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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: 26976307 

DIČ: CZ26976307 

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 

společnosti 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. 

Stav projektu na začátku roku 2012 

Na konci roku 2011 bylo otevřeno celkem 6 kontaktních míst (Brno, Blansko, Břeclav, Hodonín, 

Tišnov a Vyškov). V průběhu roku 2012 jsme otevřeli další 3 pobočky v rámci Jihomoravského 

kraje (Znojmo, 13. 2. 2012, Brno-Křenova, 10. 9. 2012 a Brno-Židenice, 3. 10. 2012). 

S rostoucím povědomím o projektu mezi seniory přibývaly také požadavky na rozšíření služeb 

a větší zapojení do místních aktivit. Oslovili jsme také nové partnery, zapojili jsme se aktivně 

do Evropského roku aktivního stárnutí 2013 – 2017 a Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně. 

V průběhu roku jsme se rovněž účastnili výstav, veletrhů a společenských setkání, kde jsme 

prezentovali nejen projekt Senior Point, ale i další naše aktivity. 

Rozšíření nabízených služeb 

Kromě nabídky stávajících služeb jsme ve spolupráci s firmou FL Consult zahájili bezplatnou 

finanční poradnu a sérii přednášek na téma finanční gramotnosti. Dále jsme ve spolupráci 

s advokátní kanceláří Machourek a spol. otevřeli bezplatnou právní poradnu v rámci 

kontaktního centra na Mendlově náměstí. V rámci této poradny se zapojovali také studenti 

právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, kteří rovněž poskytovali konzultace 

na elektronické dotazy z mimobrněnských poboček. V ostatních pobočkách byla právní poradna 

zajišťována ve spolupráci s místními partnery (charita, JUDr. Šujan, případně byly dotazy 

přeposílány na konzultaci do Brna). V roce 2013 chceme právní poradnu ještě více posílit 

(např. výjezdními poradnami studentů, případně formou video hovorů). 

Ve spolupráci s odbornými partnery (Hasičský záchranný sbor, Sdružení obrany spotřebitelů, 

Rada seniorů, FL Consult, Centrum pro rodinu a sociální péči) jsme uspořádali sérii přednášek 

v jednotlivých městech. Průměrná návštěvnost byla 25 seniorů na setkání. 

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) 

� Brno, Křenová (od 10. 9. 2012) 

� Brno-Židenice, Vymazalova (od 3. 10. 2012)

 

V rámci rozvoje našich služeb připravujeme otevření dalších Senior Pointů, termínově nejbližší 

na začátku roku 2013 v Moravskoslezském kraji, konkrétně ve Frýdku-Místku. 
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Kontaktní centrum projektu Brno 

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 

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 

 

Kontaktní místo Blansko 

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

jsou Oblastní charita Blansko, Farní úřad Blansko a město Blansko. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Blansko 

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). Partnerem 

je město Tišnov. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Tišnov 

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 
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Kontaktní místo Hodonín 

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

Partnerem projektu jsou město Hodonín a Centrum pro rodinu Hodonín. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Hodonín 

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 

 

Kontaktní místo Vyškov 

V pořadí pátý Senior Point jsme otevřeli na konci listopadu 2011, tentokrát ve Vyškově. Senior 

Point se nachází v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na adrese 

Nádražní 7. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Vyškov 

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, nachází se 

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

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Břeclav 

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 

Ve Znojmě bylo za účasti hejtmana Michala Haška, starosty města Vlastimila Gabrhela a dalších 

hostů otevřeno kontaktní místo dne 13. 2. 2012. Do 19. 12. 2012 využilo služeb Senior Pointu 

320 osob. Stejně jako v ostatních lokalitách, i ve Znojmě jsme nabídli seniorům kompletní 

služby. Bezplatná finanční poradna se osvědčila, na bezplatné právní poradně spolupracujeme 

s místní charitou, v roce 2013 by tuto službu měli zajišťovat studenti Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně (např. formou výjezdních právních poraden). 
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Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Znojmo 

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 

 

Kontaktní místo Brno, Křenová 4 (služebna Městské policie Brno) 

Za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, ředitele Městské policie Brno 

Jaroslava Přikryla, radní Marie Cackové a dalších hostů bylo slavnostně otevřeno osmé 

informační centrum dne 10. 9. 2012. Kromě zástupců partnerů (Hasičský záchranný sbor 

Jihomoravského kraje, Rada seniorů ČR, Svaz důchodců) se akce zúčastnili v hojném počtu 

senioři, kteří si přišli prohlédnout nejen nový Senior Point ale také zázemí Městské policie Brno. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo MP Brno 

Pondělí - čtvrtek 7.30 – 17.00 

Pátek 7.30 – 14.30 

 

Senior Point Brno – MP Brno  

Křenová 4 

602 00 Brno 

e-mail: brno@spolecne.info 

tel.: 544 252 617 

 

Kontaktní místo Brno-Židenice, Vymazalova 22 (Společenské centrum Karas) 

První městskou částí, která se zapojila do projektu Senior Point, byly Židenice. 3. 10. 2012 jsme 

tam otevřeli v pořadí již 9. pobočku. Kontaktní místo je otevřeno 2 dny v týdnu – ve středu 

od 13.00 – 16.00 a ve čtvrtek od 9.00 do 12.00. V rámci tohoto kontaktního místa plánujeme 

přednášky až v roce 2013 (součástí pobočky jsou prostory pro setkávání, diskuze a prezentace). 

