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Co je cystická fibróza? 
 

 Cystická fibróza je nevyléčitelné dědičně podmíněné onemocnění. 
 Cystická fibróza způsobuje až pětkrát slanější pot, proto se nemocným říká slané děti. 
 Nemoc postihuje především dýchací a trávicí ústrojí, ve kterých se tvoří abnormálně 

hustý hlen.  
 Přidávají se další komplikace – diabetes, osteoporóza, cirhóza jater a jiné. 
 V současné době je v ČR diagnostikováno cca 600 nemocných CF.  
 Medián dožití je 38 let.  
 V říjnu 2009 začal fungovat novorozenecký screening. 

 
 
 
 
Informace o Klubu CF 
 

Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.   

vedený u Městského soudu v Praze, spis. zn. L 3279 

IČ: 45249440 

DIČ: neplátce 

Bankovní spojení: 1921101329/0800 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 

Pobočka Štefánikova 247/17, 150 00 Praha 5 

Kudrnova 22/95 

150 00 Praha 5 

Tel. 257 221 515 

www.cfklub.cz 
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Poslání a činnosti Klubu CF 

 

Posláním Klubu nemocných cystickou fibrózou je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále 
zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. Klub vznikl v roce 1992, sdružuje nemocné CF a jejich 
blízké a všestranně jim pomáhá. 

 
Činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou:  

 

 Poskytuje sociální služby pro nemocné a jejich rodiny.  

 Poskytuje podporu hospitalizovaným nemocným ve FN Motol.   

 Vydává edukační materiály pro nemocné cystickou fibrózou a jejich blízké.  

 Pořádá setkání pro rodiče a prarodiče nemocných cystickou fibrózou.  

 Přispívá nemocným na náklady spojené s léčbou cystické fibrózy.  

 Spolupracuje s Centry pro léčbu cystické fibrózy.  

 Informuje laickou a odbornou veřejnost o problematice cystické fibrózy. 

 Pořádá benefiční akce a vede veřejnou sbírku.  

 Spolupracuje s podobnými organizacemi v ČR a je členem Mezinárodní organizace pro cystickou fibrózu 
– CFW a Evropské organizace pro cystickou fibrózu – CFE.  

 

Cílová skupina: 

 Uživateli služeb Klubu mohou být nemocní cystickou fibrózou, jejich rodiny a blízcí.  

 Služeb Klubu mohou využívat i ti, u nichž se diagnóza CF teprve prověřuje. 

 Finanční podporu od Klubu mohou žádat pouze řádní členové. 

Organizační struktura Klubu nemocných cystickou fibrózou: 

Výbor 
Mgr. Simona Zábranská, předsedkyně 
MUDr. Pavel Dřevínek, místopředseda 
Mgr. Kamila Šmídová, od 16. 5. 2015 Markéta Mikšíková, místopředsedkyně 
 
Členové Výboru: 
Bc. Anna Arellanesová 
Mgr. Kamila Šmídová 
 
Revizní komise: 
Ing. Milivoj Uzelac – předseda Revizní komise 
Jiří Janoušek 
Martina Jiříková 
 
Pracovní tým Klubu CF: 
Mgr. Markéta Jansová, od 1. 9. 2015 JUDr. Katarína Mocková – ředitelka 
Mgr. Lenka Skočdopole Vakermanová – koordinátorka 
Veronika Voborníková – specialista PR a fundraisingu 
Mgr. Jana Petrovičová, od 1. 10. 2015 Bc. Zuzana Nová – sociální pracovnice 
Mgr. Tereza Landová, od 15. 12. 2015 PhDr. Pavla Poláková – sociální pracovnice 
Ing. Edita Schwarzová – administrativní pracovnice 

Členská základna  

 

V roce 2015 měl Klub CF cca 417 členů/rodin. Z toho bylo 33 mimořádných členů a 2 čestní členové. 
 
