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Začátek roku 2016 se nesl ve znamení velkých očekávání. Popr-
vé jsme se zapojili do dotačních titulů, vypisovaných Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR, posílili jsme spolupráci se stávajícími 
partnery ve formě nabídky poradenských a konzultačních služeb, 
slibně se začaly vyvíjet nové projekty. Z rozsahu připravovaných  
aktivit se v průběhu roku oddělily ty neúspěšné (Dotace online, Olym-
pijská vesnička a některé další menší aktivity) od těch úspěšných. 
I tato situace byla pro naši společnost cenným zdrojem informací  
a zkušeností do budoucna. Drtivá většina aktivit probíhala úspěšně, 
podařilo se navázat spolupráci s krajskými úřady při realizaci do-
tačních programů MPSV v oblasti seniorské politiky. V této aktivitě 
pokračujeme i v roce 2017.

V průběhu roku došlo k dílčím interním změnám, které by do bu-
doucna měly více zefektivnit vnitřní fungování firmy, zejména v ob-
lasti účetnictví a celkového přehledu aktivit firmy. V nastavené pro-
cesu pokračujeme i v roce 2017 (nové webové stránky, posílení 
pracovního týmu, zefektivnění oběhu dokumentů apod.).

S výhledem roku 2017 vnímám velký potenciál naší společnosti na 
další rozvoj, akvizici nových klientů a rozšiřování poskytovaných  
služeb.

Ing. Jakub Carda, ředitel společnosti

SLOVO ŘEDITELE
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Posláním společnosti je podpora rodinného života a mezigenerač-
ních aktivit. Kromě této oblasti je naší hlavní náplní rozvoj a podpo-
ra proseniorských aktivit, dále komplexní strategické poradenství  
a analýzy v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů. 

Od roku 2012 jsme členem Asociace nestátních neziskových orga-
nizací Jihomoravského kraje.

O SPOLEČNOSTI
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AKTIVITY SPOLEČNOSTI
• Podpora rodinné politiky
• Rozvoj sítě kontaktních míst – Senior Pointů
• Podpora mezigeneračních aktivit – setkání, workshopy, konference
• Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání, zejména pro věkovou skupinu 

55+
• Komplexní strategické poradenství a analýzy v oblasti čerpání dotací 
• Rozvoj občanských aktivit a udržitelného veřejného prostoru pro aktivní 

život

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.:  +420 511 110 573
web:  http://www.spolecne.info
e-mail:  info@spolecne.info
datová schránka: sq4uys8

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Společně, o.p.s. má tříčlennou správní radu a tříčlennou dozorčí radu. 
Statutárním orgánem společnosti je ředitel společnosti. V roce 2015 došlo 
k zániku jednoho ze zakladatelů, čímž došlo k úpravě rozhodovacích pra-
vomocí při návrhu nových členů správní a dozorčí rady.

Ředitel společnosti: 
Ing. Jakub Carda

Správní rada: Dozorčí rada: 
Ing. Jan Kulhavý Ing. Oldřich Pospíšil
Jaroslava Báčková, Dis. Ing. Mgr. Vít Janků
Michaela Schwarzer Ing. Lukáš Vaculík

Zakladatelé: 
Sun Drive Communications s.r.o., IČ: 26941007

LIDÉ VE SPOLEČNĚ
Na aktivitách Společně, o.p.s. se k 31. 12. 2016 podílelo 35 osob v rámci 
pracovně právního vztahu a jedna osoba v rámci mandátního vztahu. Ak-
tivity také podpořilo 19 dobrovolníků, především z řad seniorů.
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Projekt Senior Point je zaměřen na podporu života seniorů formou 
realizace kontaktních míst v městech jednotlivých krajů. Primární  
cílovou skupinou jsou senioři (osoby starší 55 let).

Na kontaktních místech působí vyškolený pracovník, poskytující se-
niorům informace z oblasti bezpečnosti, sociální a bytové proble-
matiky, prevence, volnočasových aktivit a v neposlední řadě také 
kompletní služby projektu Senior Pas.

Jednotlivé Senior Pointy jsou umístěny v dostupných lokalitách 
(knihovny, společenská centra, městské úřady, důležité dopravní 
uzly apod.). Snahou je zpřístupnit tuto službu co nejširšímu množství 
klientů.

PROJEKT
SENIOR POINT



7

Projekt Senior Point funguje v Jihomoravském kraji od začátku září 2011. 
Postupně vznikla síť kontaktních míst, která v současné době pokrývá celý 
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. 

V roce 2016 byly nově otevřeny pobočky v Příbrami, Brně-Králově Poli,  
Brně-Žabovřeskách, Písku a Praze. K 31. 12. 2016 bylo otevřeno 29 kontakt-
ních míst v 7 krajích České republiky.

 Rozmístění poboček kontaktních míst Senior Point k 31. 12. 2016

KOMPLETNÍ SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST
a počet míst ve městě

Blansko – 1
Boskovice – 1
Brno – 8
Břeclav – 1
České Budějovice – 2
Frýdek-Místek – 1
Havlíčkův Brod – 1

Hodonín – 1
Jihlava – 1
Ostrava – 1
Pelhřimov – 1
Písek – 1
Praha 5 – 1
Prachatice – 1

Příbram – 1
Tišnov – 1
Třebíč – 1
Vyškov – 1
Zlín – 1
Znojmo – 1
Žďár nad Sázavou – 1

STATISTIKA VYUŽITÍ PROJEKTU
Návštěvnost jednotlivých lokalit je závislá na spolupráci s místními partnery, 
propagaci projektu a doprovodných aktivitách v dané lokalitě. Zatímco 
Brno, Mendlovo náměstí má návštěvnost cca 300 seniorů za měsíc, ostat-
ní okresní města se pohybují v řádu desítek (cca 20-40 návštěv za měsíc 
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bez přednášek a klubových setkání), což je dáno jednak kratší otvírací do-
bou (zpravidla 9-10 hodin týdně) a menší cílovou skupinou v dané lokalitě.

Samostatnou oblastí jsou přednášky odborných partnerů a další volnočaso-
vé aktivity, které do statistik neuvádíme. Průměrně na přednášky chodí cca 
20 – 35 seniorů (dle časových možností, tématu a roční doby). V každé lo-
kalitě je zpravidla 4 – 6 přednášek / rok, které jsou pořádány pod hlavičkou 
Senior Pointu ve spolupráci s některým z partnerů nebo jiných organizací.
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NOVĚ OTEVŘENÉ SENIOR POINTY

SENIOR POINT BRNO - KRÁLOVO POLE

21. března 2016 jsme otevřeli nový Senior Point v Brně – Králově Poli na ulici 
Kartouzská 14. Senior Point byl slavnostně otevřen za přítomnosti zástupců 
Jihomoravského kraje, města Brna, MČ Brno-Královo Pole a dalších hostů. 

Kontaktní údaje Senior Pointu Královo Pole
Senior Point Brno, Královo Pole
Kartouzská 14, 612 00 Brno
tel.: 602 521 353
e-mail: krpole@seniorpointy.cz
http://www.seniorpointy.cz

Máme pro Vás otevřeno:
pondělí, úterý, čtvrtek: 10.00 – 12.00



10

SENIOR POINT BRNO – ŽABOVŘESKY
21. června 2016 jsme otevřeli Senior Point ve středisku pečovatelské služby 
v Brně Žabovřeskách na ulici Horova 77. Slavnostního otevření se účastnili 
zástupci Jihomoravského kraje, MČ Brno-Žabovřesky a další hosté. 

