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ÚVODNÍ ÚDAJE
Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
Organizace:
Adresa:
IČ:
Účel spolku:

DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.
Černická 617/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
228 42 250

Účelem spolku je poskytování sociálních služeb a zajišťování sociálně právní ochrany dětí, které mají
charakter veřejně prospěšných služeb. Za tímto účelem bude spolek usilovat o:
a) prevenci umisťování dětí do ústavní výchovy
b) snižování počtu dětí umístěných v ústavních zařízeních
c) stabilizaci a rozvoj funkcí rodiny
d) hájení zájmů cílové skupiny a dodržování práv v kontextu Evropské unie
e) rozvoj multidisciplinární spolupráce (spolupracuje s ústředními orgány státní správy, s orgány krajů,
obcí s přenesenou působností, dalšími státními, samosprávnými, nestátními a soukromými institucemi,
které se zabývají sociálně-právní ochranou a výkonem ústavní výchovy dětí)
f) systémové změny v péči o ohrožené děti
g) vzdělávací (edukační) a osvětovou činnost

Příjemce zprávy
členové spolku po projednání se statutárním orgánem

Předmět ověřování
účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu
20.5.2021 – 26.5.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena členům spolku DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. (dále
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Organizaci jsou uvedeny v úvodním odstavci přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitelka
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost ředitelky organizace za účetní závěrku
Ředitelka organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitelka organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitelka organizace plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelkou
organizace.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitelka organizace uvedla v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelkou organizace a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.
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Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.
Naší povinností je informovat ředitelku organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
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V Praze, dne 26. května 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
Rozvaha k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020
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Dan6 a

A. tv. 15.

Dan6 a poplatky

A. V.

Ostatni

A. V. 17.

Odpis nedobytnd pohled5vky

23

4.V.22

Jin6 ostatni n6klady

28

JO

?A

Odpisy, prodanf majetek, tvorba a pouZiti rezerv
SoudetA.Vl.23. aZA.Yl.27.

ZY

131

131

131

131

A. VI,

Hodnota A.1V.15.

n6klady

SoudetA.V.16. aLA.Y.22.

poloZek

A. Vt. 23.

a opravnfch
Odpisy dlouhodob6ho majetku

A. Vil.

Poskytnut6

A. Vil. 28.

Poskytnut6 6lensk6 piisp€vky a piisp6vky z0dtovan6 mezi

piisp6vky

Hodnota A.Vll.28.

35

organizadnimi sloZkami

celkem
Provozni dotace

17 194

Sou6etA.l. aZA.Vlll.

Ndklady

B.L

en

Hodnota 8.1.1.

4

40

4

4

1

1

1

I

18

17 212

41

17 289

17 289

.+z

17 289

17 289

43

55

8.1.1

ProvoznI dotace

8. il.

Piijat6

B. il.3.

Piijat6 piispdvky (dary)

45

52

52

B. ll. 4.

Piijat6 6lensk6 pi(spdvky

.+o

J

3

B. ilt.

Trlby za vlastni vfkony azazboi'l

47

17

21

38

B.IV,

Ostatni

48

949

1

950

B. tv.7.

Vlnosov6 0roky

1

1

B. tv.9.

Z0dtov6nl fond0

B. tv.10.

Jin6 ostaJni vfpgsy

piisp6vky

Soueet B.ll.2.

vfnosy

Vlfnosycelkem

Soudet B.IV.S.

a2B.ll.

ai

.

B.1V.10.

51

,,
zdan6nim
po zdan6ni

C.r

Vysledek.hospodaieni pied

D.

Vfsledek hospodaieni

899

899

54

6n

50

Soudet B.l. aZ B.V.

61

18 309

22

18 331

i. 61 - (i. 39 - f.37)

62

1 115

4

1 119

f,62-f.37

63

1 115

4

1 119

Sestaveno

dne:

24.05.2021

Podpisov! zaznam statut6 rn ih o o 196 n u udetn i jed notky
nebo podpisovrr? vzor lzickd osoby, kter6 je ridetntjednotkou

/i'
q_
Pr6vni fonna 0detni jednotky

(

zAAsAlrY SFoLull

Piedm6t podnik6ni

Soci6lni slu2by

Pozn.:

DOMUS

-
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[daje

obdobi:

1. 1.2020

-

31. 12. 2020

N6zev: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.$.
Sidlo organizace: eernickii 61717
zapsanf sPolek
Pr6vnf
org6n:
Statut6rni
Reditelka: Mgr. Romana Svobodov6

forma:

Datum vzniku: 08. dervence2009

Cil a udel spolku
1. Cilem spolku: Spolek je dobrovolnd neziskovd organizace sdruZujici odborn6
pracovniky, kteii se zablivaji pomocf ohroZen6mu d(t6ti prostiednictvlm r&zniich

forem pr6ce s jednotlivcem i s rodinou (vlastni i ndhradni).

2. Spolek bude poskytovat pomoc v rodin6ch, kde je dite ohroZen6 existenci rizik
anebo rfiznou mlrou zanedb6v6ni p66e. Ndstrojem pomocije poskytov6ni soci6lnlch
sluZeb, ktere maji charakter sluZeb veiejnd prospd5nich, Pifjemcem pomoci je tak
nejen dft6, ale ijeho cel6 rodina.