O řádné členství může požádat každý nemocný CF nebo jeho zákonný zástupce. Pouze řádný člen může čerpat 
finanční a materiální pomoc, kterou Klub nabízí.  
 
Nabízíme i členství mimořádné. Do Klubu se mohou přihlásit ti, kteří se zajímají o onemocnění CF a chtějí Klub 
takto podpořit. 
 
Čestnými členy jsou osobnosti, které se významně zasloužily o řešení problematiky CF. Čestné členy navrhuje 
Výbor Klubu. 
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Všechny nové členy schvaluje Výbor Klubu. 

Členská schůze  

Jde o každoroční setkání, na které jsou zváni všichni členové spolku. V roce 2015 jsme schůzi uspořádali v 
sobotu 16.5. Zúčastnilo se jí 41 členů. Cílem schůze bylo informovat přítomné o hospodaření a činnosti Klubu za 
minulý rok. Shromáždění schválilo i rozpočet a aktivity organizace na daný rok.  

Shromáždění schválilo transformaci právní formy Klubu nemocných cystickou fibrózou z občanského sdružení na 
zapsaný spolek. Od 11. 12. 2015 je Klub nemocných cystickou fibrózou zapsaným spolkem. 

Členská schůze také zvolila nové členy Výboru Klubu CF a Revizní komise Klubu CF.  

Po části věnované spolku následoval odborný program, na kterém se svými příspěvky vystoupili lékaři z CF týmu 
při FN Motol. 

Odpoledne se mohli členové zúčastnit povídání ve skupinách, a to na téma běžný život nemocných CF.  

Služby poskytované Klubem 
 
Práce s nemocnými CF je specifická tím, že se nesmějí mezi sebou setkávat. Mohli by se nakazit bakteriemi, 
které mají v plicích. To by zkomplikovalo jejich léčbu a zhoršilo prognózu vývoje onemocnění. Pro zdravého 
člověka však tyto bakterie nejsou nebezpečné. Toto omezení v praxi znamená, že můžeme pro nemocné CF a 
jejich blízké vytvářet pouze takové aktivity, kterých se budou moci účastnit individuálně nebo se jich budou moci 
účastnit pouze rodiče a další blízcí.  
 

Základní a odborné sociální poradenství 
 

Rodina, která se dozví diagnózu dítěte, se ocitá ve zcela nové a neznámé situaci, která je náročná především 
psychicky. Rodina se musí adaptovat na odlišné podmínky – dítě s CF potřebuje mnohem více péče a jeden 
z rodičů s ním bývá doma obvykle déle, než kdyby bylo dítě zdravé. Dítě má nové, specifické potřeby, a těm se 
musí všichni přizpůsobit. Stejně tak dospělí s CF mohou narazit na problémy, se kterými se přicházejí poradit do 
Klubu. 

 
Poradenství nabízené Klubem zahrnovalo v roce 2015 zejména:  

 specializované poradenství nemocným a jejich blízkým související s léčbou CF (zvládání denního 
režimu, inhalace, fyzioterapie, inhalátory a dechové pomůcky, hygienický režim s CF, pobyt 
v nemocnici, fungování CF centra, léky a jejich úhrada pojišťovnou, regulační poplatky ve zdravotnictví, 
výživa dítěte s CF, školní problematika, sociální vztahy, pracovní uplatnění, partnerství a rodičovství 
s CF…), 

 pomoc s vyřizováním sociálních dávek a výhod, 

 poskytnutí informací o dalších sociálních službách, které mohou nemocnému CF pomoci, 

 pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

 poradenství v rodinném a pracovním právu, zdravotním a sociálním pojištění… 
 
Poradenství v roce 2015 zajišťovaly sociální pracovnice. Nemocní CF se na Klub mohli obracet osobně, 
telefonicky, dopisem či e-mailem. 
 

Víkendová setkání pro rodiče dětí s CF 

 
V roce 2015 jsme uspořádali jedno setkání, a to v Novém Jáchymově. Celkem se zúčastnilo 6 rodičů.  
 
