2.  Fondy  (911)  089    
3.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  (921)  090    

A.II.  Výsledek hospodaření celkem   091  - 171 728  -1 457 252  

1.  Účet hospodářského výsledku   092   -1 285 523  

 2.  Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení  (931)  093  -2 935   
3.  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  (932)  094  - 168 793  - 171 729  

B.  Cizí zdroje   095  204 895  1 830 224  

B.I.  Rezervy celkem   096    
 1.  Rezervy  (941)  097    
B.II.  Dlouhodobé závazky celkem   098  2 000   
 1.  Dlouhodobé bankovní úvěry  (951)  099    

2.  Emitované dluhopisy  (953)  100    
3.  Závazky z pronájmu  (954)  101    
4.  Dlouhodobé přijaté zálohy  (955)  102    
5.  Dlouhodobé směnky k úhradě  (958)  103    
6.  Dohadné účty pasivní  (389)  104  2 000   
7.  Ostatní dlouhodobé závazky  (959)  105    

B.III.  Krátkodobé závazky celkem   106  202 895  1 830 224  

 1.  Dodavatelé  (321)  107  108 845  234 323  

2.  Směnky k úhradě  (322)  108    
3.  Přijaté zálohy  (324)  109    
4.  Ostatní závazky  (325)  110  4 050  1 256 750  

5.  Zaměstnanci  (331)  111   222 370  

6.  Ostatní závazky vůči zaměstnancům  (333)  112    
7.  Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.  (336)  113   11 998  

8.  Daň z příjmu  (341)  114    
9.  Ostatní přímé daně  (342)  115   4 650  

10.  Daň z přidané hodnoty  (343)  116   9 202  

11.  Ostatní daně a poplatky  (345)  117   931  

12.  Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu  (346)  118    
13.  Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. 

samosp. celků  
(348)  119    

14.  
Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a 
vkladů  

(367)  120    
15.  Závazky k účastníkům sdružení  (368)  121    
16.  Závazky z pevných termínových operací  (373)  122    
17.  Jiné závazky  (379)  123  90 000  90 000  

18.  Krátkodobé bankovní úvěry  (231)  124    
19.  Eskontní úvěry  (232)  125    
20.  Emitované krátkodobé dluhopisy  (241)  126    
21.  Vlastní dluhopisy  (255)  127    
22.  Dohadné účty pasivní  (389)  128    
23.  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  (249)  129    

B.IV.  Jiná pasiva celkem   130    
 1.  Výdaje příštích období  (383)  131    

2.  Výnosy příštích období  (384)  132    
3.  Kursové rozdíly pasivní  (387)  133    

 PASIVA CELKEM  (ř.86+95)  134  133 167  472 972  
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FOTODOKUMENTACE  

Otevření Senior Point Brno, 6. 9. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevření Senior Point Blansko, 23. 9. 2011 

 

 

 

 

 

 

Otevření Senior Point Tišnov, 27. 9. 2011 

 

 

 

 

 

 

Oslavy svátku seniorů Hodonín, 30. 9. 2011   
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Přednáška pro seniory v Blansku, 12. 10. 2011 

 

 

 

 

 

Otevření Senior Point Hodonín, 9. 11. 2011 

 

 

 

 

 

 

Otevření Senior Point Vyškov, 30. 11. 2011 

 

 

 

 

 

 

Otevření Senior Point Břeclav, 9. 12. 2011 

 

 

 

 

 

Setkání Seniorů Brno, Petrov, 20. 12. 2011 
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Workshop – harmonizace při opatrování dětí v Dolním Rakousku a na jižní Moravě, Brno 25. 10. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní den rodiny, letiště Brno – Tuřany 29. 5. 2011 

 

 

 