Předpokládáme spolupráci se sdružením maminek, které využívá tytéž prostory pro setkávání 

a aktivity pro nejmenší. Do budoucna chceme posílit efekt mezigenerační komunikace 

a vzájemných aktivit. 

Hodiny pro veřejnost – kontaktní místo Židenice 

Středa 13.00 – 16.00 

Čtvrtek 9.00 – 12.00 

 

Senior Point Brno-Židenice  

Vymazalova 22 

615 00 Brno 

e-mail: brno@spolecne.info 

tel.: 723 289 759 
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Partneři projektu, nečastější dotazy 

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

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

� Centrum pro rodinu a sociální péči Vyškov 

� 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. Nejvíce dotazů směřuje právě do těchto dvou oblastí. Seniory trápí především 

výše nájemného, možnosti výměny bytu za menší, sociální poradenství a možnost žádat 

o příspěvky na nejrůznější životní situace. 

V roce 2012 jsme realizovali cyklus přednášek z jednotlivých oblastí života seniorů (bezpečnost, 

prevence, spotřebitelské nákupy, sociální poradenství, mezigenerační soužití, finanční 

poradenství). V této oblasti jsme využili dosavadní spolupráce s našimi partnery. Kromě 

vzdělávacích a preventivních přednášek nabídneme seniorům také možnosti volnočasových 

aktivit a přednášek, např. s tématikou cestování. 

Nejčastější dotazy a využívané služby: 

� Dědické řízení (sepsání závěti, povinnosti v dědickém řízení),  

� Odstoupení od nevýhodného nákupu (podomní prodeje, změna dodavatele energií)  

� Zajištění potřebné ochrany v životních situacích, odpovědnost za škodu 

� Poptávka po kurzech na PC pro seniory 

� Bytová problematika (výše nájemného, možnost výměny nebo prodeje bytu),  

� Reklamace s poskytovanými službami (nevyhovující dovoz jídla,…) 

� Registrace, případně změny v rámci projektu Seniorpasy  

� Volnočasové aktivity (školení, vycházky a zájezdy, klubové aktivity) 

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

na pečovatelské služby) 

� Finanční poradenství, možnost řešení osobních finančních záležitostí 

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 25 – 35 seniorů za měsíc. Na brněnské pobočce obsloužíme každý týden cca 50 osobních 

návštěv a zhruba stejný počet telefonátů.  
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Statistika 

K 31. 12. 2012 je otevřeno 9 Senior Pointů (Brno – 3×, Blansko, Břeclav, Hodonín, Tišnov, 

Vyškov, Znojmo). Od 6. 9. 2011 jsme obsloužili v Senior Pointech cca 9000 klientů. 

 

Statistika návštěvnosti 

Lokalita Datum otevření Počet obsloužených klientů 

Brno 6. 9. 2011 6800 

Blansko 23. 9. 2011 507 

Břeclav 9. 12. 2011 265 

Hodonín 9. 11. 2011 375 

Tišnov 27. 9. 2011 259 

Vyškov 30. 11. 2011 434 

Znojmo 13. 2. 2012 320 

Stav k 31. 12. 2012 8960 

Blansko (od 23. 9. 2011)

Brno (od 6. 9. 2011)

Břeclav (od 9. 12. 2011)

Hodonín (od 9. 11. 2011)

Tišnov (od 27. 9. 2011)

Vyškov (od 30. 11. 2011)

Znojmo (od 13. 2. 2012)
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na jednotlivých Senior Pointech
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Prezentace projektu na konferencích, veletrzích a společenských setkáních 

1. března 2012 jsme se spolu s dalšími organizacemi zúčastnili zahajovací konference k roku 

aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, která se uskutečnila v Černínském paláci v Praze. 

Součástí programu bylo představení patronů Evropského roku aktivního stárnutí 

a mezigenerační solidarity.  

V rámci pracovní skupiny jsme se zúčastnili několika setkání na Ministerstvu práce a sociálních 

věcí, kde jsme se spolupodíleli na přípravách Plánu aktivního stárnutí pro roky 2013 – 2017. 

Podíleli jsme se na přípravách a realizaci oslav Dne s rodinou, který se uskutečnil na letišti 

v Brně-Tuřanech dne 27. 5. Pro návštěvníky, zejména z řad seniorů, jsme připravili kontaktní 

místo Senior Point, kde mohli zájemci nalézt informace a služby, které běžně poskytujeme ve 

všech Senior Pointech. Součástí byla také Senior Kavárna, kde se mohli senioři v klidu posadit, 

občerstvit se a přečíst si některé z časopisů, které byly k dispozici zdarma. 