Vše samozřejmě proběhlo bez dětí a možná o to víc si rodiče víkend užili. Cílem setkání bylo, aby se účastníci 
seznámili s dalšími rodinami, společně si popovídali, vyměnili zkušenosti, získali nové nápady a pohledy. 
 
Víkendem rodiče provázely sociální pracovnice a lékařky FN Motol.  
 

Další služby poskytované Klubem                      

 

Pro své členy Klub dále zajišťuje: 

 zapůjčení různých zdravotnických přístrojů,  

 podporu pro hospitalizované nemocné, případně pro rodiče hospitalizovaných dětí, 

 rozesílání informačních dopisů s aktuálními informacemi ze sociální a zdravotnické oblasti a také 
z činnosti Klubu CF, 
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 vedení webové stránky www.cystickafibroza.cz  
 

Finanční pomoc nemocným CF 

 
Fond sociální pomoci  
 

Fond sociální pomoci znamená finanční pomoc sociálně potřebným nemocným CF, kteří se ocitnou v mimořádně 
tíživé finanční situaci. 

 
Na základě žádosti nemocného CF o finanční příspěvek na konkrétní věc zmapují sociální pracovnice možnosti 
rodiny a poskytnou nemocnému poradenství v oblasti nároků na sociální dávky. Nelze-li vyřešit tíživou finanční 
situaci jinak, může být žadateli poskytnuta pomoc ve formě finančního daru.  
 
Výhodou Fondu zřízeného Klubem je, že na tíživou situaci sociálně potřebného nemocného CF reaguje rychle. 

 
V loňském roce přispěl Klub CF pěti nemocným částkou 33 000 Kč.  

 

Roční finanční příspěvek 
 
Klub CF stejně jako v minulých letech nabízel svým členům jednorázový finanční příspěvek 2 500 Kč na náklady 
spojené s léčbou CF. Této nabídky v roce 2015 využilo 173 členů, kterým bylo vyplaceno přes 427 000 Kč. 
 

Příspěvek na zakoupení přístroje nebo pomůcky 
 
V roce 2015 si mohli členové zažádat o příspěvky na zakoupení následujících přístrojů nebo pomůcek: Acapella 
Choice, Nebulizátor Pari LL, Nebulizátor Pari LC+, Inhalátor Pari Sinus, Inhalátor Pari SX, Inhalátor Pari eFlow, 
membrána k inhalátoru eFlow, nebulizátor a membrána k inhalátoru eFlow, oxymetr prstový. Této nabídky 
využilo 66 členů, kterým bylo vyplaceno 75 000 Kč.   

 

Spolupráce s CF centry 
 

Léčba cystické fibrózy je ve vyspělých zemích poskytována v tzv. Centrech pro léčbu cystické fibrózy, která 
zajišťují komplexní terapii řadou odborných specialistů. V roce 2005 byly Evropskou společností pro CF 
definovány standardy péče, které by mělo každé CF centrum splňovat. Ty byly v září 2011 schváleny i 
Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
 
Komplexní péče znamená především spolupráci celého týmu odborníků, a to včetně úzké spolupráce 
s nemocným a jeho rodinou. 
 
V České republice ustanovilo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2012 pět Center vysoce specializované zdravotní 
péče o pacienty s cystickou fibrózu: ve FN Motol v Praze, FN Brno, FN Hradec Králové, FN Plzeň a FN Olomouc. 
Další CF lékaři pracují ve FN Ostrava. 

 
Klub CF působí od svého vzniku při Centru pro léčbu a diagnostiku CF ve FN Motol a je svým způsobem 
spojovacím článkem mezi CF týmem a nemocnými s jejich rodinami. 
 
