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Slovo 
předsedkyně 
správní rady 
Maturus, o.p.s.



Vážení a milí přátelé, 

cosi mi tentokrát 
našeptává, že nejlepší 
úvodní slovo je především 
krátké. Snad proto, že ač 
na začátku bylo slovo, 
největší dojem dělají 
skutky. 

Třeba: Do konce roku 
2013 získalo v sociální 
firmě Maturus praxi 14 
absolventů tranzitního 
programu. Pět z nich 
našlo později další 
uplatnění v oblasti 
grafiky. Řady kmenových 
zaměstnanců rozšířil nový 
kolega. Uspořádali jsme 
úspěšný benefiční večer. 
Lektorka Týna porodila 
syna.  

To ale neznamená, že by 
slovo nemělo moc měnit 
svět. Závěr loňského roku 
jsme s kolegy věnovali 
strategickému plánování. 
Kromě jiného jsme 
společně formulovali naše 
poslání a vizi. Jejich 
plné znění považuji za 
nejlepší možný úvod třetí 
výroční zprávy: 

Co děláme 
– naše poslání: 

Tvoříme a učíme grafiku. 
Dokazujeme, že práce 
lidí s handicapem nemá 
handicap. 

O jaký ideál usilujeme 
– naše vize:

Ve společnosti nejsou 
bariéry pro lidi se 
znevýhodněním, a ti mají 
stejné příležitosti jako 
ostatní lidé. 

Existuje originální 
„postižená“ grafika, 
a ti, kteří se s ní naučí 
zacházet, prosazují její 
specifika v běžných 
podmínkách grafických 
studií.

Děkujeme všem, kteří nám 
právě tato slova pomohli, 
pomáhají a pomohou 
naplnit konkrétními 
skutky. 
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Na začátku bych ráda 
začala jednoduchým 
konstatováním. Jsme hrdí 
na Maturus! Samozřejmě 
jsme měli radost, že 
se Nadaci Jedličkova 
ústavu za podpory 
Nadace Vodafone a jejího 
projektu „Rok jinak“ 
podařilo v roce 2010 
Maturus postavit na nohy. 
Nicméně i nyní po třech 
letech své existence 
vidím, že to jednoduše 
mělo smysl. Jejich 
tranzitní program, který 
připravuje osoby s těžkým 
zdravotním postižením 
na pozici grafik je 
aktivita, kterou 
rozhodně vidím ráda 
a jsem potěšena, že se 
tímto způsobem Maturusu 
daří realizovat myšlenku 
naší nadace, s kterou 
projekt zakládala. 
Jejich kolekce kalendářů 
a novoročenek se každý 
rok zdokonaluje a nabízí 
stále zajímavější 
a kreativnější varianty, 
což je určitě pozitivní 
vývoj. Když vidím 
Maturus, vidím zájem, 
nadšení a snahu dát lidem 
s tělesným handicapem 
motivaci a vizi.   

Je to o možnostech pro 
postižené, kterou cestu 
si zvolí. A my jsme hrdí, 
že můžeme podporovat ty, 
kteří volí cestu touhy 
a snahy. A na závěr 
jednoduše, jsme hrdí na 
Maturus!

Základní údaje

Irena Fodorová

výkonná ředitelka 
Nadace Jedličkova ústavu
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Název obecně prospěšné společnosti: Maturus, o. p. s.
IČ: 24766216 | DIČ: CZ24766216
Sídlo: 140 00 Praha 4, Nusle, Na Topolce 1713/ 1a
Zapsána: Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném 
u Městského soudu v Praze, v oddílu O, vložce číslo 770.
Statutární zástupce: ředitelka Mgr. Lenka Španihelová, mail: reditel@maturus.cz
Číslo účtu: 5699344001/5500 | Číslo transparentního účtu: 5699344028/5500
Název peněžního ústavu: Raiffeisenbank
Datum vzniku: 18/11/2010
Zakladatel: Nadace Jedličkova ústavu se sídlemm Praha 2, V Pevnosti 4, PSČ I28 00, IČ 25691872

Zajištění, podpora 
a organizace činností 
vedoucích k pracovně  
sociální rehabilitaci 
osob znevýhodněných 
skupin, se zvláštním 
zřetelem na osoby se 
zdravotním postižením.