3. Udelem spolku je poskytovdni soci6lnich sluZeb a zaji5t'ovdni sociSlnd

pr6vnf
ochrany d6ti, kter6 maji charakter veiejn6 prospdSniich sluZeb. Za tlmto 06elem bude
spolek usilovat o:
a) prevenci umistov6ni d6tf do 0stavnlviichovy
b) sniZovani po6tu d6ti umistdnlich v tistavnich zaiizenich
c) stabilizaci a rozvoj funkcf rodiny
d) h6jeni z6jm0 cilov6 skupiny a dodrZovdnl pr6v v kontextu Evropsk6 unie
el rozvoj multidisciplin6rni spolupr6ce (spolupracuje s risttednimi orgiiny st6tni
sprdvy, s org6ny kraj0, obci s pienesenou pfrsobnosti, dalSimi st6tnimi,
samospr6vnfmi, nest6tnimi a soukromfmi institucemi, kter6 se zabyvaii socidlnEpr6vni ochranou a vfkonem rlstavni vSichovy d6ti)
f) syst6mov6 zm6ny v p66i o ohroZene d6ti
g) vzd6l6vacf (edukadni) a osv6tovou 6innost

4. Spolek d6le bude usilovat o:
a) zvy5ov6ni podilu n6hradni rodinn6 p66e v syst6mu sluZeb pro d6ti bez rodinn6ho
zAzemi
b) zaji5t'ovAni a informov6ni veiejnosti o vzddlSvaclch programech zam6ienSTch na
rozvoj a podporu n6hradnf rodinn6 p6de (d5le jen NRP)
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c) zaji5t'ovini a poskytoviinl n6sledn6 pe6e rodindm NRP, vdetn6

poradensk6
dinnosti
d) piipravu a realizovAni program0, kter6 budou usnadhovat za6len6nf rodin NRP do
2ivota spole6nosti
e) vytvdieni a zaji5t'ov6nl fungujici sit6 odbornlich sluZeb podporujfci rodiny NRP a
iniciovat jejich setkdv6n i
f) vytvdienl moZnosti pro osv6tovou a vzd6l6vaci (edukadni) dinnost

5. Spolek d6le poskytuje sluZby p66e o dft6 v ddtsk6 skupin6. Poskytov6ni sluZby
vychdzejicich z r6mcov6ho vzdSl6vaciho programu pro dEtske skupirry, jehoZ
z6kladnim cilem je: (zm6na od 10-12-2A19)

a individudlni piistup od 2 do let prostiednictvim
pravideln6 dinnosti s ddtmiv min. rozsahu 6 hodin denn6.
Zaji5t6ni potieb dft6te s d0razem na vfchovu, rozvoj schopnosti a kulturnich i
hygienickiich ndvykfr
Podpora rodidfr piislad'ovdnIsoukrom6ho a pracovniho Zivota

6

a) v5estrannii rozvoj
b)

c)

6. Spolek vykondv6 tyto dal5i obecn6 prosp65n6 6innosti:
a) proba6ni programy cilov6 skupind d6ti a rodidfr
b) pr6ci se st6Zisty a dobrovolnlky
c) piedn65lcy akurzy pno rodide zam6ien6 na rozvoj rodi6ovsklch kompetencf
d) piednd5kovou dinnost a metodick6 vedeni
e) podporu pii ie5eni rodinnfch spor0
f) realizaci vfzkumnfch projektit
g) publikuje dl6nky a vyd6v5 06elov6 publikace
h)_navazuje kontakty se st6tnimi institucemi a jinfmi organizacemi s obdobnfmi cfly

vCRivzahranidi

i) realizuje odborn6 praxe studentfr vy55ich odbornfch

VoS)

a vysoklich skol NS)

7. Vlastni hospoddiskd 6innost spolku piedstavuje:

a) poi6ddnl odbornlich kurzfi, Skolenf a jinlich vzd6l6vacich akci vdetnd lektorsk6

6innosti
b) poidd6ni kulturnich akc[, benefi6nich koncert0
c) vetejnlich sbirek

Vedlej5i hospoddiskd dinnost m6 pouze doplhkovf charakter k hlavni dinnosti, pro
kterou spolek vznikl.

Kategorie f 6etnf, jednotky:
Organizace DOMUS
Mal6 podniky.

- Centrum pro rodinu je spad6 dle kategorizace
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ll. Obecn6 udetni z6sadY
U6etni zAv1rkabyla sestavena na z6klad6 06etnictvi organizace veden6ho v souladu
se zakonem e.zaUlggl Sb. o {cetnictvi vplatn6m zn6n[ a vsouladu svyhld5kou
pro _0,6etni jednotky,
e.SO4t2OOz Sb., kterou se stanovi obsal'r 0detni z6v6rky
u ktenfch hlavnim piedm6tem dinnosti neni podnikani, pokud 06tuji v soustave
podvojn6ho 0detnictvi.
jednotkou jsou
VSectrny 6daje jsou uvedeny v korun6ch ceskych (Kd). Mdnovou
tisice, pokud neni uvedeno jinak.
v6cn6 a
ije*ttjiitui iespektuje obecne ridetni z6sady, piedev5im zdsadu 0dtov6ni ve jednotky
06etni
dasovE souvislosti, z5sadu opatrnosti a pieOpot<lad o schopnosti
pokradovat ve svYch aktivitSch.
piiloha je zpracovan6 za 06etni obdobi podinajici dnem 01. ledna 2020 a kon6i
dnem 31. prosince2020.