Sociální pracovnice a ředitelka Klubu se v roce 2015 účastnily pravidelných schůzek CF týmu.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cystickafibroza.cz/
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Akce Klubu nemocných cystickou fibrózou v roce 
2015 
 
Putovní výstava fotografií Slaných žen 

 
Šlo o putovní výstavu nezveřejněných fotografií z kalendáře Slaných žen 2015. Při zahájení výstavy se vždy 

konala přednáška o cystické fibróze. Fotografie byly v roce 2015 vystaveny na těchto místech: 
 

* 16.1.2015 se konala výstava a křest kalendáře Slané ženy v Divadle Broadway, Praha 
* 2.3.2015 – 26.3.2015 –  Knihovna Jabok, Praha   
* 14.5.2015 – 20.6.2015 – Kavárna Perfect World, Plzeň  
* 18.6.2015 – 26.6.2015 – ZŠ Hluboš 
* 30.9.2015 – Kavárna bez konceptu, Liberec 
* 16.11.2015 – centrála ČSOB Praha 
 

 
 
 
NGO Market  
 
Dne 23.4.2015 jsme navštívili NGO market, kde jsme prezentovali Klub nemocných cystickou fibrózou a 
problematiku onemocnění CF.  

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     7 

Výjezdní zasedání Odborového svazu DOSIA Kožlany  
 
Dne 9.6. proběhla v rámci výjezdního zasedání Odborového svazu DOSIA charitativní aukce a tombola ve 
prospěch Klubu CF. Celkem bylo vybráno krásných 47.411 Kč.  

 
 

 
 
 
 
Softballový zápas Praha Krč  
 
 
Jako každoročně i letos proběhlo softballové utkání osobností ČT sport a týmu TOP REAL Praha, kde jsme 
obdrželi od společnosti Profi Credit šek na 500.000 Kč. O dobrou zábavu nebyla nouze. Celý softballový zápas 
provázel moderátor Lukáš Mejsnar. Kromě hvězd podpořily celou atmosféru i postavy ze Star Wars, zástupci 
neziskové organizace Lion Base. Akce se konala dne  24.6.2015. 
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Sportovní odpoledne pro děti v Postřelmově  

Dne 27.6.2015 se konalo Sportovní odpoledne pro děti s výtěžkem pro Klub nemocných cystickou fibrózou. 
Částka se vyšplhala na 36. 186,-Kč  

 

 

 

Charitativní běh ve Stěžerách  

Dne 18.9.2015 se konal již druhý ročník charitativního běhu ve Stěžerách. Trasa Stěžery – Hřibsko – Stěžery byla 
dlouhá 4km. Startovné činilo 150 Kč a celá částka 13 665 Kč byla věnována slaným dětem.  
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Pochod Nordic Walking Kroměřížskou Podzámeckou zahradou  

První ročník kondiční chůze Kroměřížskou Podzámeckou zahradou pro slané děti se konal dne 19.9.2015. Delší 
trasa byla dlouhá 15km. Kratší trasa 6Km. Startovné činilo 100 Kč.  
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Burgerfest  

Mezi dny 19.9.2015 a 20.9.2015 se konal již druhým rokem festival americké kuchyně v Praze na Výstavišti. 
Stejně jako v minulém roce jsme se stali oficiálním partnerem  Burgerfestu. V celé akci nám pomáhali 
dobrovolníci, díky kterým jsme získali dar v hodnotě 50 000,-Kč a dále pak pokladnička , kde byla celková částka 
13 281 Kč.  
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Větrníkový den  

Větrníkový den probíhal na 150  školách po celé České republice. Větrníkový den se slaví v České republice dne 
21.11. Je to zároveň evropský den CF. Lidé zapojení do akce vyrábějí různé věci s motivem větrníku. Jde o jakési 
memento, které má připomínat, že pro nemocné CF nemusí být vždy snadné větrník fouknutím roztočit. 
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Chebské běžecká zima 

Úvodní závod Chebské běžecké zimy přilákal na 170 běžců a běžkyň. Slunečné počasí přilákalo druhou 
listopadovou neděli na atletický stadion v Chebu na 170 amatérských sportovců, kteří si přišli změřit síly v 
úvodním závodu 7.ročníku Chebské běžecké zimy. Ta se koná ve prospěch dětí nemocných cystickou fibrózou a 
jedná se o seriál čtyř samostatných závodů v měsících listopadu, prosinci, lednu a únoru.  