14. června se v Brně uskutečnila konference „Rodina spojuje generace“, kde jsme prezentovali 

téměř roční fungování projektu Senior Point jako příklad dobré praxe mezigeneračních aktivit. 

Ve spolupráci s Oblastní charitou Břeclav jsme se zúčastnili Veletrhu sociálních služeb 

v Hustopečích, který se uskutečnil 24. 9. Kromě nabídky praktických informací z oblasti 

bezpečnosti, prevence a volnočasových aktivit jsme umožnili seniorům zaregistrovat se do 

projektu Senior Pas. K dispozici byly také informační brožury Jihomoravského kraje s nabídkou 

domovů s pečovatelskou službou a jiných aktivit. 

Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav a městskou policií jsme představili naše služby 

návštěvníkům Veletrhu sociálních služeb v Břeclavi dne 11. 10. Zájem byl o registrace 

do projektu Senior pas, ale také o informace z oblasti spotřebitelských nákupů a právního 

poradenství. 

V rámci roku aktivního stárnutí jsme se zúčastnili Veletrhu neziskových organizací města Brna, 

pořádaného v prostorách Mendlovy univerzity dne 28. 11. Návštěvníky veletrhu byli zejména 

studenti, kteří se zajímali o činnosti a nabídku služeb jednotlivých NO. Na našem stánku 

je nejvíce zajímal projekt Senior pasy, dále se ptali na možnost spolupráce, ať už ve formě 

dobrovolnictví nebo formou psaní bakalářské/diplomové práce na téma proseniorských aktivit. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tišnov 16 21 22 21 22 14 0 2 9 18 29 11

Břeclav 50 21 20 36 11 21 16 0 22 18 17 14

Hodonín 39 45 46 44 38 11 0 21 17 32 38 21

Vyškov 28 46 23 37 43 35 25 21 39 32 57 24

Znojmo 29 54 37 31 19 22 22 25 29 36 16

Blansko 35 37 37 31 33 21 30 36 12 47 62 29
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Stejně jako v loňském roce, i letos jsme se zúčastnili vánočních trhů na brněnském výstavišti, 

tentokrát dne 8. 12. Ve spolupráci s partnery (hasičský záchranný sbor, centrum pro rodinu, 

státní zdravotní ústav, sdružení obrany spotřebitelů) jsme pro seniory připravili tzv. mobilní 

Senior Point, kde se mohli dozvědět o našich službách, získat zajímavé informace, zaregistrovat 

se do projektu Senior pasy a kormě jiného se také pobavit při pódiovém vystoupení. 

Spolupráce na projektu Senior Pas, oslavy Svátku seniorů 

V rámci našich aktivit jsme se i v roce 2012 podíleli na rozvoji projektu Senior pasy. Naše 

kontaktní místa slouží jako nejčastější možnost registrace seniorů do tohoto programu, zároveň 

zde mají senioři možnost prohlédnout si katalog poskytovatelů.  

Stejně jako v roce 2011, i v letošním roce jsme se podíleli na organizaci oslav Svátku seniorů, 

které probíhaly napříč republikou v týdnu 24. 9. – 6. 10. 2012. Kromě setkání v Brně (30. 9. 

2012, náměstí Svobody, 18.000 seniorů), Praze a Jihlavě (30. 9. 2012, Masarykovo náměstí, 

9.000 seniorů) jsme oslavili tento svátek i v Pardubicích (4. 10. 2012, AFI Palace, 3.500 seniorů) 

Realizované aktivity v roce 2012 

K letošnímu evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity jsme se zúčastnili 

několika konferencí, veletrhů, workshopů a tematicky zaměřených akcí, abychom mohli 

do praktického fungování zavádět a realizovat výstupy z těchto setkání. 

Únor 2012 

27. 2.  Přednáška Senioři a finance – městská knihovna Hodonín 

28. 2.  Přednáška Senioři a finance – domov pro seniory Vyškov 

29. 2.  Přednáška Senioři a finance – klub seniorů Vyškov 

Březen 2012 

1. 3.  Účast na konferenci k Evropskému roku aktivního stárnutí (Praha) 

16. 3.  Přednáška Bezpečné bydlení z hlediska požární bezpečnosti aneb co dělat, aby k nám 

hasiči nemuseli… – městská knihovna Břeclav 

21. 3. Přednáška Senioři a finance – Blansko 

Duben 2012 

12. 4.  Přednáška Senioři a finance – městská knihovna Břeclav 

16. 4. Přednáška Bezpečné bydlení z hlediska požární bezpečnosti aneb co dělat, aby k nám 

hasiči nemuseli… - městská knihovna Hodonín 

17. 4. Přednáška Senioři a finance – městská knihovna Vyškov 

Květen 2012 

1. 5. I práce má svůj svátek – společenské mezigenerační setkání na hradě Špilberku 