Kontaktní údaje Senior Pointu Žabovřesky
Senior Point Brno, Žabovřesky
Horova 77, 616 00 Brno
tel.: 775 880 930
e-mail: zabovresky@seniorpointy.cz
http://www.seniorpointy.cz

Máme pro Vás otevřeno:
středa: 14.00 – 19.00
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VÝBĚR Z AKTIVIT JEDNOTLIVÝCH KONTAKTNÍCH MÍST

PŘÍBRAM
Kontaktní místo Senior Point Příbram realizuje besedy, výlety, rukodělné čin-
nosti, cvičení a další volnočasové a vzdělávací aktivity.

Výlet Lipno

Taneční odpoledne

Výlet Svatá Hora 

Výlet Průhonický park 

Cvičení 2016
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PRACHATICE
Kontaktní místo v Prachaticích zajišťuje seniorům široké zaměření volnoča-
sových aktivit jako například výstavy, přednášky, výlety, besedy, mezigene-
rační setkání, rukodělné činnosti a cvičení.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE
Během roku 2016 byly realizovány různé kurzy, přednášky, výlety a další akce. 
Koncem roku 2016 se zde podařilo otevřít bezplatnou právní poradnu. V říjnu 
byla realizována akce s názvem Seniors défilé, kde hlavní roli hrály modelky 
v nejlepších letech. Tato akce měla velký ohlas.

Českobudějovické nevěstince - procházka Seniors Défilé 2016

Výlet Lomec

 Eufloria tvoření Listopad 2016
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BŘECLAV
Břeclavský Senior Point nabízí seniorům právní i sociální poradenství, rea-
lizuje pravidelné setkání v městské knihovně Břeclav, přednášky, besedy, 
výlety a mezigenerační setkání ve spolupráci s Klubíkem Břeclav. 

Výlet do Kančí Obory

Volnočasové aktivity
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HODONÍN
Kontaktní místo v Hodoníně umožňuje seniorům zapojení se v rámci ně-
kolika volnočasových aktivit. Nejoblíbenější je tanec s šátky, se kterým 
se účinkující prezentují na různých akcích. V Hodoníně spolupracujeme  
s Centrem pro rodinu a sociální péči a městskou knihovnou.

Smíření – O. Žižkovský

Tanec s šátky
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ZLÍN
Ve zlínském Senior Pointu probíhají akce pro seniory a veřejnost, jednorázo-
vé aktivity, vícečetné akce, pravidelné aktivity (kurzy, kluby). 
V roce 2016 byly realizovány výlety, cestovatelské přednášky, vzdělávací 
aktivity, tvořivé aktivity, hudební odpoledne a další.

Zpívání s kytarou

 Vánoční výlet do VizovicPletení ze slámy

Klub Vánočního tvoření
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Cílem tohoto projektu bylo zamezit exkluzi a neúctě vůči seniorům, 
která se v dnešní době objevuje ve stále větší míře. Za tímto účelem 
proběhly během realizace projektu v celkem pěti krajích – Jihomo-
ravském, Zlínském, Olomouckém, Jihočeském a Středočeském – na 
30 školách besedy zprostředkované (v rámci projektu vyškolený-
mi) lektory ve věku 55+ na téma mezigeneračních vztahů. V rámci  
aktivit bylo osloveno 1564 žáků I. stupně ZŠ.

Lektoři byli v rámci problematiky mezigeneračních vztahů proškole-
ni autorkou projektu Mgr. Evou Stiborovou a odborníky na komuni-
kaci, rétoriku, metody prezentace.

PROJEKT 
SENIOŘI A DĚTI 
VE ŠKOLÁCH
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REALIZOVANÉ AKTIVITY
• Příprava metodiky, tvorba programu a koncepce vzdělávání 
• Realizace školících kurzů pro přednášející 10. 6. 2016 a průběžně po 

dobu realizace
• Realizace besed na školách
• Realizace workshopu 18. 12. 2016 za účasti lektorů, projektového týmu, 

veřejnosti a senátora PhDr. Zdeňka Papouška. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Při oslovování škol nám byl nápomocen Jihomoravský kraj, odbor školství 
– oddělení vzdělávání, Mgr. Růžena Jonášová. Vzhledem k tomu, že na 
školách probíhá velké množství projektů a školy, obzvláště v Brně a větších 
městech, jsou v rámci svých mimoškolních aktivit vytíženy, navrhla nám 
Mgr. Jonášová oslovit menší školy a pomohla také s jejich výběrem. Ve 
všech krajích nám byli nápomocni naši spolupracovníci na pobočkách 
Senior Pointů. Ti nám také předkládali návrhy na spolupracovníky na pozice 
lektorů. Vzhledem k tomu, že požadavek na lektory byla jejich komunika-
tivnost, spolehlivost časová flexibilita a ochota cestovat, tuto pomoc jsme 
velmi uvítali. 

Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského kraje a MPSV.
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Živé město je  fungující a aktivní platformou dnešní generace, je-
jímž cílem je zastavit trend snižující městský život a atraktivitu cent-
ra Brna. Tato tendence zbytečně přesouvá aktivity občanů, turistů  
i podnikatelů na jiná místa. Živé město proto navrhuje a koordinuje 
nová řešení a spojuje subjekty, které v centru města působí a které 
považují rozvoj centra za společný zájem.

V rámci svých činností platforma také podporuje zajímavé nápady 
a řešení zvenčí, jejich propagaci, networking a vede dialog mezi 
soukromým, veřejným a podnikatelským sektorem. 

PROJEKT 
ŽIVÉ MĚSTO
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VÝBĚR Z AKTIVIT ŽIVÉHO MĚSTA

OTEVŘENÁ RADNICE 2016
• program na radnici m. č. Brno-střed s mottem: „Poznejte důkladně rad-

nici „od sklepa po půdu“ a  prožijte příjemné odpoledne či večer na 
Dominikánské ulici.“

• program pro širokou veřejnost zahrnující prohlídky radnice vč. nepřístup-
ných míst, kulturní a gastronomický program, připomenutí historie místa 

MĚSTSKÉ ZÁSAHY 2016 (SPOLUPOŘADATEL)
• projekt s cílem poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje,  

i když existuje řešení, jak by fungovat mohlo; odhalit potenciál míst, kte-
rými denně chodíme a která často ani nevnímáme;

• samotné zásahy proběhly v září a říjnu 2016 v nejrůznějších formách 
(výtvarný objekt, experiment, happening nebo třeba jen nápis)

• v roce 2017 naváže na tuto fázi výstava v Domě umění
• koncipovány jako kontinuální proces, probíhající v dvouletém cyklu, 

kdy přehlídka zásahů v ulicích města i výstava jsou bienále, střídající se  
v lichých a sudých letech. Každé dva roky se tak bude rozšiřovat i da-
tabáze návrhů.
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HLAVAS BEZ AUT 
• oživení přednádražního prostoru u příležitosti Dne bez aut 22. 9. 2016
• happening, v jehož rámci byla celý den uzavřena ulice Nádražní pro 

automobilovou dopravu a na místech, kudy běžně projíždějí či parkují 
vozidla, je nahradilo posezení v odpočinkových zónách, občerstvení  
a informační koutky s výstavami prezentujícími veřejný prostor Brna,  
dotazníkové šetření a pocitová mapa Brna, cyklodílna aj.
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UMBRELLAS 2016 (SPOLUPOŘADATEL)
• instalace deštníků v ul. Česká 
• pilotní realizace zastínění ulice současně spojené s oživením veřejného 

prostoru
• ve spolupráci s Nadací DRFG, m. č. Brno-střed a TSB, a.s.
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OSTATNÍ 
AKTIVITY

V roce 2016 jsme se mimo hlavní aktivity zabývali i další nekomerční 
činností. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi jsme se podíle-
li na realizaci kulturních a volnočasových aktivit mezigeneračního 
charakteru a akcí organizovaných pro seniory.