 

 

Adventní charitativní svařák ČSOB Dne 26.11. proběhla před ČSOB na Radlické akce Charitativní 

svařák. Za podpory dobrovolnic z firmy Altron se získalo do pokladničky 8. 730 Kč.  
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Aukce obrázků malovaných nemocnými CF 

Aukce obrázků proběhla za podpory Dejvického divadla v Anti.kvariátu. Vzácným hostem a překvapením celého 
večera se stal sám patron Klubu CF Ivan Trojan se svou rodinou. Celková vydražená částka se vyšplhala na 
115 222 Kč.  
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Patron Klubu CF 

Činnost Klubu podporuje významný herec Ivan Trojan. Již několik let se aktivně zapojuje do akcí věnovaných 
nemocným cystickou fibrózou a je také dárcem Klubu CF.  

V roce 2015 se zúčastnil aukce obrázků, které malovaly děti nemocné cystickou fibrózou a jejich blízcí. Panu 
Trojanovi děkujeme za podporu a pomoc při zviditelňování naší činnosti a s radostí oznamujeme, že od podzimu 
2015 se patronace nad Klubem CF ujímá celé Dejvické divadlo. 

 

 

Veřejná sbírka 
 

Klub CF má od roku 2014  Magistrátem hlavního města Prahy schválenou sbírku pod č.j. S-
MHMP/1120738/2014. V rámci této sbírky můžeme shromažďovat a čerpat finanční prostředky na tyto účely: 
 

 nákup a dotování zdravotnických přístrojů, vybavení a léků pro nemocné CF, 

 úhrada nákladů spojených s léčbou nemocných CF, 

 vzdělávání a výzkum v oblasti léčby cystické fibrózy, 

 účast odborníků na CF na konferencích o CF, 

 vydávání informačních materiálů pro potřeby nemocných CF a jejich rodin, pro odbornou a laickou 
veřejnost, 

 psychologická péče a sociální služby pro nemocné CF a jejich rodiny, 

 podpora projektů zaměřených na léčbu a diagnostiku CF, 

 pořádání informačních a vzdělávacích akcí o CF. 
 

 
Během sbírkového roku  jsme na sbírkový účet č. 30015 – 1921101329/0800 shromáždili celkově 149 999 Kč.  

 
Ze sbírky Klub CF uhradil: 
26 příspěvků nad rámec roční pomoci 
Natočení medailonků pro osvětovou kampaň 

 

 V září 2014 jsme zřídili pro Klub CF DMS službu. Celkem jsme obdrželi do konce prosince 2015  1 116 
 

DMS v hodnotě 31 806Kč. 
 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispívají do sbírky pro nemocné CF. Díky pomoci štědrých dárců můžeme 
realizovat nákup inhalátorů e-Flow pro členy Klubu CF a nákup zdravotnických přístrojů pro CF centra.  
 
Dále nám byla až do roku 2016 prodloužena sbírka č. MHMP/40174/2002. V roce 2015 jsme z ní zakoupili pro 
CF centrum při FN Motol přístroj Power Lab  s příslušenstvím za  287 550 Kč. Na jejím účtu stále zbývá přes 
2 000 000 Kč. Tyto prostředky musí Klub CF vyčerpat do konce roku 2016.  