ll. 1. Dlouhodobf maietek
golf pro ter6nni
Organizace si v roce 2020 poiidila 2 osobni automobily Volkswagen
rodinnd
N6hradni
stu-ZUu Soci6ln6 aktivizadni sluZby pro rodiny s d6tmi a sluZbu
pede.
Foiizeni osobniho automobilu pro sluZbu Soci6ln6 aktiviza6ni sluZbu pro rodiny
majetku
s d6tmi byl z d6sti hrazenz dotace od Plzehsk6ho Kraje. P9ii19-va.9i 99na
000,00
70
65stka
K6,
000,00
240
nyia: gt0 000,- Kj.. Zdotace byla hrazena 66stka
jtiou
qoufg uplatfioviny
Kd je hrazena t" iitk, z minu$ch let org-anizace'-U majetku
a 66stka hrazena
investidnl
Dotace
proti
Ogt.
rietu
Ueetni odpisy. Ty jsou rozpu5tdny
648
- eerp6ni fondu
ze zisku z minulich let je 06etnimi'odpisy rozpouSt6na proti ti6tu
nerozd6lenlf zisk.

osobni automobil na sluZbu N6hradni rodinnd p66e je hrazen pouze ze zisku
fondu'
z minulfch let a 06etni odpisy jsou rozpou$tdny.p.ro ti 06tu 648 - Cerp6ni
nerozdSlendho zisku. Jsou uplathov6ny pouze ri6etni odpisy.
jsou
z 66sti
Organizace m6 v majetku jiZ server na ochranu dat, zde
lntfln9v.any
holnoty majetku,laX Ueetni, tak dafrov6 odpisy. V r6mci roku 2020 byly u majetku
poniZen na
dahov6 odpisy uySSi neZ 06etni. O tento rozdil byl z6klad ke zdandni
i6dku dislo 150 v dafiov6m piizndni'
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Cenn6 papiry a podily

Organizace neeviduje 2.6dne cenn6 papiry a podfly.
11.3.

Zisoby

Organizace eviduje v z:Ssobdch pouze bezplatn6 ziskan6 potraviny
od potravinov6
poskytuje
d6le
bezplatnd
svyim ktientfrm.
!glk_y,kter6
ziskava potraviny z protravinov6 banky - Potravinovd banka plzeh a diile pak
potraviny na zakladd projektu z ESF. Tyto potraviny eviduje
oiganizace jat<o
nepen6Zni dar, kl"ry be-zriplatnd poskytuje -fti"nt,:,m. Organizace
o zd-sobdch ri6tuje
na fdtu 132 - proti 0dtu 911 - Fondy.
11.4.

Pohled{vky

pii sv6m vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace b61n6
o piipadnd tvorbd opravn6 poloZky m0Ze r.olhodnort ieditel
grg|ni1ac9, Organizace pouze v roce 2o2O odepsala' nedobytn6 pohledavky
kr6tkodob6ho charakteru. Jednalo se o neuhrazenou fakturu
z roku 2017 a
neuhrazenou Skodgt* zpfisobenou klientem organizace, kter6
byla po n6m
poZadov6na.
Pohle-d6vky se ocefiuji
netvoil opravnE poloZky.

ll. 5. Cizom6nov6 transakce
Majetek a zitvazky poil'zen6 v cizi m6nd se ocehujf v deskiich
korundch v kurzu
platn6m ke dnijejich vzniku (vyhl65en1im 6Ne k piedcho
zimu pracovnfmu dni).

ll. 6. Casov6 rozliieni

organizace 06tuje o- niikladech piistlch obdobi. Prostiednictvim ndkladir piistfch
obdobf dasovd rozli5ujra ndklady, kter6 souvisi s dalsfmi di dalsimi
obdobimi.
_
organizace nerozli5uje rn6klady,
kter6 se ka2dorodn6 opaku;i a na[tady,
jsou

svou ddstkou nevyznamn6, tj. do vli5e 1.000 Kd.

kter6

organizace rictuje tak6 o vfnosech pilstfch obdobf, a to v piipadd jiZ
prijatfch, ale
zatim nepouZitf ch dotacfi.

v

ro99 2020 organizace 06tovala o vfngs_gch piisJfho obdobi, jednalo

se o piisp6vek
o p66i o dit6 vrdmci.ddtsk6 skupiny DoMUbAerr, slo o rerienift"tuy
hrazen6
piedem
na leden 2021.

D6le organizace 0dtyje o piijmech piiStlho obdobf, a to vpiipad6,
ze doslo kpouzitf
dotace v r6mci piedfinancovdni. Na zdklad6 monitorovacl zprlxy
za piedch 1zejici
obdobf budou n6klady organizaci zpdtn6 proptaceny. V rdmci
leonotro dahov6ho
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obdobi bylo utraceno vfce, neZ bylo piijato. Organizace tedy uctuje na vrub Uctu 385
a ve prosp6ch 06tu 691. Popiipadd do5lo kvy0dtovdn( n6kladfr a na jejfmZ pifide
dotace na ri6et organizace dalSi 0detni obdobi.

11.7.