17. 5. Přednáška Sdružení obrany spotřebitelů – městská knihovna Břeclav 

27. 5. Den s rodinou na tuřanském letišti – mezigenerační setkání ve spolupráci s projektem 

Rodinné pasy a Senior pasy 

28. 5. Přednáška Mezigenerační soužití – Hodonín 
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Červen 2012 

12. 6. Přednáška Sdružení obrany spotřebitelů – městská knihovna Vyškov 

19. 6. Přednáška Mezigenerační soužití – Blansko 

Září 2012 

11. 9. Přednáška Bezpečné bydlení z hlediska požární bezpečnosti aneb co dělat, aby k nám 

hasiči nemuseli… - Vyškov 

12. 9. Přednáška Bezpečné bydlení z hlediska požární bezpečnosti aneb co dělat, aby k nám 

hasiči nemuseli… - Blansko 

Říjen 2012 

1. 10. – 6. 10. Oslavy svátku seniorů v Praze, Jihlavě, Pardubicích, Olomouci, Žďáru 

nad Sázavou a dalších městech. Příprava a realizace kulturního programu 

a mezigeneračního setkání, vytvoření tradice na základě úspěšné realizace z roku 2011. 

Listopad 2012 

12. 11. Přednáška Sdružení obrany spotřebitelů – městská knihovna – Hodonín 

21. 11. Přednáška Sdružení obrany spotřebitelů – Katolický dům – Blansko 

Prosinec 2012 

10. 12. Vánoční program pro seniory na brněnském výstavišti v rámci vánočních trhů 

Mezinárodní rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 

Rok 2012 byl Evropskou unií vyhlášen rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. 

Na začátku března se v Praze uskutečnila zahajovací konference, které jsme se zúčastnili nejen 

s projektem Senior Point, prezentovali jsme i naše další aktivity. 

V rámci konference byly představeny priority zapojených institucí ať už na vládní, krajské nebo 

místní úrovni. Na základě této konference byly zahájeny práce na Plánu aktivního stárnutí v ČR 

2013 – 2017. Naše společnost se aktivně zapojila do prezentace projektu cílové skupině 

(informační letáky na jednotlivých Senior Pointech, odkaz na webových stránkách projektu).  

Byli jsme přizváni do pracovní skupiny, která se podílela na tvorbě kapitol v oblasti 

volnočasových aktivit a dalšího vzdělávání seniorů. V rámci této skupiny se uskutečnilo několik 

setkání, kde jsme připomínkovali nejen pracovní verzi dokumentu, přednesli jsme konkrétní 

požadavky seniorů, které vyvstaly z naší práce s touto skupinou obyvatelstva. 

V souvislosti s rokem aktivního stárnutí jsme se účastnili několika konferencí nejen v Praze (21 

5. 2012 – Konference aktivní stárnutí), ale i v Brně (14. 6. 2013 – Rodina spojuje generace), kde 

jsme prezentovali naše aktivity nejen dalším organizacím, ale i cílové skupině – seniorům. 

Projekt Brno – Zdravé město 

V rámci města Brna jsme byli osloveni s nabídkou spolupráce na projektu Brno – Zdravé město. 

Cílem této aktivity je zapojení občanů do aktivit pro zdraví v rámci jejich každodenního života, 

spolupráce na komunitním plánování a podpoře aktivního stárnutí. Naším přínosem k celkové 

koncepci byla prezentace problémů a témat, které se týkají především seniorů a mladých rodin 

s dětmi.  
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Hlavní prioritou, kterou jsme v rámci projektu sledovali, byla dostupnost volnočasových aktivit, 

aktivizace seniorů ve společenském měřítku, zefektivnění komunikace na úrovni občan – 

samospráva, zlepšení dopravní dostupnosti pro handicapované občany (zejména s ohledem na 

probíhající rekonstrukce v rámci projektu CIVITAS, jehož je město Brno členem). Připomínkovali 

jsme zejména bytovou problematiku (velké, energeticky náročné byty v centru města, velmi 

často obývané seniory – jedinci, naproti tomu startovní byty pro rodiny). Součástí projektu byla 

také prezentace všech zapojených organizací ve sborníku a oficiálním dokumentu – Plánu 

aktivního stárnutí ve městě Brně. 

Projekt Mezigenerační komunikace mezi rodiči, prarodiči a dětmi, rozvoj 

mezigeneračních vztahů 

Projekt byl zaměřen na rozvoj mezigeneračního dialogu mezi rodiči, prarodiči a dětmi ve formě 

vzájemných setkávání, společné tvůrčí činnosti a předávání zkušeností při rukodělných pracích 

(např. vyšívání, výrobky z papíru, základy práce s počítačem, kdy děti učí své prarodiče nebát se 

nástrojů moderní komunikace apod.). Kromě těchto tvůrčích aktivit bylo součástí jednotlivých 

setkání také neformální komunikace, poznávání odlišností a hledání společných prvků mezi 

generacemi. Jednotlivá setkání se uskutečnila v průběhu podzimu a zimy 2012/2013. Cílovou 

skupinu tvořili zejména senioři a rodiny s dětmi. 