 

Poděkování sponzorům 
 
Děkujeme všem  institucím, firmám a soukromým osobám, které finančně podpořily nemocné CF 
prostřednictvím darů. Bez jejich pomoci by Klub nemohl poskytovat všestrannou pomoc

 

Poskytovatelé dotací a grantů 

Magistrát hl. města Prahy nás podpořil dotací v oblasti zdravotnictví 
Ministerstvo zdravotnictví nás podpořilo dotací v oblasti Národních akčních plánů 
Úřad vlády ČR nás podpořil dotací z programu Veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 
Nadace Agrofert  nás podpořila grantem v programu Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či 

prostředím, ve kterém vyrůstají  
Nadace ČEZ nás podpořila grantem v rámci programu Podpora regionů 
Nadace Komerční banky nás podpořila zaměstnaneckým grantem Srdeční záležitost 
Nadace Tesco nás podpořila grantem v rámci regionální soutěže 
KPMG nás podpořilo grantem v rámci Novoročního grantu 
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Život dětem přispěl grantem na pořádání víkendového setkání a na nákup pomůcek pro nemocné CF 
Nadační fond Hlas srdce nás podpořil finančním darem na nákup pomůcek pro nemocné CF 
Nadační fond Tesco nás podpořil finančním darem na nákup pomůcek pro nemocné CF 

 
Dárci – právnické osoby 
 
BDO Audit, s.r.o. 
B fest, s.r.o. 
Cembrit, a.s. 
Compek medical services, s.r.o. 
Český svaz žen 
EULER HERMES 
Eventy, s.r.o. 
Fórum dárců 
Gemalto, s.r.o. 
CHIESI CZ, s.r.o. 
ISOFIN CZ s.r.o. 
KPMG Česká republika, s.r.o. 
Kytos 
Medipriva, s.r.o. 
MŠ Magic Hill, s.r.o. 
MŠ Janov, okr. Svitavy 
MUDr. Věra Staňková 
Naučme naše děti sportovat,z.s. 
Nutrivia, s.r.o. 
OS Dosia-sekce MHD 
Ostravská univerzita 
PETERKA AND PARTNERS 
PKS 
POINTPARK PROPERTIES 
PROFI CREDIT Czech, a.s. 
Radioelektronika Cheb o.s. 
Real Top Praha 
Rexam Beverage Can Czech Rep.  
Roche 
Rödl a Partner, advokáti, v.o.s. 
Schneider Electric.CZ, s.r.o. 
Spěváček vzdělávací centrum s.r.o. 
Stavební firma Ječmínek, s.r.o. 
Vendavo CZ s.r.o. 
VIP park.cz 
Vorlíčková Partners s.r.o. 
ZO OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy DP-Praha a.s. - DZ – 
Kačerov 
ZŠ Magic Hill s.r.o. 
ZŠ a MŠ Hevlín 
ZŠ Masarykova 563, Rychnov nad Kněžnou 
ZV ZOOS DP-ED 
 
 

Dárci – fyzické osoby 
 
Děkujeme za pomoc jednotlivým dárcům, kterých v roce 2015 bylo 175. Klubu nemocných cystickou fibrózou 

přispěli celkovou částkou 556 100,- Kč. 
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Ekonomická část výroční zprávy  

 

 

Přehled nákladů a výnosů k 31. 12. 2015  
(v celých tisících Kč) 

 

   NÁKLADY 

  
Spotřeba materiálu 

 
100 497 

Spotřeba energie 
 

36 470 

Prodané zboží 
 

15 600 

Spotřeba celkem 
 

152 626 

Opravy a udržování 
 

23 247 

Cestovné 
 

45 012 

Náklady na reprezentaci 
 

500 

Ostatní služby 
 

217 647 

Propagace a inzerce 
 

626 512 

Nájem kanceláře 
 

193 200 

Služby celkem 
 

1 106 118 

Osobní náklady 
 

1 539 937 

Daně a poplatky 
 

4 395 

Poskytnuté příspěvky 
 

559 983 

Poskytnuté finanční dary PO 
 

150 000 

Nefinanční dar poskytnutý 
 

1 312 133 

Dary celkem 

 