Podpora zaměstnávání 
osob znevýhodněných 
skupin včetně jejich 
individuálního 
rozvoje a podpora 
poskytování sociálních 
služeb. Zajištění, 
podpora a organizace 
společenských, 
kulturních, 
sportovních a jiných 
akcí přispívajících 
k všestrannému rozvoji 

osobnosti, s důrazem 
na rozvoj osobnosti 
a integraci osob se 
zdravotním postižením. 
Zajištění, podpora 
a organizace nabídky 
vzdělávacích služeb 
a činností, se zaměřením 
na osoby se zdravotním 
postižením nebo osoby 
pracující s těmito 
osobami.

Výroba, produkce a prodej 
předmětů vytvořených 
osobami s postižením, 
předmětů propagujících 
neziskové organizace, 
které pomáhají osobám 
s postižením.

Hlavní registrované činnosti – obecně prospěšné služby

Kdo jsme, 
co chceme
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Tvoříme a učíme grafiku. 
Dokazujeme, že práce lidí 
s handicapem nemám handicap.

Maturus, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. 
Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní 
program, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé 
s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových 
dovednostech.

Ukázat světu, že práce lidí s postižením je stejně kvalitní jako práce lidí 
„zdravých“. Dostat příležitost ukázat, co v nás je. Nabídnout příležitost lidem 
s handicapem, zažít prostředí reálné firmy a komunikaci se zákazníkem na reálné 
zakázce. Chceme tak zvýšit jejich uplatnění na otevřeném trhu práce, posílit 
sebevědomí a naučit dovednosti, které v praxi využijí. Chceme dělat dobrou 
práci.

Tvoříme a učíme grafiku. Dokazujeme, že práce lidí s handicapem nemám handicap.

Maturus, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. 
Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní 
program, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé 
s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových 
dovednostech.

Ukázat světu, že práce lidí s postižením je stejně kvalitní jako práce lidí 
„zdravých“. Dostat příležitost ukázat, co v nás je. Nabídnout příležitost lidem 
s handicapem, zažít prostředí reálné firmy a komunikaci se zákazníkem na reálné 
zakázce. Chceme tak zvýšit jejich uplatnění na otevřeném trhu práce, posílit 

Zpráva 
o činnosti

Poslání

Kdo
jsme

Co 
chceme
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Tranzitní program
Od července 2012, díky 
projektu Inspirace 
zaměstnáním ve 
spolupráci s občanským 
sdružením Asistence, 
nabízí tranzitní program 
zaměstnání na dobu 6 
měsíců pro 4 absolventy 
Jedličkova ústavu a škol 
a pro další osoby 
s postižením.

V roce 2013 prošlo 
tranzitním programem 
12 osob s těžkým 
zdravotním postižením. 

Cílem programu je: 
– nabídnout možnost 
doplnění znalostí 
a získání potřebné praxe 
pro snadnější vstup na 
otevřený trh práce;

- zprostředkovat lidem 
s postižením zkušenost, 
že i přes zdravotní 
handicap mohou odvádět 
dobrou práci, posilovat 
své kompetence, být 
plnohodnotným členem týmu 
a účastnit se reálného 
pracovním procesu. 

Zaměstnanci se pod 
vedením zkušených lektorů 

učí vytvářet, formátovat 
a organizovat běžné 
dokumenty, jednoduché 
tabulky s výpočty 
a grafy. Školení 
v grafických aplikacích 
je naučí pokročilé 
úpravy fotografií, 
běžné retuše, používání 
vrstev, aplikaci 
filtrů, editaci textu. 
Po absolvování budou 
schopni vytvářet koláže 
a fotomontáže, porozumí 
základním typografickým 
pravidlům a seznámí se 
s postupy používanými 
při sazbě jednoduchých 
dokumentů, ale i větších 
publikací a tiskovin.