Náplň projektu 

Celý projekt byl založen na několika společenských aktivitách: 

� vzájemná setkání ve vybraných lokalitách s různými tematicky zaměřenými aktivitami 

(např. rukodělná činnost, sportovní aktivity, kulturní vystoupení apod.) 

� výstavy, týkající se mezigeneračního dialogu a rodinných vztahů, prezentace v médiích 

� přednášky s tématikou mezigeneračních aktivit a nabídky vzájemné výpomoci 

(např. náhradní babička, společně trávený čas v rodině apod.). 

Tyto aktivity byly prezentovány v lokálních médiích, zejména na webových stránkách 

jednotlivých měst a partnerských organizací, dále v místním tisku. 

Lokality 

V rámci Jihomoravského kraje jsme uspořádali setkání v následujících městech:  

� Brno (Josefská 1) 

� Blansko (Komenského 14) 

� Hodonín (Štefánikova 288/15) 

� Vyškov (Na Vyhlídce 12) 

� Znojmo (U lesíka 11) 

Realizované aktivity 

27. 9. Mezigenerační setkání se zástupci studentského parlamentu – Hodonín 

24. 10. Mezigenerační setkání v Blansku za účasti prorodinných organizací Všudybýlek 

a Centrum sv. Martina 

29. 11. Mezigenerační setkání ve Znojmě v DPS U lesíka ve spolupráci se SOU Dvořáková, výroba 

adventních věnců a vánočních dekorací 

15. 12. Mezigenerační setkání v Brně, výroba vánočních dárků pro členy rodiny, přednáška na 

téma vánoční zvyky a tradice našich babiček 

19. 12. Mezigenerační setkání ve Vyškově, kulturní vystoupení, přednáška  
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Projekt Harmonizace při opatrování dětí v Dolním Rakousku a na jižní Moravě 

Mezinárodní projekt, jehož je Společně o.p.s. vedoucím koordinátorem má za cíl pomoci 

rodičům při volbě optimální formy péče o jejich dítě včetně forem alternativních. Mnohaleté 

zkušenosti rakouského partnera s  různými typy zařízení budou mimo jiné přispívat k formulaci 

návrhů na zákonné úpravy v této oblasti u nás.  Je nutné vytvořit podmínky, za kterých by péče 

o děti byla pro rodiče časově, místně a především finančně dostupná. Proto jsou dalšími 

partnery projektu dva samosprávné celky – kraje. 

Aktivity v roce 2012 

V září a říjnu probíhala přípravná fáze, včetně práce na webových stránkách, ustavení 

projektového týmu a domluva konkrétní spolupráce s Jihomoravským krajem a Krajem 

Vysočina. Na začátku září pracovní setkání s rakouským partnerem v St. Pöltenu nad plánem 

aktivit v prvním monitorovacím období. Konaly se pravidelné porady projektového týmu nad 

aktivitami v prvním monitorovacím období, tzn. do února 2013. 

30. a 31. 10. 2012 proběhl první mezinárodní workshop v Hollabrunu, s návštěvou tří zařízení 

péče o dítě – zemské mateřské školky, firemní školky pro děti od 1 roku věku a organizace, 

která v okrese Hollabrun a Dolním Rakousku koordinuje neinstitucionální péči o děti, konkrétně 

službu Tagesmutter (Denní matka). 

Hlavní aktivity projektu – realizace v roce 2013 

Zprovoznění webových stránek www.spolecnedetem.cz, které budou obsahovat kompletní 

informace o službách v oblasti péče o dítě na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, 

včetně aplikace na vyhledání dostupné péče v obou zemích pomocí zadaných parametrů.  

Konference a workshopy – Celkem proběhne 5 workshopů a 2 konference. Zaměření všech 

setkání bude na praktická opatření v oblasti péče o dítě.  Setkání budou reagovat na očekávané 

legislativní změny v této oblasti a možnosti samosprávy v podpoře zařízení a rodičů pečujících o 

dítě  

Mezinárodní výměna pracovníků a pracovnic zařízení a služeb z Jihomoravského kraje, Kraje 

Vysočina a Dolního Rakouska. V rámci této výměny proběhnou návštěvy v zařízeních péče o dítě 

včetně rodin, které využívají neinstitucionální formu péče a konzultace s odborníky.  