2 022 116 

Ostatní náklady   25 422 

Náklady celkem 

 

4 850 614 

   
VÝNOSY 

  
Přijaté příspěvky (dary) 

 
3 603 014 

Přijaté členské příspěvky 
 

128 400 

Provozní dotace (od státu) 
 

495 500 

Ostatní výnosy   317 862 

Výnosy celkem   4 544 775 

Hospodářský výsledek celkem za rok 2015 
 

-305 839 
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Rozvaha k 31. 12. 2015 
(v tisících Kč) 

  

   
AKTIVA 1.1.2015 31.12.2015 

A. Dlouhodobý majetek celkem 

 

110 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 4 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 4 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem  1 281 1 306 

Hmotné movité věci a soubory hmot. mov. věcí 884 884 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 397 422 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

   
Oprávky k dlouhodob. majetku celkem  -1 286 -1 310 

Oprávky k drobnému dlouh.nehm.majetku -5 -4 

Oprávky k hmot. mov. věcem a souborům  -884 -884 

Oprávky k drobnému dlouh.hm.majetku -397 -422 

   
B. Krátkodobý majetek celkem  4 518 3 990 

Zásoby celkem  

 

74 

Zboží na skladě a v prodejnách 
 

74 

Pohledávky celkem 47 41 

Poskytnuté provozní zálohy 34 20 

Ostatní pohledávky 8 21 

Jiné pohledávky 5 x 

Krátkodobý finanční majetek celkem 4 161 3 865 

Pokladna  15 15 

Účty v bankách 4 146 3 850 

Jiná aktiva celkem 310 10 

Náklady příštích období 310 10 

Aktiva celkem 4 518 3 990 

   
PASIVA           

A. Vlastní zdroje celkem 4 155 3 329 

Jmění celkem 3 637 3 117 

Vlastní jmění 3 637 3 117 

Výsledek hospodaření celkem 518 212 

Účet výsledku hospodaření x -306 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -871 x 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 1 389 518 

B. Cizí zdroje celkem 363 661 

Dlouhodobé závazky celkem 49 31 

Dohadné účty pasivní 49 31 

Krátkodobé závazky celkem 211 224 

Dodavatelé 11 41 

Přijaté zálohy 1 1 

Ostatní závazky 65 2 

Zaměstnanci 1 x 

Ostat. závazky vůči zaměstnancům 84 115 

Závazky k instit.soc.zabezp.a veř.zdrav.pojištění 35 56 
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Ostatní přímé daně 10 7 

Ostatní daně a poplatky 3 2 

Jiné závazky 1 x 

Jiná pasiva celkem 103 406 

Výnosy příštích období 103 406 

Pasiva celkem 4 518 3 990 

   

   
   

   

   Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015  
(v celých tisících Kč) 

 

   
NÁKLADY 

  
Spotřeba materiálu 

 
101 

Spotřeba energie 
 

36 

Prodané zboží 
 

16 

Opravy a udržování 
 

23 

Cestovné  
 

45 

Reprezentace 
 

1 

Ostatní služby 
 

1 037 

Osobní náklady 
 

1 540 

Daně a poplatky 
 

4 

Ostatní náklady celkem 
 

2 033 

Poskytnuté člens. příspěvky   14 

Náklady celkem 

 

4 850 

   
VÝNOSY 

  
Tržby z prodeje služeb 

 
183 

Tržby za prodané zboží 
 

132 

Ostatní výnosy  
 

3 

Úroky  
 

3 

Přijaté dary 
 

3 603 

Přijaté členské příspěvky 
 

128 

Provozní dotace 
 

496 

Výnosy celkem   4 545 

Hospodářský výsledek před zdaněním 

 

-305 

Daň   0 

Hospodářský výsledek po zdanění 
 

-305 
 

 

Výroční zprávu zpracovaly: Mgr. Lenka Skočdopole – Vakermanová, Mgr. Hana Čapková, Veronika 

Voborníková 