Současně jsou podpořeny 
jejich komunikační 
a sociální dovednosti. 
Díky těmto získaným 
zkušenostem, novým 
dovednostem a potřebné 
praxi získané 
v prostředí reálné firmy 
jsou tito lidé lépe 
připraveni na vstup na 
otevřený trh práce. 
Vytvoření a rozšíření 
tréninkových míst naplní 
poptávku, jak ze strany 
uchazečů se zdravotním 
postižením, tak ze 

strany zaměstnavatelů. 
Pro zaměstnavatele je 
absolvent přicházející 
s potřebnými dovednostmi 
perspektivním a šance na 
zaměstnání pro osoby se 
zdravotním postižením je 
vyšší.

Konzultantky z Asistence 
trénují a prohlubují 
sociální dovednosti 
v rámci pravidelných Job 
klubů. Jsou trénovány 
dovednosti jak si práci 
nejen nalézt, ale také 
udržet. Díky tréninkovému 
pracovišti získávají 
jeho absolventi nejen 
potřebné a nové znalosti, 
ale také sebevědomí 
a jistotu v sebe samé.

Tranzitní program 
a zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením 
ve společnosti  
Maturus, o.p.s. jsou 
v rámci zákonem daných 
možností významně 
podporovány Úřadem 
práce. Projekt Tranzitní 
program byl podpořen 
v rámci projektu 
Inspirace zaměstnáním 
z ESF.
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1. úprava fotografie pro plakát
2. ilustrace na triko
3. stylizace listu (proces)
4. logo
5. stylizace listu (finální podoba)

>
následující stran plakát a portrét
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Fundraising

www.musicclubstorm.cz

entry 100czk start 20h mega sound laser show

Stačí pár dní v 
Adobe Ilustratoru

a už z toho nemáte
vrásky!



Projekt „Finanční 
stabilita neziskové 
organizace – klíč k její 
dlouhodobé udržitelnosti” 
Období realizace:  
1. 7. 2013–31. 12. 2014 
Finanční podpora: 
Operační program Praha – 
Adaptabilita 
více na www.avpo.cz

Cíl a účel projektu
Projekt je zaměřený 
na posílení stability 
a rozvoje pěti pražských 
členských organizací 
AVPO ČR mezi které 
patří i Maturus, o.p.s. 
s cílem podpořit jejich 
finanční soběstačnost, 
aby svým klientům mohly 
dlouhodobě usnadňovat 
vstup na pracovní trh. 
Na základě potřeb 
jednotlivých organizací 
byly v zapojených 
NNO vytvořeny 
a implementovány 
individuální plány 
rozvoje v oblasti 
fundraisingu. Dále byla 
zavedena stálá pozice 
fundraisera/ky, který/á 
organizaci zajišťuje 
zdroje pro rozvoj 
a budování vlastních. 

Cílem je, aby pozice 
placeného fundraisera 
v NNO fungovala i po 
skončení projektu, 
jelikož výsledkem jeho 
práce je dostatečné 
množství zdrojů na 
vlastní plat a dále i na 
činnost, provoz a rozvoj 
neziskové organizace. 

Díky spolupráci na 
projektu s AVPO ČR 
posílil od října 2013 
tým Maturus, o.p.s. nový 
kolega fundraiser Honza 
Mazoch.
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Výroba 
a prodej 
grafických 
služeb



V roce 2013 zaznamenal Maturus, o.p.s. 
narůstající zájem o nabízené grafické 
služby i o novoroční zboží. V grafech 
je uvedeno kolik prostředků Maturus, 
o.p.s. získal díky práci grafiků 
a celého týmu zajištujícího prodej. 
Věříme, že tato čísla ukazují na 
úspěšné naplňování našeho poslání – 
tedy opravdový důkaz, že práce lidí 
s handicapem nemá handicap.