Pro starší občany jsme zajistili chod bezplatné právní poradny  
v rámci vybraných poboček Senior Pointů.

Ne všechny aktivity, které jsme realizovali, měly očekávaný průběh 
a přínos. Zejména projekty Dotace online a Olympijská vesnička 
nebyly realizovány ať už z finančních nebo procesních důvodů.
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SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU SENIOR PASY
Na našich kontaktních místech registrujeme osoby 
starší 55-ti let do projektu slevových karet Senior Pas. 
Brněnská centrála na Mendlově náměstí zajišťuje tisk 
a distribuci karet nebo přímý výdej na počkání. Po-
dílíme se také na osvětové činnosti v rámci tištěné i 
elektronické mutace časopisu Senior Pas Novinky.

BROŽURA PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Pro Jihomoravský kraj jsme v roce 2016 vytvořili brožuru Podpora aktivního 
stárnutí – Projekty a aktivity v Jihomoravském kraji.
Publikace obsahuje texty o projektech (Audit family friendly, Senior Pointy, 
Mezigenerační dialog, KLAS, Čtyřlístek…), organizacích (univerzity třetího 
věku, Svaz důchodců ČR, Rada seniorů ČR atd.), aktivitách (Fitness hřiště, 
komunitní centra, Senior doprava atd.) a příkladech dobré praxe věnují-
cích se prorodinné a seniorské problematice.
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SPOLUPRÁCE PŘI OSLAVÁCH SVÁTKU SENIORŮ
Při celorepublikovém projektu oslav svátku seniorů 
zajišťujeme část doprovodného programu ve formě 
infostánku s bezpečnostně preventivními informace-
mi široké cílové skupině. 

SPOLUPRÁCE S VUT V BRNĚ
V rámci našich aktivit jsme se v roce 2016, stejně jako roce 2015 podíleli na 
realizaci projektu s názvem význam volných prostorů pro udržitelný urbán-
ní rozvoj, který proběhl ve spolupráci s Fakultou architektury VUT Brno. Cílem 
projektu je tedy identifikovat parametry (charakteristiky) volných městských 
prostorů, které mají vliv na kvalitu života obyvatel a udržitelný rozvoj měst.
Společně, o.p.s. se na projektu podílí koordinačními aktivitami a komunika-
cí s kontrolním orgánem.

MOBILNÍ APLIKACE „V BEZPEČÍ“
Rozhodli jsme se podporovat bezpečnost nejen seniorů a spolupodíleli 
jsme se na tvorbě aplikace v Bezpečí. Cílem této aplikace je sdílet s blíz-
kými osobami svoji polohu a v případě nebezpečí si zavolat pomoc, pří-
padně simulovat takové chování, které odradí potencionálního útočníka 
(simulovaný hovor, alarm,…)
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ZPnAva N EzAVIsLEHo AUDIToRA
ZakladatelEm obecnE prosp65n6 spolednosti

SpoleinE, o.p.s.

Audit fietni zSv6rky sestaven6 k 31.12.2OL6

Identifikace spolednosti

Obchodni firma:

Spisovd znaEka:

Sidlo:

ldentifikaini iislo:

Pr6vnf forma:

Statutdrni org6n:

Kontrolnf o196n:

dSle jen,,Spoledn6, o.p.s.'1 nebo,,SpoleEnost".

T*i.: -t'4]# 777 7*# 57.t. *"ireii: er0ja-a-ilisa-#cklgi"tl, !:nnko;;rii :.:,i+j*il!: LltltL:ie.:!it il.*t';k i.;re.:it kt:y:tsi:!!c, e..:;.,
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SpolednE, o.p.s.

O 266 vedend u Krajsk6ho soudu v BrnE

Brno, Mendlovo ndm6stf 1a, PSe 60300

26976307

ObecnE prospESn6 spolednost

ieditel- iidi dinnost a jednd za spolednost samostatnd

dozorEi rada - dohliii na rnikon statutirnfho ieditele a

uskuteifi ovdni ii nnosti Spoleinosti
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V'irok auditora
Provedli jsme audit ptiloien6 0fetni z6v6rky spolednosti SpoleinE, o.p.s. sestaven6

na z6klad6 iesk,ich riietnich ptedpisfi, kterd se sklSdd z rozvahy k 31.L2.2016, v'ikazu
zisku a ztrity, za rok konfici 3I.12.2016, a ptflohy t6to ridetni zSvErky, kter6 obsahuje
popis pouZitfch podstatn,ich dietnich metod a dal5f vysvEtlujici informace. UOaje o
Spoledn6, o.p.s. jsou uvedeny v bodE 1 ptilohy tdto 0detni zSv6rky.

Podle naSeho ndzoru ridetni z5vErka poddvd v6rn,i a poctivf obraz aktiv a pasiv
spofednosti Spoledn6, o.p.s. k 31.L2.2O16 a nSklad8 a v,inos8 a v,isledku jejfho
hospodaieni za rok koniici 31.t2.2}t6 v souladu s tesk,imi 0Eetnimi piedpisy.

Z5klad pro vfrok
Audit jsme provedli v souladu se zdkonem d. 93/2009 Sb., o auditorech

a o zmEnE nEktenich zdkon8, ve znEni pozdEj5ich piedpisfi, (d5le jen ,,Z6kon
o auditorech") a standardy Komory auditor& Ceskd repubtiky pro audit, ktenimi jsou
mezindrodni standardy pro audit (ISA) piipadnE doplnEnd a upraven6 souvisejicimi
aplikaEnimi doloZkami. NaSe odpovEdnost stanovend t6mito piedpisy je podrobnEji
popsdna v oddilu Odpov6dnost auditora za audit rjfetni zdv6rky. V souladu se z6konem
o auditorech a Etickfm kodexem piijatrim Komorou auditor0 Cesk6 republiky jsme na

Spolednosti nezdvisli a splnili jsme i dalSi etickd povinnosti vypl,ivajfci z uveden'ich
piedpisfi. Domnivdme s€, 2e dfikazni informace, kter6 jsme shromdZdili, poskytuji
dostatefn'i a vhodnV zlklad pro vyjddieni na5eho vfroku.

Ostatni informace uveden6 ve vriroini zprivL
Ostatnimi informacemijsou v souladu s 5 2 pism. b) Z6kona o auditorech informace

uveden6 ve vfrodnl zpr6v6 mimo ridetni zdvErku a na5i zprdvu auditora. Za ostatni
informace odpovldd statutSrni teditel Spolednosti.

N55 vfrok k 0Eetni zdv6rce se k ostatnim informacim nevztahuje. Piesto je vSak

soui5sti naSich povinnosti souvisejiclch s ovEFenim ridetni zdv€rky sezndmeni se s

ostatnimi informacemi a posouzeni, zda ostatni informace nejsou ve vfznamndm
(materidlnim) nesouladu s ritetni zSv6rkou di s naSimi znalostmi o ridetni jednotce
zlskan'imi bEhem ovEtovdni ridetni zdv6rky nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako
vliznamnE (materiSln6) nesprdvnd. Tak6 posuzujeme, zda ostatni informace byly ve v5ech
vfznamn'ich (materiSlnich) ohledech vypracovdny v souladu s piislu5nfmi prdvnimi
piedpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni informace splfiuji poZadavky prdvnich
piedpisrS na formSlni nSle2itosti a postup vypracovdni ostatnlch informacl v kontextu
vfznamnosti (materiality), tj. zda piipadn6 nedodrZeni uveden,ich poZadavkE by bylo
zp&sobi16 ovlivnit 0sudek Ein6n,i na z6kladE ostatnich informaci.