Piijat6 dary

-

I

Organizace 06tuje o bezriplatn6m piijmech darech. Tyto dary Udtuje organizace
v okamZiku piijeti ve prospdch ri6tu 911 a na vrub 06tu 221 -- Bankovni 06et nebo
Zt1 Pokladna. V okamZiku pouZiti dary rozpusti dary ve prospEch 06tu 6*S a na
vrub rl6tu 911. Fondy ricty 911 odpovidajf neutracenim darfim. Dary, ktere budou
spotiebov6ny v b6Zn6m roce (6tuje organizace na 06et 681 - Piijat6 dary.

-

-

ll. 8. Veiejnii sbirka
Organizace veiejn6 sbirky nepoi6d6 ani neorganizuje.

ll. 9. Piijat6 dotace
Piijat6 dotace jsou prostiedky poskytnut6 z veiejn5ich zdrojfr, tedy zejm6na ze zdrojO
st6tniho rozpodtu, z rozpodtfr 0zemn6 samospr6vnich celkt, ze zdrojft st6tnich
rozpodtfr cizfch stdt0 apod.
O t$chto prostiedcich ridtuje organizace pii piijeti na zlvazkovfch tjdtech skupiny 34,
poptipadd rovnou ve vlnosech na ri6tu 691 Dotace. V piipad6, Ze neni cel6 piijat6
c6stka dotace do konce roku utracena, je zbyl6 d6stka vyk1zAna iako zAvazek na
ridtu skupiny 34 nebo jako vfnos pii5tfch obdobf na fdtech skupiny 38. V piipad6, Ze
je utraceno v r6mci dotovan6ho projektu vice, neZ bylo zatim v r6mci dotace piijato,
6ctuje organizace na vrub 0ctu skupiny 385 pirjmy pif5tich obdobi ve prosp6ch
tl6tu 691 Dotace, tak aby vlsledek hospodaienf z dotace byl vZdy nulovf.

-

-

-

ll. 11. Vlastnl jmdnf, nadadnf kapit6l''...
Ve vlastnim jmdni organizace eviduje zdroje bez0platn6 nabytdho majetku.

ll. 12. Daft z pFijm0
Organizace je vetejn$ prosp65nfm poplatnfkem v souladu s $17a zdkona
c. 586/1992 Sb., o danfch z pi'rjmfr, ve zndni pozd6j5ich piedpistl (d6le jen ZDP).
Organizace uplatfiuje osvobozeni dar0 podle $19b odst. 2 b) ZDP vZdy kdyZ je to
moZn6.
Strana 7/18

DOMUS

-

Centrum pro rodinu, z. s.,le:22842250, Oernicka 7, 30100 Plzefi
Piiloha v 06etni z6v6rce sestavend k 31. 12. 2020

ll. 13. Uitov6ni piefakturace n6klad0
Od roku 2O18 zalda organizace dodrZovat standardni ridetni postupy. Piefakturace
je 0dtovdna na rozvahovfch ridtech skupiny 315 - Ostatni pohled6vky.
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lll. Doplfiujici ridaje k vfkaztm
lll. 1. Dluhy po splatnosti z titulu dani, soci6lniho 6izdravotniho pojiSt6ni
organizace Z6dn6 takov6 dluhy neeviduje. organizace eviduje pouze dluhy za
prJrin". 2O2O odvody na soci6lni azdravotni poji5t6ni, kter6 byly uhrazen v lednu
2021.

lf

l. 2. Dlouhodob6 zfvazkY

5 let od
Organizace neeviduje Z6dn6 dlouhodob 6 zilvazky se splatnosti del5i neZ
rozvahov6ho dne.

lll. 3. Majetek neuvedenli v rozvaze
Krom6 drobn6ho majetku v zanedbateln6 hodnot6 neeviduje organizace 1Adny
majetek neuvedeny rozvaze. Drobnli majetek eviduje organizace ve vedlejii
evidenci mimo 0detnictvi.

i

lll. 4. ZAv azky nevykAzan6 v rozv aze
organizace neeviduie Zadne zavazky, kter6 by k rozvahov6mu dni nebyly vykazany
v rozvaze.

lll.5. Osobni n6kladY
Pr0mdrnf podet zamdstnancfi

prirm6rnf po6et zamdstnanc0 v

2020

roce

29

Prfrmdrnli podet zam6stnancfi'v roce
2019
29

z toho 6lenfi iidicich orgSnfi

prrlm6rnli po6et fidicich pracovnik&

rocelO2g

v

Prtrm6rnli podet fidicich pracovnikfi v
roce 2019

^,)
z-

Osobni n6klady na zam$stnance, z toho na 6leny iidicich orgiinr}'
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2019 v tis. Kd

2020 v tis. K6
osobni ndklady osobni ndklady na osobni n6klady osobni nriklady
na zam6stnance 6leny iidicich
na
na 6lenv fldicich

org6n0

Mzdov6 ndklady

13

7t4

366
Ostatnisocidlni pojistdni 46

Z6konne socidlnl pojist6ni 3

0
0

0

zamdstnance

9184
2908

q.5

orgdn0
0
0
0

elenfrm orgen& v roce 2O2O nebyly posky_tnuty 2itdne odmdny ani funk6ni poZitky,
nebyly jim poskytnuty ani 2adne prijdky, 0vdry, 2aruky dijin6 plndnf .
Pokles osobnich n6klad& byl v roce 2O2O zp&soben epidemickou situaci
COVID_1g,
doch6zelo k dast6 nemocnosti a karant6nd zamdstnanc&. DAle zfrteJista charakterfr
zamdstnanc& organizace, velkd 6dst zamdstnanc& derpalo pomdrnou ddst
roku
o5etiovn6 z dfivodu uzavieni Skolskfch zayizeni.