2010 344.207 Kč

2011 541.988 Kč

2012 611.012 Kč

2013 799.440 Kč

2010 344.207 Kč

2011 486.655 Kč 55.322 Kč

2012 483.366 Kč 127.647 Kč

2013 597.412 Kč 202.028 Kč

Zisk

Zisk celkem
20 Benefice



18. listopadu 2013 
uplynuly tři roky od 
vzniku sociální firmy 
Maturus, o. p. s. Třetí 
narozeniny oslavila spolu 
se svými stávajícími 
i potenciálními 
podporovateli benefičním 
večerem. Akce se 
konala 21. listopadu 
2013 v prostorách 
společenského centra 
Amabila. Bohatý program 
zahrnoval módní 
přehlídku, rozhovor 
legendárního sportovního 
komentátora Jaroslava 
Suchánka se skokanem na 
lyžích Janem Mazochem, 
dražbu obrazů Petry 
Kameníčkové a vystoupení 
zpěváka Josefa Vágnera. 
Výtěžek z celého večera 
putuje na podporu 
a další rozvoj firmy.

Slavnostní večer 
zahájila úvodním slovem 
předsedkyně správní 
rady společnosti 
Tereza Vajtová: „Když 
jsme před třemi lety 
začínali, byli jsme 
tři. Teď je nás deset 
a dalších deset lidí za 
tu dobu získalo v Maturu 
praxi. Snad to není 

příliš nafoukané, když 
si myslíme, že je to 
parádní důvod k oslavě.“ 
Vysvětlila také, proč 
firma zaměstnávající 
lidi s handicapem pořádá 
večírek v prostorách, 
kam nelze vstoupit 
bez překonání strmých 
schodů: „Bariéry nám 
připomínají, že je pořád 
co zlepšovat. A protože 
kolegové vozíčkáři jsou, 
jak vidíte, mezi námi, 
dokazujeme, že se bariéry 
nebojíme překonávat, 
a že to dokážeme.“ 

Novou posilou týmu 
společnosti Maturus 
je od října na pozici 
obchodního managera
a fundraisera Jan 
Mazoch, veřejnosti známý 
jako skokan na lyžích 
úspěšný ve světovém 
měřítku. Jeho kariéru 
přerušil v roce 2007 pád 
s následky vyžadujícími 
dlouhodobou léčbu.  
Během večera v rozhovoru 
s Jaroslavem Suchánkem 
mimo jiné řekl: „Na 
vlastní kůži jsem 
zažil, jak je složité 
se po těžkém úrazu 
vracet do normálního 

života, vyrovnat se 
s jeho následky a najít 
uplatnění. Pro situaci 
kolegů mám proto velké 
pochopení a rád bych 
svojí prací přispěl 
k činnosti firmy, která 
lidem s postižením 
otevírá možnosti.“

Vedle hostů z řad známých 
osobností zářila hlavní 
hvězda večera Petra 
Kameníčková, autorka 
dražených obrazů. 
Petra je absolventkou 
pražského Jedličkova 
ústavu a Hollarovy 
umělecké školy. Do 
dražby namalovala sérii 
obrazů města Prahy, 
které vznikaly olejovými 
pastely přímo v plenéru. 
Šťastné majitele našly 
obrazy mezi obchodními 
partnery, zákazníky 
a přáteli společnosti 
Maturus. Výtěžek dražby 
byl následně zdvojnásoben 
díky přispění nadace 
Divoké husy.  

22

Petra Kameníčková



Jsme členy
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S Asociací veřejně 
prospěšných organizací ČR 
(AVPO ČR) spolupracujeme 
na projektech:

Finanční stabilita neziskové 
organizace – klíč k jejímu 
dlouhodobé udržitelnosti 
podpořeného z OPPA

Cesta ke zvýšení věrohodnosti 
neziskových organizací: 
zavedením systému hodnocení 
spolehlivosti neziskových 
organizací v ČR podpořeného 
z OPLZZ

Asociace veřejně 
prospěšných organizací 
(AVPO ČR) sdružuje 
a podporuje neziskové 
organizace, mezi 
jejichž hlavní priority 
patří transparentnost 
a profesionalita. 
Maturus, o.p.s. je členem 
od r. 2011. Organizace, 
které mají zájem 
o členství v asociaci, 
o sobě musí poskytnout 
údaje přesahující 
rámec současných 
zákonných povinností. 
Účelem tohoto opatření 
je jasně deklarovat 
transparentnost těchto 
organizací. (zdroj: 
http://www.avpo.cz/
clanky/622/vse–o–avpo/)

Platforma sociálních 
firem
Platforma sociálních 
firem je volné sdružení 
právnických a fyzických 
osob se sídlem v ČR, 
které uznává model 
sociální firmy, tj. 
definici, základní 
charakteristiky 
a Standardy sociální 
firmy. Maturus, o.p.s. 
je členem od r. 2011.