Na z6kladE proveden,ich postupfi, do miry, jil dok62eme posoudit, uvddime, Ze

. ostatni informace, kter6 popisuji skutednosti, ieZ jsou tdZ piedmEtem zobrazenI v
0ietnf zdv6rce, jsou ve viech vfznamnrich (materiSlnich) ohledech v souladu s 0detni
z6vErkou a

o ostatni informace byly vypracovSny v souladu s prdvnfmi piedpisy.
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DSle jsme povinni uv6st, zda na zdkladE poznatk8 a povEdomi o Spoleinosti, k nimi
jsme dospEli pii provdd6ni auditu, ostatni informace neobsahuji vfznamn6 (materiSlni)
v6cn6 nesprdvnosti. V rdmci uvedenfch postupfi jsme v obdrienfch ostatnlch informacich
26dnd vfznamn6 (materi6lni) vdcnd nesprdvnosti nezjistili.

Odpov€dnost statut6rniho org6nu - Feditele a dozorEi rady
SpoleEnosti za fiEetni zfvErku

Statutdrni ieditel Spolednosti odpovid6 za sestaveni ridetni z6vErky poddvajiciv6rnf
a poctivf obraz v souladu s teskfmi ridetnimi piedpisy a za takovf vnittni kontrolni syst6m,
kterf povaiuje za nezbytnf pro sestaveni rjdetni zdvErky tak, aby neobsahovala vfznamnd
(materiSlni) nesprdvnosti zp8soben6 podvodem nebo chybou.

Pii sestavovdni 0ietni zd:Erky je statutiirni ieditel Spolednosti povinno posoudit,
zda je Spolednost schopna nepietriit6 trvat, a pokud je to relevantni, popsat v piiloze
ridetni ziiv6rky zSleZitosti trikajici se jejiho nepietrZit6ho trviini a pouiiti piedpokladu
neptetrZit6ho tru5ni pii sestavenf rjietni zdvErky, s v,ijimkou piipadE, kdy statutdrni Feditel
plSnuje zruieni Spolednosti nebo ukonieni jeji iinnosti, resp. kdy nemd jinou redlnou
moZnost neZ tak udinit.

Za dohled nad procesem tietniho vfkaznictvive Spoleinosti odpovfdS dozor[i rada.

OdpovEdnost auditora za audit riietni z6vErky
NaSim cilem je ziskat ptimEienou jistotu, Ze (detni zSv6rka jako celek neobsahuje

vliznamnou (materiSlni) nesprdvnost zp8sobenou podvodem nebo chybou a vydat zprdvu
auditora obsahujici n65 vfrok. Piim6iend mira jistoty je velkd mfra jistoty, nicm6nE neni
zdrukou, Ze audit provedenf v souladu s v,i5e uvedenfmi ptedpisy ve viech piipadech v
0detni zdvErce odhali pFipadnou existujici vfznamnou (materiSlni) nesprdvnost.
Nespriivnosti mohou vznikat v dfsledku podvod& nebo chyb a povaZuji se za vfznamnd
(materi5lni), pokud lze redln6 piedpoklS dat,2e by jednotlivE nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomickd rozhodnuti, kterd uZivatel6 ritetnf zdvdrky na jejim z:ikladE piijmou.

Pfi provddEni auditu v souladu s vfSe uvedenfmi piedpisy je na5i povinnosti
uplatfiovat bdhem cel6ho auditu odborn'i risudek a zachovdvat profesniskepticismus. DSle
je na5i povinnosti:

' Identifikovat a vyhodnotit rizika vfznamn6 (materiSlni) nesprdvnosti rjietni ziiv6rky
zpfisoben6 podvodem nebo chybou, navrhnout a prov6it auditorskd postupy reagujiii
na tato rizika a ziskat dostatein6 a vhodn6 dfkazni informace, abychom na le;ichzdklad6 mohli v-yjddtit vfrok. Riziko, 2e neodhallme vyznamnou lmateiid-lnf;
nesprdvnost, k niZ doSlo v dEsledku podvodu, je vEtii nei riziko neodhaleni vfznamn6
(mat-eriSlni) nesprdvnosti zpfisoben€ chybou, protoZe souiSsti podvodu mohou brit
tajn6 dohody .(koluze), falSoviini, 0myslnS opomenuti, nepravdiud prohldieni nebo
obchdzeni vnitinich kontrol.

' Sezndmit se s vnitinim kontrolnim syst6mem Spoleinosti relevantnim pro audit v
takovdm rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorsk6 postupy vhodn6 s ohledem na
dan6 okolnosti, nikoli abychom mohli vyjddiit n6zor na rjdinnost jejfho vnitiniho
kontrolniho syst6mu.

' Posoudit vhodnost pouZit\ich rjdetnich pravidel, piim6ienost provedenfch riietnfch
odhadfi a informace, kter6 v t6to souvislosti statutdrni Feditel Spolednosti uvedlo v
ptiloze rjietnl z5v6rky.
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Posoudit vhodnost pouZiti piedpokladu nepietrZit6ho trvSni pFi sestaveni fietni
z6v6rky statutdrnim teditelem a to, zda s ohledem na shrom6ZdEn6 dEkazni informace
existuje v'iznamnii (materiSlni) nejistota vyplrivajici z uddlosti nebo podminek, kter6
mohou v'iznamnE zpochybnit schopnost Spoleinosti nepietriitE trvat. JestliZe dojdeme
k ziiv6ru, Ze takovd vfznamnS (materiiilni) nejistota existuje, je naSl povinnosti
upozornit v na5i zprdvE na informace uveden6 v tdto souvislosti v piiloze ridetni
zdv6rky, a pokud tyto informace nejsou dostatednd, vyjddiit modifikovanf v'i rok. NaSe
zixEry trikajici se schopnosti Spoleinosti nepietriit6 trvat vychazeji z dfkaznich
informaci, kter6 jsme ziskali do data naSi zpr6vy. Nicm6nE budouci udSlosti nebo
podminky mohou v6st k tomu, ie Spoleinost ztrati schopnost nepietrZitE trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, ilenEni a obsah ridetni z6vilrky, vdetnE piilohy, a dSle
to, zda ridetni zdvdrka zobrazuje podkladov6 transakce a ud6losti zp8sobem,
kteni vede k vErn6mu zobrazeni.

Naif povinnosti je informovat statutdrni ieditel a spriivni radu mimo jin6
o plSnovan6m rozsahu a nadasovdnl auditu a o vfznamnfch zjistEnich, kterS jsme v jeho
prfibEnu uiinili, vdetnE zjistEnrich v'iznamnrich nedostatk8 ve vnitinim kontrolnim
syst6mu.

0Eetnf zilvErka SpoleEnosti SpoletnE, o.p.s.

Rozvaha k 31.L2.2OL6

Vfkazu zisku a ztrdty za rok kondici 3L.I2.ZOL6

Piiloha rjietni zdvErky

Identifikace auditora, datum zpr{vV a podpis auditora
Aud itorskii spoleinost :

Sfdlo:

Evidendni dislo auditorsk6 spoleinosti:

Statutdrni auditor urdenf aud itorskou
spolednostf jako odpovEdn,i za provedeni

auditu jm6nem auditorsk6 spoleinosti :

Evidendni disla statutdrniho auditora :

Datum zprdvy auditora: 29.

Podpis Statutdrnf auditor urien,i auditorskou
spofednosti jako odpovEdn,i za provedeni

auditu jm6nem auditorskd spolednosti :

EKAUD, s.r.o.