lll. 6. Odm6na piijatd statutirnim auditorem
organizace povinnosti auditu 0detni zavlrky nepodl6hd.

lll. 7. Neklady a vfnosy mimoi6dn6 svfm objemem nebo p0vodem

YP.q ?920 organizace pouze rozpustila fond tvoien6ho ze zisku zminulfch let ve
vif5i: 898 tis. Kd' Tyto vlinosy byly pouZity na tihradu ndkladfi v htavnf dinnosti
organizace. Zejm6na v projektu d6tsk6 skupina DOMUSACEK
ve vfsi g12 tis. Kd.
Projekt je hrazen z ddrsti z dotace MPSV. BohuZel, budov6nf- d6ts[6
skupiny byl
pozastaven a prodlouZen epidemiologickou situaci v cR. Pfrvodni
teimin otevfeni Oyt
n.apl6novanli na duben 2020, tento iermin se prodlo u1il aZ na listopad
2020. Tato
situace ovlivnila vii5i ziskan6 dotace a organizace musela provoz a budovdni
d6tsk6
skupiny z velk6 d6sti hradit ze zisku z minulyctr let. Dotace je piiddlena
dle doch6zky
a kapacity d6ti v detske s[pif CoZ byio posunutu a ovlivnd no, ji1 zmin6nou
epidemiologickou situaci v eR Covid 19. jedno se o nepifm6 vlivy,
kter6 projekt
ovlivnily a ne5ly organizetci zm6nit. Ddtsk6 skupina jiZ funguje n"pini,j"
se kapacita,
coZ bylo opdt v bieznu 2021 ovlivn6no epidemiologickoJ rit*"i
" i ei. Douf6m, Ze
vfvoj z hlediska financovdnf bude pro oiganizaci-v roce 2021 pozitivn6jii
a bude
dosaZena vy55f 66stka z dotace od MpSV.D6le byl zisk zminulfch let pouZit na sluZbu n6hradni rodinnd p6de, socidlnd

aktivizadni sluZby pro rodiny s d6tmi, kau6ov6ni rodidovskfch dovednosti podpora
a
rodin v rozvodovf ch a rozpadovfch situacich.

Piehled ddstek derpdnf fondu ze zisku z minulfch let

tabulce.
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Centrum pro rodinu, z. s.,le:22842250, eernick6 7, 30100 Plzefr
Piiloha v ridetnl z5v6rce sestavend k 31' 12' 2020

Dofinancov6nf v tis. Kd ziskz minulVch let
V tis. Kd
Proiekt
812
Ddtsk6 skupina
DOMUSAEEK

Kau6ov6ni rod idovskfch
dovednosti

10

Podpora rozvodovlich

6

Stdnifondu:

rodin,arodinvkrizi
Nihradni rodinn6 P6de

40

Dofinancovdni projektu
v hlavni dinnosti, na kter6
nebyly ziskan6 prostiedkY
z veieinVch zdroj0
Dofinancovdni projektu
v hlavni dinnosti, na kter6
nebyly ziskan6 prostiedkY
z veieinVch zdroift
Dofinancovdni projektu
v hlavni dinnosti, na kter6
nebyly ziskan6 prostiedkY
z vefeinVch zdroj0
Dofinancov6ni projektu
v hlavni dinnosti, na kter6
nebyly ziskan6 prostfedkY
z veiejnfch zdroj0
0hrada osobniho vozidla
dle ildetnich odpisft
Dofinancov6ni projektu
v hlervni dinnosti, na kter6
nebyly ziskan6 ProstiedkY
z veieinVch zdroifl
Dofinancov6ni Projektu
v hlavnl dinnosti, na kter6
nebyly ziskan6 ProstiedkY
z veieinVch zdroitt
Dofinancov6ni Projektu
v hlavni dinnosti, na kter6
nebyly ziskan6 prostiedkY
z veieinVch zdroift

-

Hlasy d6ti

1

SociiilnS aktivizadni
sluZba pro rodinY s d6tmi

22

Pepco_dou6ov6ni
d6ti_NROS

7

Celkem

898

DalSi vlinosy vy5Siho vyznamu, byl voucher poskytnutli dodavatele.l, za uhrazenl
zttlohy irrganiz".f a nerealizaci sluZby dodavatele, zdfrvodu epidemiologick6 situace
v en Covid 19.
poskytnut voucher ve viSi 25% u uhrazen6
V roce 2O2O byl organizaci
-f.t"ry dodavatelem
nebyl v roce ZOZO realizov6n z dftvodu epidemiologick6
z1tlohy za pobyt,
situace Covid_i9, nebyl zrealizovilni rekondidni pobyt pro klienty ndhradni rodinn6
p66e. Na tento pobyt nyry jiZ uhrazeny zAlohy. Cestovni kancel6i organizaci poskytla
voucher ve vy5i 256/o u ulriazenlich z6loh. CoZ bylo v celkov6 vliSi 50 tis. K6. O tomto
voucheru je organizaci fidtovdno na rldtu 213 - Ceniny a na vlinosech 649 - Kd'
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Centrum pro rodinu, z. s.,le.22842250, e ernickd 7. 30100 ptzei
PFiloha v 0detni z6v6rce sestavend kg1. 12.202A