Návrhy na změny v oblasti péče o dítě včetně legislativních úprav – V rámci tohoto opatření 

budou zpracovány poznatky, které vzešly z diskuzí, mezinárodních výměn a konferencí 

v průběhu projektu. Zpráva bude obsahovat shrnutí klíčových problémů v oblasti péče o děti 

s návrhy jejich řešení. První skupina bude obsahovat přímá řešení, která jsou vhodná k převzetí 

z rakouského systému do systému péče v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina a jejichž 

realizace nebude vyžadovat legislativní resp. systémové úpravy. Ve druhé skupině budou 

návrhy řešení, pro které je nutné v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina vytvořit odpovídající 

podmínky např. legislativní. Možná řešení budou konzultována s Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ČR. 
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Projekt Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO 

Projekt se zaměřuje na sladění podmínek pracovního a rodinného života zaměstnanců 

Jihomoravského kraje (dále jen JMK) a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským 

krajem (dále jen PO JMK). Sleduje zlepšení přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům 

v pracovním poměru nebo na rodičovské dovolené s cílem uplatňování principu rovných 

příležitostí a současně zlepšení kvality poskytovaných veřejných služeb. 

Projekt naplňuje priority Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK v oblasti RLZ, rovných příležitostí 

mužů a žen na trhu práce a při slaďování pracovního a rodinného života zaměřené 

na pracovníky ve veřejném sektoru. Bude dále reagovat na vyhodnocení aktuálních potřeb, 

které budou zjištěny formou dotazníkového šetření na základě vytvořených místních partnerství 

(JMK, PO JMK, zainteresované subjekty). Poznatky budou za přispění cílové skupiny 

zapracovány do koncepčního dokumentu, který bude sloužit pro podporu a realizaci 

prorodinných intervencí v JMK. Souběžně proběhne vzdělávání zaměřené na rovné příležitosti 

a zvýšení znalostí a dovedností pro snadnější návrat do zaměstnání u zaměstnanců 

na rodičovské dovolené. Pro plné zapojení těchto zaměstnanců do zaměstnání bude zajišťována 

celodenní péče o děti (cca 10) zaměstnanců JMK a PO. 

Realizační tým složený ze zaměstnanců nositele projektu Lužánky - středisko volného času 

(Lužánky SVČ) a Krajského úřadu JMK (KrÚ JMK) za využití služeb externích subjektů realizuje 

aktivitu: koncepce sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO. Zvláštní 

pozornost bude v průběhu celého projektu věnována publicitě a informování veřejnosti o jeho 

výstupech. Supervizi nad dodržováním rovných přístupů bude mít zaměstnanec s kvalifikací 

a zkušenostmi v této oblasti. V rámci projektu zajišťuje Společně, o.p.s. zpracování Koncepce 

sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO. 

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 27. 5. 2012 na letišti v Brně – Tuřanech. Součástí programu bylo 

krajské kolo soutěže „Čenda hledá Supertalent“, koncert Těžkýho Pokondru, vystoupení Nadi 

Urbánkové a nabídka soutěží a zábavných aktivit pro rodiny s dětmi. V tomto roce jsme pro 

seniory připravili novinku – Senior kavárnu, kde si mohli v klidu odpočinout, posedět, přečíst si 

zajímavé časopisy a setkat se se svými vrstevníky 

LIDSKÉ ZDROJE ,  HOSPODAŘENÍ  
Lidské zdroje 

Pro Společně, o.p.s. pracovalo k 31. 12. 2012 17 osob v rámci pracovně právního vztahu a jedna 

osoba v rámci mandátních vztahů. Na činnosti společnosti se podílelo také 19 dobrovolníků. 

Výnosy 

Výnosy společnosti v roce 2012 činily 2 573 000 Kč. Z toho bylo 1 220 000 Kč účelových dotací. 

Ostatních 618 000 Kč bylo vytvořeno z hlavní činnosti a 735 000 Kč bylo vytvořeno 

z hospodářské činnosti. 

Náklady 

Náklady společnosti v roce 2012 činily 2 862 000 Kč. Z toho největší část připadá na osobní 

náklady 1 808 000 Kč a na služby 974 000 Kč. Náklady na mzdu ředitele a odměny členů správní 

a dozorčí rady činily 3012 Kč. Náklady na plnění obecně prospěšných služeb činily 2 375 000 Kč. 

Náklady na hospodářskou činnost činily 487 000 Kč. 
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FOTODOKUMENTACE  
 

 

 

 

 

 

11. 1. Setkání pracovní skupiny k projektu Brno - -zdravé město 

 

13. 2. Slavnostní otevření Senior Pointu ve Znojmě 

 

28. 2. Přednáška Senioři a finance, Vyškov 

 

1. 3. Zahajovací konference k roku aktivního stárnutí 
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27. 5. Den s rodinou, Brno-Tuřany 

 

12. 6. a 26. 6. Přednáška Bezpečné nákupy, Vyškov 

 

14. 6. Konference „Rodina spojuje generace“, Brno 

 

 

 

 

 

 

 

16. 9. Dožínková slavnost, Sokolnice 
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20. 9. Pracovní setkání s partnery v Brně, projekt Harmonizace 

 

 

 

 

 

 

27. 9. Mezigenerační setkání, Hodonín 

 

 

 

 

 