Brno, Barviiova 670/65, PSC: 602 00,
Brno-MEsto, Striinice

520

Ing. Stanislav Chaloupka

t46L

:f'ffi'?-*z-eFr"a;9
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Rozvaha podle Pfflohy d. 1

vyhlASky 6. 504/2002 Sb.

ocetniiednod(a doruci:
1 x plislu5n6mu fin. orgAnu

ROZVAHA
v pln6m rozsahu

ke dni 31.12.2016
( v celfch tisicfch Kd )

teo

26976307

Ndzev, sidlo a pr6vni forma
0Cetni lednotky

Spoledn6, o.p.s.
Mendlovo n6m. 1a
Brno 3
603 00

Oznadeni AKTIVA dislo
i6dku

Stav k prvnimu dni
0detniho obdobi

Stav k posled. dni
0eetniho obdobi

a b c 1 2

A Dlouhodobf maietek celkem SouCet Al. ai AlV. 1 48 207
A. Dlouhodobf nehmotn!majetekcelkem Sou6etA.l.1. aiA.l.7. I 690 905
A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

Nehmotn6 vfsledky vfzkumu a vfvoje (012) 2

Software (013) 3 690 905
Oceniteln6 prdva (014) 4

Drobnf dlouhodobf nehmotnf majetek (018) q

Ostatni dlouhodoby nehmotni majetek (019) 6

NedokonCenf dlouhodobf nehmotni maietek (041) 7

Poskytnut6 z6lohy na dlouhodobf nehmotni majetek (051) 8

A. il. Dlouhodobf hmotni majetek celkem Soudet A.ll. t. aZ A.ll.i0. 20 62 62
A. il.1.

A.L2.
A. il.3.

A. il. 4.

A. il.5.

A. il. 6.

A. il. 7.

A. il.8.

A. il. 9.

A. il.10.

Pozemky (031 ) 10

Um6leck6 dila, pledmdty a sbirky (032) 11

Stavby (021) 12

Hmotne movit6 v€ci a jejich soubory (OZ2) 13 62 62
Pestitelsk6 celky trvalfch porost0 (025) l4

Dosp6l6 zvilata a jejich skupiny (026) 15

Drobnf dlouhodobi hmotni majetek (028) 16

Ostatni dlouhodobf hmotnf majetek (029) tt

Nedokoncenf dlouhodobf hmotni maierek $42) 18

Poskytnut6 z6lohy na dlouhodobf hmotnf majetek (052) 19

A. ilt. DlouhodobffinanCnimajetekcelkem Sou6etA.lll.1.a2A.lil.6. 28 10 10
A. ilt. 1.

A. ilr. 2.

A. ilt. 3.

A. ilt. 4.

A. ilt. 5.

A. ilt. 6.

Podily - ovl6dan6 nebo ovlAdajici osoba (061 ) 21

Podily - podstatnf vliv (062) 22 10 10
Dluhov6 cenn6 papiry dr2en6 do splatnosti (063) 23

Zepfiitky organizadnim sloZkdm (066) 24

Ostatnf dlouhodob6 zdpirjCky (067) 25

Ostatni dlouhodobf finan0ni majetek (069) 26

A. IV. Opr6vky k dlouhodob6mu majetku celkem Soudet A.tV.1. ai A.lV.1.l 40 -714 -770
A. tv. 1.

A. tv 2.

A. tv.3.

A. tv. 4.

A. tv 5.

A. tv.6.

A. tv 7.

A. tv. 8.

A. tv. 9.

A. tv. 10.

A. lv. t1.

Opriivky k nehmotnfm vfsledk0m vfzkumu a vfvoje (072) 29

Oprdvky k softwaru (073) 30 -652 -708
Opr6vky k ocenitelnfm pr6v0m @741 31

Oprdvky k drobn6mu dlouhodob6mu nehmotn6mu majetku (O7g) 32

Oprdvky k ostatnimu dlouhodob6mu nehmotn6mu majetku (079) 33

Opr6vky ke stavb6m (o8t) 34

Opravky k samoslatnim hmotnim movitim v6cem a soubor0m
hmotn'ich movitrlch v6ci (082) 35 -62 -62

Opr6vky k pesfitelskim celkim trvallch porosto (085) 36

Oprdvky k z6kladnimu stedu a taznym zvliat0m (086) JI

Opr6vky k drobn6mu dlouhodob6mu hmotn6mu maietku (089) 38

Oprdvky k ostatnimu dlouho!91ffi9$p1pe\u majerku (089) 39

e c.9
\



Oznadeni AKTIVA
dislo
i5dku

Stav k prvnimu dni
0detniho obdobi

Stav k posled. dni
leetniho obdobi

a o c 1 2

B. Kr6tkodobi majetek celkem Soudet B.l. ai B.lV. 41 4 087 2792
B.L Z5soby celkem Sou0et 8.1.1. aZ 8.1.9. 51 2

B. t. 1.

B. t.2.

B. r.3.

B. t.4.

B. t. 5.

B. t. 6.

B. t. 7.

B. t. 8.

B. r. 9.

Materi6l na sklad6 't12) 42

Materi6l na ceste 119) 43

Nedokon0end u./roba 12'tl 44

Polotovary vlastni vyroby 1221 45

Vfrobky 1231 46

Mlad6 a ostatni zvilata a jejich skupiny 124) 47

Zboii na skladd a v prodejn6ch 132l, 48

ZboZf na cestd 1 39) 49

Poskytnut6 z6lohy na z6soby (314) 50 2

B. il. Pohled6vkycelkem Sou0el B.ll.1. ai 8.11.19. 71 1 883 425
B. il. 1.

B. lt. 2.

B. il. 3.

B. 11.4.

B. il. 5.

B. il. 6.

B. il. 7.

B. il. 8.

B. il. 9.

B. il. 10.

B. il.11.

B. il. 12.

B. il.13.

B. il. 14.

B. il. 15.

B. il. 16.

B. I. 't7.

B. il. 18.

B. lr. 19.

Odb€ratel6 (311 ) 52 1 589 408
Sm6nky k inkasu (312) 53

Pohleddvky za eskontovan6 cenn6 papiry (313) 54

Poskytnut6 provozni z6lohy (314) 55

Ostatni pohleddvky (315) 56 1

Pohleddvky za zamestnanci (335) E-7 5
Pohl. za institucemi soc. zabezpe6eni a velejn6ho zdrav. poji6tdni (336) 58

Dan z plijm0 (341) 59

Ostatni pfim6 dand (342) 60 1

Dail z pfidan6 hodnoty (343) 61

Ostatni dand a poplatky (345) 62 3 3
N6roky na dotace a ostatni z0dtovani se slatnim rozpodtem (346) 63

N5roky na dotace a ost. z0et. s rozp. org6n0 0zem. samospr. celk0 (348) 64 20
PohledAvky za spoledniky sdruZenfmi ve spolednosti (358) 65

Pohled6vky z pevnfch terminov.ich operacl a opci (373) 66

Pohled6vky z vydanfch dluhopis0 (375) 67

Jin6 pohled6vky (378) 68

Dohadn6 0dty aktivni (388) 69 304
Opravnd polo2ka k pohled6vkdm (391) 70 -13 -13

B. ilt. Kratkodobi finandni maietek celkem Soudet B.lll.1. alB.lll.7. 80 2202 2364
B. ilt. 1.

B. 1il. 2.

B. ilt. 3.

B. ilt. 4.

B. ilt. 5.

B. |il. 6.

B. ilt. 7.

Pen62ni prostledky v pokladn€ (211) 72 531 1 017
Ceniny (213) 73

Pen€Znl prostledky na 06tech (221) 74 167',1 1 347
Majetkov6 cenn6 papiry k obchodovdni (251 ) 75