Zdrovefi uhrazen6 zitlohy organizace byly v hodnotd zAloh pievedeny na 6det 213
Ceniny, jako hodnota voucheru"
Jednalo se o ddstku 200 tis. K6. A bonus voucher ve v1i5i 50 tis. Kd, jako
kompenzace od dodavatele. cerkem voucher v hodnot6 2b0 tis. Kd.
Voucher je pldnovany vyulit organizaci v roce 2021, pokud to epidemiologickd
situace dovol[.

lll. 8. Z6stavy a rudeni
llajetek organizace neni zatilen z6dn'!m zdstavnim prdvem.
Organizace neposkytla ani nepiijala ZAdnA ruden[.
lll. 9. Piijat6 dotace a dary v tis. Kd
V roce 2020 byly piijaty niisledujfcf dotace:
Poskytovatel

destk v tis. K6

Plzefiskf Kraj

6 847

Statutdrnf mdsto Plzefi

161

Plzefisk! kraj mimo VP
Statutdrni m6sto Plzefi covid 1g v rdmci

70
63

VP

Uiad prdce

9 616

M6sto Rokycany

30

MPSV_Ddtskd skupina

247

MPSV_Covid_19

187

Plzefiskyi Kraj- investid;ni dotace
pom6rnd 6dst - rozpu5tdnf do vlinosfr

-

240*

Celkem

*Vsech.ny

17 461

uy:"

uvedene dotace

ny[

plnd vyderp6ny. Investicni dotace

byla

rozpu5tdna 66stednd ve vii5i 28 tis.
.Kd, tato vf5e byla urdena dle ti6etnich odpisir
organizace' lnvestidni dotace se bude
rozpou5tdt do konce roku 2025, dle
stanovenych 06etnlch odpis& organizace. Z0statek investidnf dotace ve vfsi 212
tis.
j. evidovdn na fonderch, konkretnd na 0dtu g01 .... Bez0platne poikeni majetku.
56
D6le je na 06tu 90J...evidovdn majetek poiizen z dotace v roce 2019,
ve vfsil i+ tis.
K6. Pom6rn6 66st
ponlZen o odpovfdajicl ddst ricetnich odpisfr za rok2O2O
byl
I9F,
a to ve vf5i 40 tis. Kd, 6drstedn6 rozpu5t6ni fond$ dle 0detnich odpisfi za
rok2o2O.
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Piiloha v 06etniz6v6rce

Dlouhodobf
hmotnf majetek
Server
OA qolf
Celkem

Fond

Fond

K6
154

odoisft) 901
114
212
326

(ztlstatek Udetni odpisy 551
dotace) 901 v tis.
40
28
68

240
394

(zfrstatek
korekci

dotace po

jsou d6le
roce 2820 byly pfiiaty nepen6zit6 dary v Podobe P{1av1n, .kte.r6
nadadnl
a
Kd
bezriptatn6 pieOiv6ny i<fi6ntirni. Oaf" jeden- q"l".1ni ve vf$i 10. tis.

v

piisp6vek 50 tis. Kd od NROS-Pepco, doudovdni d6ti'

Koment6i

Poskytovatel

Gistka
v tis. Kd

Potravinov6 banka - ESF

149

Nepen6Zni ptijem (POTRAVINY

Potravinov6 banka

149

Nepen6Zni pfijem (iednalo se o potraviny,
drogerii, textil, dom6ci potieby a Skolni

50
10

NADAENiFtrSFEveT

A

DROGEzuE)

nomfickv)

NROS PEPCO DOUCOVANI

Prijatf dar byl v roce
911 - Pfijat6 dary.

2O2O

Finandnl pt{jem

byl vyuZit ve viiSi 2 tis. K6, zfrstatek je evidovdrn na 06tu

na 0dtu 91 1 '
Zirstatek financnrch darfr ke dni 31 . 12. 2ozo je 22 tis. K6, evidovdn

Poskytovatel
FonA qtt -pendZitd dary -bez6platn!
oiiiem

PodAtedni
stav v tis.
Kd

Piijem
v tis. Kd

Vfdej v tis.

Zfrstatek v tis.

K6

K6

14

10

2

22

potraviny ve viisi:
Organizace v roce 2O2O bezplatnd poskytla svfm klientfrm
je:
1. potravinova n*k", tbt tis. k6 --r0rt"tek potravin na skladd k31-12-2020
28 tis. K6.
dom6ci
2. PotravinovS banka potraviny z ESF fondtr: 156 tis. K6 (z toho
pomitcky
36
potfeby:13 tis. K6, drogerii: 23 tis. Kd a potraviny 51 ti9, [6,9k9^lni
tis. Kd a textit 33 tis. ke - zi,statek poiravin na sklad6 k31-12-2020 ie:0 tis.

-
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ce1!1um pro rodinu, z. s., re:22g42280, eernick6 T, go100 przei
Piiloha v 06etn i zdvdrce sestavend U gl . lZ. ZOZO

Kd' Potraviny a ostatnf hmotnd pomoc byla poskytnuta klientrlm, nebyl
Zadny
z0statek na skladd
Celkem zirstatek potravin k31. 12.2020:2g tis. Kd.