Cíle platformy
• stát se 
reprezentativním 
partnerem pro zástupce 
státního a veřejného 
sektoru, bankovních 
institucí, akademické 
sféry a dalších institucí 
a široké veřejnosti

• prosazovat model 
sociální firmy v České 
republice, tj. definici, 
základní charakteristiky 
a standardy sociální 
firmy

• komunikovat 
a spolupracovat se 
státní a veřejnou 
sférou, podnikatelskou 
sférou, akademickou obcí 
a širokou veřejností

• propagovat model 
sociální firmy a šířit 
příklady dobré praxe

• rozvíjet síť sociálních 
firem v České republice

• pořádat vzdělávací 
akce: semináře, 
konference, pořádat 
exkurze (zdroj: http://
www.socialnifirmy.cz)

Tématická síť sociální 
ekonomiky
Posláním tematické sítě 
TESSEA je prosazování 
konceptu sociální 
ekonomiky a sociálního 
podnikání v podmínkách 
ČR, zejména vytvořením 
a rozvíjením modelu 
infrastruktury pro jeho 
rozvoj, zahrnující 
oblasti osvěty, 
vzdělávání, podpory, 
financování a výměny 
zkušeností na národní 
i mezinárodní úrovni 
a jeho prosazování do 
koncepcí, strategií 
a politik. TESSEA nemá 
právní subjektivitu, 
k prosazení svých cílů 
využívá dobrovolné 
iniciativy svých členů, 
případně projektů 
a dalších nástrojů, 
jejichž nositeli jsou 
konkrétní členové 
TESSEA. Maturus, o.p.s. 
je členem od r. 2011.
(zdroj: http://www.
socialni–ekonomika.cz/
cs/o–projektu–tessea.
html)
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Struktura 
organizace 
Maturus 2013



Nadace 
Jedličkova 

ústavu (NJÚ) 
zakladatel 
společnosti

Řídící orgán 
společnosti

Tříčlená
správní rada
Tereza Vajtová 
předsedkyně                            

PhDr. Jan Pičman
člen

Mgr. Petr Hrubý
člen

Tříčlená
dozorčí rada

Ing. Tomáš Kafka 
předseda

 Zuzana Kalíková
člen

Miloš Dezort
člen

Kontrolní orgán 
společnosti

Maturus, o. p. s.  
(společnost)30

Zaměstnanci
Na pozici fundraiser: 
od 10/2013 Jan Mazoch

Na pozici grafika: 
Jakub Koucký

Na pozici zajištění prodeje: 
Nina Křehotová

Na pozici lektor: 
Petr Cafourek do 5/2013, 

od 6/2013 Hynek Reich Štětka, Kristýna Plíhalová 

Zaměstnanci tranzitního programu:
9/2012—2/2013 

Pavel Štolba, Tomáš Pik, 
Luboš Sosna, Karel Zrubecký

3/2013—8/2013 
Zdeněk Krupička, František Serbus, 

Radek Veselý, Zdenka Poková

9/2013—2/2014 
Vojtěch Dalík, 

Jan Rajznover, Jakub Novák, 
Valerie Machová

Výkonný 
management 

statutární zástupce

Mgr. 
Lenka Španihelová

Ředitelka 
společnosti  
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Členové správní a dozorčí 
rady k 31/12/2013
členové správní rady: 
Tereza Vajtová, 
PhDr. Jan Pičman, 
Mgr. Petr Hrubý

Předsedkyně správní 
rady: Tereza Vajtová

Všichni členové správní 
rady pracovali bez 
nároku na finanční 
odměnu.