Dluhov6 cenn6 papiry k obchodov6nl (253) 76

Ostatni cenn6 papiry (256) 77

Penize na cest6 (261 ) 79

B. IV Jind aktiva celkem Sou0et B.lV.1. alB.lV.2. 84 2 1

B. tv 1.

B. tv.2.

Ndklady pfi5tich obdobi (381) 81 2 1

Plijmy pli5tich obdobi (385) 82

A(tivacelkem -fr1^ SoudetA ai B. 85 4 135 2 999



Oznadeni PASIVA
dislo
iddku

Stav k prvnimu dni
[6etniho obdobi

Stav k posled. dni
udetniho obdobi

a b c 3 4

A Vlastni zdroie celkem Soudet Al. ai All. 86 1 177 1 415

A.L Jm6ni celkem Soudet A.1.1. aZ A.1.3. 90 1 100 1 100

A. t.'l

A. t.2

A. t.3

Vlastni jmdni (901 ) 87 100 100

Fondy (911) 88 1 000 1 000

Oceiovaci rozdily z plecen€ni finan6niho majetku azAvazkit (921 ) 89

A. il. Vfsledek hospodaieni celkem Soueet A.ll.1. a2 A.ll.3. 94 77 315

A. il.1.

A. il. 2.

A. il. 3.

Udet vfsledku hospodaleni (963) 91 x 238

Vfsledek hospodaleni ve schvalovacim lizeni (931) 92 X

Nerozddlenf zisk, neuhrazena ztrata minulich let (932) 93 77 77

B. Cizi zdroje celkem Soudet B.l. at B.lV. qq 2 958 1 584

B.L Rezervy celkem Hodnota 8.1.1. 97

B.t. 1 Rezervy (941 ) AA

B. il. Dlouhodob6 z6vazky celkem Soudet B.ll.1. a2B.ll.7. 105 13

B. il. 1.

B. il. 2.

B. il. 3.

B. il. 4.

B. il. 5.

B. il. 6.

B. il. 7.

Dlouhodob6 0v6ry (951 ) 98

Vydan6 dluhopisy (953) 99

ZAvazky z prondjmu (954) 100

Piijat6 dlouhodob6 z6lohy (955) 101

Dlouhodob6 smdnky k lhrad€ (958) 102

Dohadn6 06ty pasivnf (389) 103 13

Ostatni dlouhodob6 zlvazky (959) 104

B. ilt. Kr6tkodob6 z6vazky celkem Soudet B.lll. l . ai B.lll.23. 't29 2 951 1 571

B. ilt. 1.

B. ilt. 2.

B. ilt. 3.

B. ilr. 4.

B. ilt. 5.

B. ilt. 6.

B. ilt. 7.

B. ilt. 8.

B. ilt. 9.

B. ilt. 10.

B. ilt. 11.

B. ilt. 12.

B. ilt. 13.

B. ilt. 14.

B. ilt. 15.

B. ilt. 16.

B. ilI.17.

B, ilt. 18.

B. ilt. t9.

B. ilt. 20.

B. ilt. 21 .

B. It.22.

B. ilt. 23.

Dodavatel6 (321) 106 78 371

Sm6nky k 0hrad6 (322) 't07

Plifat6 z6lohy (324) 't 08

Ostatni z6vazky (325) 109 2078 1 065

Zamdstnanci (331) 110 62

Ostatni z6vazky v0ci zamdstnanc0m (333) 111

ZAvazky k instituc[m soc. zabezpedeni a veleln6ho zdrav. poji5tdni (336) z 43

Daii z plijmrl (341) 3

Ostatni piim6 dane (342) 4 12

Dai z pfidan6 hodnoty (343) q 397 45

Ostatni dan€ a poplatky (345)

ZAvazky ve vztahu k statnimu rozpodtu (346) 135

ZAvazky ve vztahu k rozpoctu org6n0 0zem. samospr. celk0 (348) 118

ZAvazky z upsanfch nesplacenfch cennich papir0 a podil0 (367) 119

ZAvazky ke spoleenik0m sdruZenfm ve spoleenosti (368) 120

TAvazky z pevnfch terminovfch operaci a opci (373) 121

Jin|zAvazky (379) 122 94 90

Kr6tkodob6 0v€ry (231) 123

Eskontni 0v6ry (232) 124

Vydan6 kr6tkodob6 dluhopisy (241) 125

Vlastni dluhopisy (255) 126

Dohadn6 06ty pasivni (389) 't27 52

Ostatni kretkodob6 linandni vfpomoci (249) 't28

Vc\



Ozna6eni PASIVA 6lslo
l6dku

Stav k prvnimu dni
oletniho obdobf

Stav k posled. dni
06atntho obdobl

a b c 3 4

B. rv. Jin6 pasiva celkem SouCet 8.1V.1. aLB.aV.z. 13{l 7
B. tv. 1.

B. tv.2.

vfdap pllS{fch obdobl (383) 130

Vfnosypllstbhobdobf (3e4) 131 7
Pr.lYt oellsn Soucot A al B. 134 4 135 2 999

Sestaveno dne: n.O6.z017 Podflso{ zdznam statdernjho orsdnu 66etnt iednotkv
nebo podpisovf wor lyzict6 osobiher6 i/6til ied;oftou

-/ l-/
Pr6vnf forma 0Cetnl jednotky Pledm€t podnik6ni

vfchwa,vd€l6nl a poradensvl

Pozn.:



Vikaz zisku a ztrety
podle Pitlohy d. 2
vyhl6Sky d. 504/2002 Sb

tldetni iednotka doruei:
1 x pffsluSn6mu linancnimu

organu

vYKAz ZISKU A ZTRATY
v pln6m rozsahu

ke dni31.12.2016
( v celfch tisicich Kd )

tco

26976307

N6zev a sidlo leetnijednotky

Spolednd, o.p.s.
Mendlovo n6m. 1a
Brno 3
603 00

Oznadeni TEXT Cisto
l6dku

Cinnosti

Hlavni Hospod6tsk6 Celkem

5 6 7

A N6klady '|

at. Spotfebovan6 nekupy a nakupovan6 sluiby SouCet A.1.1. aZ A.1.6. 2 3 117 3 117

A.t. 1 Spotleba materi6lu, energie a ostatnich neskladovanfch doddvek e 486 486

A. t.2. Prodan6 zboZi 4

A. r.3. Opravy a udr2ov6ni q

A. t.4. NAklady na ceslovn6 6 6'l 61

A. t.5. N6klady na reprezentaci 28 28

A, t.6. Ostatni sluZby I 2 542 2 542
Ail. Zm6ny stavu zisob vlastni Clnnosti a aktivace Soudet A.ll.7. a2 A.ll.9. o