Poskytovatel
Potravinovd banka - ESF

lll. 10. VeiejnS sbirka
organizace v roce 2020 neorganizovala zddnou sbfrku

lll. 11. Vfsledek hospodaieni a dai z piijmu
Vlsledek hospodaieni za rok 2o1g byr pieveden do fondu.

zl-:{|2020

organizace vykazuje zisk ve vlSi 1 119 tis. K6. Ziktad dan6 z pi.rjmu
ve
vi5i 52 tis. Kd bylzjist6n ndsledovn6:
Byfy.osvobozeny pfljTy ze.Arlftoviich nepodnikatelskyich dinnostf pifjmy
a
z dinnostf,

k!e.r6 byly. hrazeny z dotaci. D6le pirjmy hrazeny z roziusten6ho
ron'Ju, tvoien6ho ze
zisku z minulyich let. A bez0platne pfqmy.
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Rozd6leni 6innosti dle n6sledujici tabulky:

Hlavni Cinnost

Vlfnosy

Popis

einnost

Soci6lnd
aktivizaEni

1

v tis,

Ndklady v tis. Vfsledek

K6

K6

hospodaienl

3 777

3777

v tis. Kd
0

939

939

0

740

740

0

962

962

0

708

708

sluZby

pro
rodiny s d6tmi

-Plzefr
8626776)
Hlavni Cinnost 2 Soci6lnd
aktivizadni

sluZby

Pro

rodiny s d6tmi

Hlavni Cinnost 3

KlatovY
(6479091)
Soci6ln6
aktivizadni

sluZby

Pro

rodiny s d6tmi

-RokycanY

ft153792\

Hlavni Cinnost 4

Soci5ln6
aktivizaCni

sluZby
rodiny

Hlavni Cinnost 5

Pro
s d6tmi

Tachov
(8818852)
Soci6ln6
aktivizadni

sluZby

l0

Pro

rodiny s d6tmi
-Stod

Hlavni dinnost 6
Hlavni dinnost 7

Hlavni 6innost 8

Hlavni dinnost

I

(8820987)
I 665
NAhradni
p66e
rodinn6
Hlasy ddtl - co 1
s tlm
ud6l6me?
30
Kau6ov6ni
rodi6ovskifch
dovednosti
56
Podpora
rozvodovfch
rodin a rodin v
krizi
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8 585

1 079

1

0

30

0

56

0
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s.,re:228422s0, eernick6 7, 30100 przeft
Piiloha v 0detni zdvErce sestavend kg1. 12. 2O2O

Hlavni 6innost

Server
0detni odpisv
Clensk6

11

piisprSvkv

Hlavnf dinnost

Hlavni dinnoSt

OA_VW golf
0detni odpisv
NROS_Pepco
dou6ovdni
d6ti
MPSV_COVID

14

19

Hlavnl 6innost

D6tsk6
skupina
DOMUSAETK
REZIE
VOUCHER
Hospod6iskd
6innost

10

12

HlavnI dinnost
13

15

HLAVNi

ClttruOSf
Vedlej5f dinnost
1

Celkem

-

40

57

-17

3

0

3

28

28

0

57

57

0

187

187

0

1 067

1 067

0

50

0

50

22

18

4

18 331

17 213

1 119

Hlavni dinnosti 1,.2,3,4,s,7,g,9,12,19,14

a 1s nebyly vr6mci dafiov6ho pfizn1ni

zohledndny, jejich hospoddiskf vfsledek byl nula a zttklad neovlivni.

Piijmy zhlavnl dinnosti 6. 10 nejsou piedm6tem dan6 podle paragrafu
1ga odst

ZDP jedn6 se o ztrdtovd nepodnikatelsk6 dinnosti- ue uysi ao
iis.

1.)

K"d.

Z uveden6 ztratov.e dinnosti byly ztoho u hlavnich dinnosti 1,2,3,4,s,6,7,g,g,11
a 1s
byly vyloudeny pifjmy podte paragrafu.2l.o9.l. 4 pism. b) jedne
piijem,
se
o
kteryi
iiZ byl v minulosti.z.dandny (zisk- z minulfch let) a to ve vlisi: oot tis. K6. R6dek
v dafiov6 piizn1ni14}.
D6le byly vyiazeny pirjmy zlskan6 z veiejnlich zdroj0 ve viisi
17 2gg
piedmdtem dand qogr,u.nar3opfq 1.8a-obst t.y ioe jednar" tis. K6 - nejsou
pii.i,,nv ziskan6
-'
z veiejnfch zdrojfr. RaOen v dafiov6 piiznilni 101.

Piijmy zhlavni dinnosti E
11 - byly osvobozeny podle paragrafu 1g odst. 1)ZDp
jedn6 se o dlensk6 piisp6vt<y
pocit6 stanov org"nir".".

a-

DSfe byly vyiazeny vi{gje. podle paragrafu 24 zDP,
kter6 nejsou uznatetn6 vyidaje.
ndklady hrazen6 z dotaci v hlavnlch dinnostech dislo:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 a 1ti. A to ve vii5i 16 220 tis. Kd. Naklady
u" uyli ggg tis. Kd,
z
rozpu5tdn6ho
iondu
ze
zisku. N6ktady ze ztratoie dinnosti s7
f$e19-u1!y.hrazeny
tis' K6. D6le zde byly v.yhzeny ndklady na obderstvenl (51sj, ste
nJdanove slu2by a
543 odpisy nedobytn6_pohleddvkv, ve vfsi 11 tis. rce. ceitem
v iddku 40 vlidaje
podle paragrafu 24 zDp byly vyiazeny vidaje ve
vfsi: 1T lggtis. Kd.