3. 10. Otevření Senior Pointu, Brno-Židenice 

 

30. 10. Pracovní setkání Hollabrun, projekt Harmonizace 

 

 

 

 

29. 11. Mezigenerační setkání, Znojmo  



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Společně, o.p.s.
Mendlovo náměstí 1a

603 00Brno

Název a sídlo účetní jednotky
31.12. 2012

26976307
IČO

sestavený k

schváleno č.j. 283/76 102/2000
a účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro 
nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Ministerstvo financí

(v celých tis. Kč)

5 6 87

NákladyA.
Spotřebované nákupy celkem 52 52I.
Spotřeba materiálu 42 421.
Spotřeba energie 10 102.
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek3.
Prodané zboží4.
Služby celkem 941 33 974II.
Opravy a udržování5.
Cestovné 57 576.
Náklady na reprezentaci 30 2 327.
Ostatní služby 854 31 8858.
Osobní náklady celkem 1 356 452 1 808III.
Mzdové náklady 1 214 452 1 6669.
Zákonné sociální pojištění 142 14210.
Ostatní sociální pojištění11.
Zákonné sociální náklady12.
Ostatní sociální náklady13.
Daně a poplatky celkem 4 1 5IV.
Daň silniční 4 1 514.
Daň z nemovitostí15.
Ostatní daně a poplatky16.
Ostatní náklady celkem 22 1 23V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení17.
Ostatní pokuty a penále18.
Odpis nadobytné pohledávky19.
Úroky20.
Kursové ztráty21.
Dary22.
Manka a škody23
Jiné ostatní náklady 22 1 2324.
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkemVI.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM25.
Zůstatková cena prodaného NIM a HIM26.
Prodané cenné papíry a vklady27.
Pořizovací cena prodaného materiálu28.
Tvorba zákonných rezerv29.
Tvorba zákonných opravných položek30.
Poskytnuté příspěvky celkemVII.
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami31.
Poskytnuté příspěvky32.
Daň z příjmů celkemVIII.
Dodatečné odvody daně z příjmů33.
Náklady celkem 2 375 487 2 862



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Společně, o.p.s.
Mendlovo náměstí 1a

603 00Brno

Název a sídlo účetní jednotky
31.12. 2012

26976307
IČO

sestavený k

schváleno č.j. 283/76 102/2000
a účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro 
nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Ministerstvo financí

(v celých tis. Kč)

5 6 87

VýnosyB.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 618 735 1 353I.
Tržby za prodej vlastních výrobků1.
Tržby z prodeje služeb 618 735 1 3532.
Tržby za prodej zboží3.
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkemII.
Změna stavu vnitroorganizačních zásob4.
Změna stavu zásob polotovarů5.
Změna stavu zásob výrobků6.
Změna stavu zvířat7.
Aktivace celkemIII.
Aktivace materiálu a zboží8.
Aktivace vnitroorganizačních služeb9.
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku10.
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku11.
Ostatní výnosy celkemIV.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení12.
Ostatní pokuty a penále13.
Platby za odepsané pohledávky14.
Úroky15.
Kursové zisky16.
Zúčtování fondů17.
Jiné ostatní výnosy18.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek…V.
Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj.19.
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů20.
Tržby z prodeje materiálu21.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku22.
Zúčtování zákonných rezerv23.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku24.
Zúčtování opravných položek25.
Přijaté příspěvky celkemVI.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami26.
Přijaté příspěvky27.
Přijaté členské příspěvky28.
Provozní dotace celkem 1 220 1 220VII.
Provozní dotace 1 220 1 22029.
Výnosy celkem 1 838 735 2 573
Hospodářský výsledek před zdaněním - 537 248 - 289C.
Daň z příjmů34.
Hospodářský výsledek po zdanění - 537 248 - 289D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Podpis osoby odpovědné 
za sestavení:

Telefon :

Okamžik sestavení:



řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

Společně, o.p.s.
Mendlovo náměstí 1a
603 00 Brno

31.12. 2012

ROZVAHA 

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
č.j. 283/77 225/2001
s účinností pro účetní jednotky 
účtující podle účtové osnovy
pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

26976307
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

41001Dlouhodobý majetek celkemA.

002I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I.

003(012)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1.

004(013)Software2.

005(014)Ocenitelná práva3.

006(018)Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.

007(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

009(051)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek7.

62010Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II.

011(031)Pozemky1.

012(032)Umělecká díla a předměty2.

013(021)Stavby3.

62014(022)Samostatné movité věci a soubory movitých věcí4.

015(025)Pěstitelské celky trvalých porostů5.

016(026)Základní stádo a tažná zvířata6.

017(028)Drobný dlouhodobý hmotný majetek7.

018(029)Ostatní dlouhodobý hmotný majetek8.

019(042)Pořízení dlouhodobého hmotného majetku9.

020(052)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek10.

021Dlouhodobý finanční majetek celkemA.III.