A. il. 7. Zmena stavu z6sob vlastni Cinnosti 10

A. il. 8. Aktivace materi6lu, zboii a vnitroorganizadnich sluZeb 11

A.il.L Aktivace dlouhodob6ho majetku 12

A l[. Osobni n6klady Soueet A.lll.10. aZ A.lll. 14. 13 2677 2 677

A. ilt. 10. Mzdov6 n6klady 14 2324 2324
A. ilt. 11 Zlkonnb socidlni poiiSt6ni 15 353 353

A. ilt. 12. Ostatni socialni poji5t€ni 16

A. ilt. 13. ZAkonnE soci6ln i ndklady 17

A. ilt. 14 Ostatni socialni n6klady 18

A !V. DanO a poplatky Hodnota A.1V.15. 19 10 10

A. tv, 15. Dan6 a poplatky 20 10 10

AV. Ostatnin6klady SoudetA.V.16. rtA.V.z2. zl 26 26

A. V. 16. Smluvni pokuty, froky z prodleni, ostatni pokuty a pen6le 22

A. V. 17. Odpis nedobytn6 pohled6vky 23

A. V. 18. N6kladov6 iroky 24 2 2

A. V. 19. Kursov6 ztraty 25 11 11

A. V. 20. Dary 26

A. V.21. Manka a Skody 27

4.V.22. Jin6 ostatni n6klady 28 13 le

A. Vt. Odpby, prodani maletok, tvorba a Soucet A.V1.23. a2 A.Y1.27.
poullti rezerv a opravn'fch poloiek 29 56 56

A. Vt. 23. Odpisy dlouhodob6ho majetku 30 56 56
A. Vt.24. Prodanf dlouhodobf majelek 31

A. Vt. 25. Prodan6 cenn6 paplry a podily 32

A. Vl. 26. Prodanf materi6l JJ

A. Vt. 27. Tvorba a pou2itl rezerv a opravnfch poloZek 34

A V!r. Poskytnut6 piispCvky dcLAVF}$^*{"A.vil.2s. 35

A. Vil. 28. Poskylnut6 tlensk6 plisp6vky a plisp€vkyl{$b--ne -3--'\
mezi organiza6nlmi slo2kami /N r> n,5r.rF 36

\r



Ozna0eni TEXT Cisto
i6dku

Cinnosti

Hlavni Hospod6iska Celkem

5 6 7

A Vilt. Dai z piilmt HodnotaA.Vlll.29. 37

A. Vill. 29. Dafl z plijm0 38

N6kladycelkem SoudelA.l. aZA.Vlll. 39 5 886 5 886

B. Vinosy 40

B. t. Provozna dotace Hodnota 8.1.1 41 3 607 3 607

B.t. 1 Provozni dotace 42 3 607 3 607

B. il. Ptlfat6 pfisp6vky Soudet B.ll.2. aZB.ll.4. 43 500 500

B.L2 Plijat6 plisp€vky z0dtovan6 mezi organizadnimi sloZkami 44

B. il. 3. Plijat6 pfispdvky (daty) 45 500 500

B. il.4 Plijat6 6lensk6 piispdvky 46

B. il. Triby za vlastni vfkony a za zboii 47 1 986 1 986

B. !V. Ostatni vynosy SouCet B.|V.S. ai 8.1V.10. 48 31 31

B. tv 5. Smluvnl pokuty, Oroky z prodleni, ostatni pokuty a pen6le 49

B. tv. 6. Platby za odepsan6 pohleddvky 50

B. tv. 7. Vfnosov6 0roky 51

B. tv. 8. Kursov6 zisky 52

B. tv. I Z0ttov6ni fond0 53

B. lv. t0. Jin6 ostatni Wnosy 54 31 31

B. V. TrUbyz prodeie maretku Soueet 8.V.11. aZ 8.V.15.

B. V.1l Tr2by z prodeje dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku 56

B. V. 12. Tr2by z prodeje cennfch papirfi a podilir q7

B. V. 13. TrZby z prodeje materidlu 58

B. V. 14. Vfnosy z kratkodob6ho finandniho majetku 59

B. V. 15. Vfnosy z dlouhodob6ho finandniho maietku 60

Vfnosycelkem Soulet B.t. a2 B.V. 61 6 124 6 124
c. Visledek hospodaieni pied zdan6nim f. 61 - (t.39 - f.37) 62 238 238
D. Vysfedek hospodaieni po zdandni t.62 - f. 97 63 238 238

#;

Sestaveno dne: 29.06.2017 Podpisovf zAznam statuterniho orgdnu ri6etni jednotky

Pr6vnl lorma 0detni jednotky Pledmdt podnik6ni

vfchova,vd6l6ni a poradenstvi

Pozn.:



Piiloha v fdetni zfvlrce
ve zkrS,cen6m rozsahu

Korporace Spolednd, o.p.s.

ke dni 3L.I2.2OLG

Obsah piilohy
Podle 5 29 a $ 30 vyhli5ky d. 504/2002 Sb.:

L.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LL.

Popis fCetnijednotky

Pouiitd obecn6 riietni z5sady, 0Eetni metody a odchylky od tEchto metod

Utetnijednotky, v nichi je 0letnijednotka spolednikem s neomezenrim ruEenim

Informace o poloikich dlouhodob€ho majetku

Udetnijednotky, v nichi ridetnijednotka sama nebo prostiednictvim 3. osoby drii podil

Splatn6 dluhy pojistndho na socidlnim zabezpeteni a pifspdvku na stdtni politiku zamdstnanosti, splatn6 dluhy
veiejn6ho zdravotniho pojiltdni a evidovand daiovd nedoplatky

Cennd papiry nabyt6 riEetni jednotkou

Informace k poloik6m dluh0

Vfsledek hospodaieni v Clen€ni na hlavni a hospodCiskou dinnost a pro 0tely danE z piijmit

Pr0mdrn'i piepoitenf poiet zamdstnanc0 dle kategorii a osobni ndklady za riietni obdobi v tlendni podle vfkazu
zisku a ztrSty

Uiasti ilenrl iidicich, kontrolnich nebo jinfch orgCn0 tidetnijednotky v osobCch, s nimii 0ietnijednotka uzaviela za

vykazovan6 iietni obdobi obchodni smlouvy nebo jin6 smluvni vztahy

Zdlohy, zCvdavky a 0v€ry poskytnut6 dlenrim fidicich, kontrolnich a jintch orgdnfr

Informace k dani z plijm0

Vfznamnd poloiky z rozvahy a v'y'kazu zisku a ztrdty, u ktenich je uvedeni podstatne pro hodnoceni finandni a

majetkov6 situace

12.

13.

74.

15.

16.

17.

18.

Pfehled o piijadch a poskytnutrich darech, ddrcich a piijemcich t€chto darrj

Piehled o veiejnr/ch sbirkiich podle zdkona upravujiciho veiejn6 sbirky

Zprisob vypoi6ddni v'isledku hospodaieni z piedchiizejicich 0eetnich obdobi

Informace o individuilni produkini kv6t6, individudlnim limitu pr6miov'ich prCv a

kterich Uletnijednotka neddtovala na rozvahov'y'ch ani vrisledkov,ich rjdtech

k-*.

a limitO, o



Piiloha v dEetni z6vErce ve zkr5cendm rozsahu

Korporace Spolein6, o.p.s.

ke dni 31.12.2016

1. Popisfietnijednotky

Nizev:
Sidlo:
Pr6vni forma:
te:

PiedmEt podnikini:
Den vzniku fietni jednotky:
Zdaiovaci obdobi:
Rozvahovri den:
Okamiik sestaveni tiietni ziv6rky:

Spolein6, o.p.s.
Mendlovo n6m, 1a, PSe 603 OO, Brno 3

26976307
v'ichova,vdEld n i a poradenstvi
11.8.2005
od 1. 1.2016 do 3L.L2.20L6
3t.L2.20L6
27.6.2017

1.1. PoslSni fEetnijednotky (hlavni Einnost, hospoddiskd a dalSi Einnost|
Hlavnidinnost :

Podpora, vfchova, vzd6lSviini a poradenstviv oblasti- rozvoj a podpora proseniorskrich aktivit
Komplexnistrategick6 poradenstvi a analyizy v oblasti derpdnidotaci ze strukturSlnich fondi
Doplikovii dinnost :

Poiiidiiniodborn'ich kurz0, Skoleni a jin'ich vzd6ldvacich akci, vdetnd lektorskVch dinnosti

t.2. Statut6rni orgdny a organizaini sloiky s vlastni privni osobnosti
Zakladatele spoleinosti :

Sun Drive Communications s.r.o. - teO : 269 4L 007, Haraitova 370/22,602 00 Brno

Statutdrni orgdn - ieditel : Jakub Carda

Spriivni rada :

Piedseda : Jan Kulhav'i

elen : Jaroslava B6dkov6

elen spr6vni rady : Michaela Schwarzer

Dozordi rada : Vft Jank0, Oldiich PospiSil, Lukii5 Vaculik

1.3 Zakladatel6, ziizovatel6, vklady do vlastniho jm6ni

Zakladatel6 spoleinosti :

Sun Drive Communications s.r.o. - teO : 269 41007, HaraStova3TO/22,602 00 Brno

2, Pouiit6 obecn6 tiietni zdsady, {Eetni metody a odchylky od tEchto metod

2,t. Pouiit6 obecn6 fEetni z6sady
Piiloiend 0detni z6vdrka je zpracovdna
zndni a Vyhld5ky d. 504/2002 Sb.