Jednalo

se o
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DoMUS _ Centrum
2020
12'
R31'
Ffitonu'u 06etni ziv6rce sestavend

niikrady ve vi5i 17 189 tis.
cerkem se hospodaiskf viisredek navysir o_neuznatern6
n"9y^U pfedm6tem dan6 nebo byly
-celkove, r.lgre
K6. A z6rovefr ponizln',o vynosy,
66rstce - 18 243 tis. K6.
oruonoreny oo oang iprijmr] v

DrilebylzAk|adkezdan6nizoh|edn6nzhlediskaodpis&.spolednostdahove
z vrasinich zdrojir. u6etni odpisy
odpisuje jen tu 6ast odpis0 z ceny rrr"ikr.poiizen6

odpisy: 27 tis' Kd' Rozdil mezi
pro rok 2020, uu"o"nb ceny byly: 17'tis. Kd a dafiov6
ti". K6. Z6krad ke zdandni bvr tedv jest6 ponizen o
06etnimi a
jsou vy55i ne? 0detni' Rozdil ie zobrazen
r.ozdil odpistr, pri,ioz" b"nou" oopisv
v daf,ov6 pfiznSni na i6dku 6islo: 150'

oanouiii;t;tFio

HV (1 119) + Neuznatelne viidaje (17 189)

- Neuznateln6 vfnosy (18 243\ -

10

53 tis. K6. V r6rmci z6kona o
(rozdi| dafrovlf ;;;ffi;h oooi,isdl= )an"o ke zdaneni
" iaf.f"O zaokrouhlen na tisice dolir, tedy na 52 tis' K6'
dani z piijmfr UVr

Z6k|addan6bylzaokrouh|enasniZenna52000,00K6uplatnEnimsniZenizAk|adu
ZOp. organizaci tedy za rok2ozg.vznikla dafrov6
dan6 vsouladu szo odst.
jednom roce
gspora ve vf5i ,€$.6"pgrc. r"to o"nou! 6tpota bude v n6sledujicim
dinnostech. Tedy v roce
pouzita na uhradu-.all 0,i";e ztratovych nepodnikaterskfch

I

t

2021.

Dafiova 0spora ziskanS v minuliich letech byla
Dahov6 tisPora v roce 2019 190,00 Kd

v roce 2019 pouZita

n6rsledovn6'

PouZita dahov6 0sPora

Hlasy d6ti

Dahov5 0sPoE2919
a okarnzikem sestaveni
il|. 12. Vjrznamn6 udalosti mezi rozvahovfm dnem
66etni zAv6rkY
06etni z6v6rky nenastaly 2adn6
Mezi rozvahovim dnem a okamZikem sestaveni
vyznamn6 udAlosti'

V Plzni dne24. kvdtna 2021
D0tllUS-CENTRUM PRO R00INU, z.s.

Sestavil:

iernickri il7 n ,

Statutdrni orgSn:

gO1

00 Plzefr

lC:22842250

lng' Michaela Mr6zkov6

Mgr. Romana Svobodov6
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- Rozpis dlouhodob6ho
Z0statkovd
Cena v tis.

154

Udetnl
Dafiov6
odpisy
odpisy
ndklad
Zohledn6no
v ridetnictvf - v dafiov6
551
piizndnl
4V
0,00

66

17

240

Kd

Server
(dotace)
Server
(vlastni
zdroje
organizace
OA Golf
SAS
(dotace)
OA Golf
SAS (zisk)
UA GOIf
NRP (zisk)
Celkem

RozpuStdnl
dotace a
zisku (vfnos
v rozvaze)

Z0statkovd
cena

691

40

114

2l

0

49

26

0

28

212

70

U

0

8

62

321

37

U

37

284

851

13U

27

113

721

V dafiov6 pfiznani zohredn6ny 0detnf a dafiove
odpisy pouze z ceny poiizen6
z vla.stnfch.zdrojfi. cena hrazenaz dotace
byr;;;i;;u
ddstkou v 06etnictvr
v ndkladech a stejnou ddstkou ve vynosecrr."oo
na?iro, nyv 0dtov6ny odpisy na
vrub 0dtu 551 a ve prospdch 0dtu o"az. oatsir
rap':."r doslo k rozpustdnf dotace ve
prosp6ch udtu 691 a na vrub 0dtu
901. Majetek hiii,nz fondu
iir[u z minulfch
let je ridtovdni z6pisem ye prosp6ch
06tu o+g nr urro 06tu 91 ="
1.
Tim
dosro
k vyrovndnl ndklad0.a vinos0 a nebylo.;iz
"
zoheJfiouJno
z
htediska zdkladu ke
zdandnl. V piizndni_btlru,tedy zohreolreriy poui"
,ie"tni a dafiov6 odpisy z ceny
z vlastnich. zdrq. yegif r:dpisy: 17 tis. K6'a
dafiov6 oopi.y 2T tis.K6. Jednaro se o
server poiizen z vlastnfch zdroi(t. ostatni
majetek nyt Rn"n.o van zdotace nebo ze
zisku z minulich let, jednalo se rozpusteni
viasiniiro'jmeni g01 nebo fondfr g11.
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