022(061)Podíly v ovládaných a řízených osobách1.

023(062)Podíly v osobách  s podstatným vlivem2.

024(063)Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3.

025(066)Půjčky organizačním složkám4.

026(067)Ostatní dlouhodobé půjčky5.

027(069)Ostatní dlouhodobý finanční majetek6.

028(043)Pořízení dlouhodobého finančního majetku7.

-21029Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV.

030(072)nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje1.

031(073)softwaru2.

032(074)ocenitelným právům3.

033(078)drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku4.

034(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

035(081)stavbám6.

-21036(082)samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí7.

037(085)pěstitelským celkům trvalých porostů8.

038(086)základnímu stádu a tažným zvířatům9.

039(088)drobnému dlouhodobému hmotnému majetku10.

040(089)ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku11.



1 351041 739Krátkodobý majetek celkemB.

042Zásoby celkemB.I.

043(112)Materiál na skladě1.

044(119)Materiál na cestě2.

045(121)Nedokončená výroba3.

046(122)Polotovary vlastní výroby4.

047(123)Výrobky5.

048(124)Zvířata6.

049(132)Zboží na skladě a v prodejnách7.

050(139)Zboží na cestě8.

051(314)Poskytnuté zálohy na zásoby9.

634052 188Pohledávky celkemB.II.

28053 170(311)Odběratelé1.

054(312)Směnky k inkasu2.

055(313)Pohledávky za eskontované cenné papíry3.

3056 6(314)Poskytnuté provozní zálohy4.

057(315)Ostatní pohledávky5.

058(335)Pohledávky za zaměstnanci6.

059(336)Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.7.

060(341)Daň z příjmu8.

061(342)Ostatní přímé daně9.

062 12(343)Daň z přidané hodnoty10.

063(345)Ostatní daně a poplatky11.

064(346)Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem12.

065(348)Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků13.

066(358)Pohledávky za účastníky sdružení14.

067(373)Pohledávky z pevných termínových operací15.

068(375)Pohledávky z emitovaných dluhopisů16.

069(378)Jiné pohledávky17.

603070(388)Dohadné účty aktivní18.

071(391)Opravná položka k pohledávkám19.

715072 278Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

255073 39(211)Pokladna1.

074(213)Ceniny2.

461075 239(221)Bankovní účty3.

076(251)Majetkové cenné papíry4.

077(253)Dlužné cenné papíry5.

078(256)Ostatní cenné papíry6.

079(259)Pořízení krátkodobého finančního majetku7.

080(261)Peníze na cestě8.

2081 273Jiná aktiva celkemB.IV.

2082 273(381)Náklady příštích období1.

083(385)Příjmy příštích období2.

084(386)Kursové rozdíly aktivní3.

1 392085 739 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41
PREMIER system (c) 1995 - 2003



řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

-1 381086 -1 091Vlastní zdroje celkemA.

100087 100Jmění celkemA.I.

100088 100(901)Vlastní jmění1.

089(911)Fondy2.

090(921)Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků3.

-1 481091 -1 191Výsledek hospodaření celkemA.II.

- 289092 -1 020Účet hospodářského výsledku1.

093(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

-1 191094 - 172(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

2 773095 1 830Cizí zdrojeB.

096Rezervy celkemB.I.

097(941)Rezervy1.

098Dlouhodobé závazky celkemB.II.

099(951)Dlouhodobé bankovní úvěry1.

100(953)Emitované dluhopisy2.

101(954)Závazky z pronájmu3.

102(955)Dlouhodobé přijaté zálohy4.

103(958)Dlouhodobé směnky k úhradě5.

104(389)Dohadné účty pasivní6.

105(959)Ostatní dlouhodobé závazky7.

2 373106 1 830Krátkodobé závazky celkemB.III.

130107 234(321)Dodavatelé1.

108(322)Směnky k úhradě2.

109(324)Přijaté zálohy3.

1 600110 1 257(325)Ostatní závazky4.

202111 222(331)Zaměstnanci5.

112(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

46113 12(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

114(341)Daň z příjmu8.

8115 5(342)Ostatní přímé daně9.

45116 9(343)Daň z přidané hodnoty10.

2117 1(345)Ostatní daně a poplatky11.

248118(346)Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu12.

119(348)Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků13.

120(367)Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů14.

121(368)Závazky k účastníkům sdružení15.

122(373)Závazky z pevných termínových operací16.

91123 90(379)Jiné závazky17.

124(231)Krátkodobé bankovní úvěry18.

125(232)Eskontní úvěry19.

126(241)Emitované krátkodobé dluhopisy20.

127(255)Vlastní dluhopisy21.

128(389)Dohadné účty pasivní22.

129(249)Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23.

400130Jiná pasiva celkemB.IV.

131(383)Výdaje příštích období1.

400132(384)Výnosy příštích období2.

133(387)Kursové rozdíly pasivní3.

1 392134 739(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:Podpis odpovědné 
osoby:

Razítko:
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