2.2. Pouiit6 fietni metody

podle ziikona t. 563/191 Sb., zdkona o riietnictvi, v platn6m

V souladu se zdkonem a. 563/1991 Sb., zdkona o [ietnictvi.



Pifloha v fietni z6v6rce ve zkr6cendm rorsahu

Korporace SpoleEn6, o.p.s.

ke dni 31.12.2015

2.3. Informace o odchylk6ch od metod podle 5 7 odst. 5 z6kona o fEetnictvi s uvedenim jejich
vf ivu na majetek a zfvazky, na finanEni situaci a vfsledek hospodaieni riEetni jednotky

laane odchylky od metod podle 5 7 odst. 5 zdkona o 0detnictvi.
2.4. Zp&sob oceiovCni majetku a zivazkri
Majetek a z6vazky jsou ocendny v souladu se zdkonem e. 563/1991 Sb., z6kona o 0detnictvi,
s respektovdni miry rizikovosti formou opravn,ich poloZek.

2.5. Zpfisob stanoveni f prav hodnot majetku (odpisy a opravn6 poloiky)
Odpisy majetku jsou v souladu se z6konem i. 586/7992 Sb., zdkona o danich z piijm0 v platn6m
zn6ni.

2.6. Zptisob piepoEtu 0daj0 v cizich m6ndch na ieskou mEnu
Transakce provdddn6 v cizich m6ndch jsou piepotteny a zatidtovdni platn'im kurzem eNB v den

transakce.

3. LiEetni jednotky, v nichi je ritetni jednotka spoleEnikem s neomezenrim rutenim
Spoletnost m625% podil ve Wii 10.000,- Kd ve spoletnosti SpolednE pro budoucnost, s.r.o. - leO :

045 10 810.

4. Informace o poloik6ch dlouhodob6ho majetku- nov6 poiizeni v roce 2016

5. Uietni lednotky, v nichi riietni jednotka sama nebo prostiednictvim 3. osoby drii podil
laane.

6. Splatn6 dluhy pojistn6ho na soci6lnim zabezpeieni a piispEvku na st6tni politiku
zamEstnanosta, splatn6 dluhy veiejn6ho zdravotniho pojist6ni a evidovan6 daiov6 nedoplatky

Laane nejsou.

Majetek
Poi6tetni

stav
Piiristky 0uytt<y Konedn'i

stav

Opravn6 poloikv a oordvkv
Uroky

Poddtek ZmEna Konec
Mobilniaplikace "V

bezpedi" -

FP160151
215000 779t9



Piiloha v dietni zdvErce ve zkr6cendm rozsahu

Korporace Spoledn6, o.p.s.

ke dni 31.12.2016

7. Cenn6 papiry naby't6 ftetni jednotkou
Zeone.

8. lnformace k poloikiim dluh&

8.1. Dluhy, kter6 vznikly v dan6m riEetnim obdobi a u kterfch zbytkovi doba splatnosti
k rozvahov6mu dni piesahuje 5 let

laane.
8.2. Dluhy kryt6 zirukou
Zaune.

8.3. FinanEni nebo jin6 dluhy, kter6 nejsou obsaieny v rozvaze
P0jika od spolednostiSun Drive Communications s.r.o. koncovV stav k 3L.72.2076K87077 324,53.

9. Vfsledek hospodaieni v ElenEni na hlavni a hospodiiskou Einnost a pro fEely danE z piijmt
Spoleinost je poplatnikem ve smyslu $ 18a odst. 5 pism. d) z6kona o danich z piijm0, piedm6tem

danE jsou veikerd pirjmy.

10. PrtmErnf piepoEtenf poEet zamEstnanct dle kategorii a osobni ndklady za riietni obdobi
v Elen6ni podle vfkazu zisku a ztrdty

Sledovan6 riEetni obdobi

Pr0 m€rn'i piepoiten'i podet za m6stna nc0

z toho dleni iidicich orgin0
z toho ileni kontrolnich orgdnri

z toho dlenri sprdvnich orgdn0

3,48, ztoholiidici

Osobni niiklady

z toho mzdov6 ndklady

z toho zdkonn6 socidlni pojiSt6ni

z toho ostatnisoci6lni poji5t€ni

z toho zdkonn6 sociilni n6klady

z toho ostatnisoci6lni n6klady

Mzdy:2323965
Zdkonn6 soci6l.pojiStdni :

259 573

Poiet a postaveni zam6stnanc0, kteii jsou zdrovei dleny iidicich,
kontrolnich nebo iinVch ore6n0

2

Odm6ny a funkini poiitky dlen0 iidicich, kontrolnich a jin'ich orgdnri 0



Piiloha v 6tetni z6v6rce ve zkrdcen6m rozsahu

Korporace Spoleind, o.p.s.

ke dni 31.12.2016

11. UEasti Elenfi iidicich, kontrolnich nebo jinfch orgdnt riEetni jednotky v osobich, s nimii 6€etni
jednotka uzaviela za vykazovan6 fEetni obdobi obchodni smlouvy nebo jin6 smluvni vztahy

Zaone.

t2. Zfllohy, zivdavky a fvEry poskytnut6 Elenim iidicich, kontrolnich a jinfch orgin0
Zaone.

13. Informace k dani z piijmt

13.1. Zprisob zjiSt€ni zCkladu danE z piijm0
Spoleinost je poplatnikem ve smyslu S 18a odst. 5 pism. d) zdkona o danich z pi[jm0, piedm€tem

danE jsou veiker6 piijmy.

13.2. Pouiit6 daiov6 flevy
Uplatndni slevy na zikladu danE podle ust. 5 20 odst. 7 z6kona o danich z piijmO.

13.3. Zpfisob uiiti prostiedkri v bEin6m riEetnim obdobi ziskanfch z dafiovfch flev
v piedchizejicich zdaiovacich obdobich

Prostiedky ziskan6 daiov'imi f levamijsou vyuiity v souladu se zdkladnim poslSnim spolednosti-

provozovdni proseniorskrich a ktivit.

14. V'iznamn6 poloiky z rozvahy a v'ikazu zisku a ztrity, u kterfch je uvedeni podstatn6 pro
hodnoceni finantni a majetkov6 situace

Bez vriznamn'ich poloiek

15. Piehled o piijatfch a poskytnutfch darech, ddrcich a piijemcich tEchto dar0
laane.

15. Piehled o veiejnfch sbirkich podle z6kona upravujiciho veiejn6 sbirky
Zaane

17. Zptisob vypoi6d6ni vfsledku hospodaieni z piedchCzejicich riietnich obdobi
Hospodiiisk'i v'fsledek (zisk) se pieviidi na rldet nerozdElen6ho zisku minul'ich let.

18. Informace o individuilni produkEni kv6tE, individuiilnim limitu prdmiovfch prCv a jinfch
obdobnfch kv6t a limit0, o kterfch tiEetni jednotka neriEtovala na rozvahovfch ani
vfsledkovfch riEtech

laane.

Sestaveno dne: 27 .6.20t7

Sestavil: Jana Chaloupkovii

c':'
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