Předsedkyně správní rady 
pracovala taktéž bez 
nároku na odměnu.

Členové dozorčí rady:
Ing. Tomáš Kafka, 
Ing. Zuzana Kalíková, 
Miloš Dezort

Předseda dozorčí rady: 
Ing. Tomáš Kafka 

Všichni členové dozorčí 
rady pracovali
bez nároku na finanční 
odměnu. 

Předseda dozorčí rady 
pracoval taktéž bez 
nároku na odměnu.

Statutární orgán

Ředitelka společnosti: 
Mgr. Lenka Španihelová

Ředitelka obecně 
prospěšné společnosti 
pracovala s nárokem na 
finanční odměnu.

Celkové náklady 
vynaložené na její mzdu 
za rok 2013 
včetně odvodů činí: 
460 632,- Kč

Zaměstnanci k 31/12/2013

Lenka Španihelová 
ředitelka společnosti

Jakub Koucký
grafik

Nina Křehotová 
asistentka prodeje

Jan Mazoch
fundraiser

Zaměstnanci 
v tranzitním programu:

Valérie Machová
grafik

Jan Rajznover
grafik

Vojtěch Dalík
grafik

Jakub Novák
grafik

Zdeněk Krupička
grafik

Radek Veselý
grafik

Zdenka Poková
grafik

František Serbus
grafik

Tomáš Pik
grafik

Karel Zrubecký
grafik

Luboš Sosna
grafik

Pavel Štolba
grafik

Externí spolupracovníci:
Iva Lehningová
účetní

Poděkování 
dárcům
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Naše poděkování patří 
všem, kteří jakkoliv 
podpořili Maturus, o.p.s. 
v jeho fungování! 

Děkujeme.

V roce 2013 nás v rámci 
své společenské 
odpovědnosti podpořili:

Corinthia Hotels

Dial Telecom

Nadace Divoké husy

Dorty domů

Amabila

Galerie Vltavín
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Děkujeme všem, kteří v roce 2013 podpořili 
Maturus, o.p.s. nákupem grafických produktů, 
novoročenek a kalendářů:

100% REWORK s.r.o.  
ACP Traductera, a.s.  
AETNA spol.s.r.o.  
ALFA SYSTEM s.r.o.  
Amteko International s.r.o.  
Angio a.s.  
Apparel, s.r.o.  
Argo d.t., spol. s.r.o.  
ASKON INTERNATIONAL s.r.o.  
BATIST Medical a.s.  
BaxterBioScience s.r.o.  
BDO Tax s.r.o.  
Beep, s.r.o.  
BIO–PORT Europe s.r.o.  
BioSolution s.r.o.  
BLK Servis  
Bull s.r.o.  
CASTOR CZ  
CCA Group a.s.  
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem  
Centrum mezistátních úhrad  
Centrum sociálních služeb Praha, p. o.  
CEPS  
Clarke Iveta  
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.  
Converging Network Solutions s.r.o.  
Č.O.S. spol. s.r.o.  
Čepička Michal  
Česká asociace farmaceutických firem  
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci  
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
DANIELSSON Logistics s.r.o.  
Dezort Miloš  

DialTelecom  
E System Praha s.r.o.  
Enter Production, a.s.  
Equa bank a.s.  
Esatrade, s.r.o.  
ExxonMobil Business Support Center  
Ferona a.s.  
FLEMEDIA s.r.o.  
Frenštát pod Radhoštěm  
Hrubá Adéla  
Charlton a.s.  
Chladicí věže Praha, a.s.  
I.T.A. Servisní s.r.o.  
Immuno–Flow, s.r.o.  
INC Research Czech Republic s.r.o.  
Ing. David Málek  
Ing. Dušan Olejár  
Ing. Flieger Jiri – F Systém  
ista Česká republika s.r.o.  
Jabok – Vyšší odborná škola 
sociálně pedagogická a teologická  
Jedličkův ústav a školy  
JHI AUDIT s.r.o.  
Johnson & Johnson, s.r.o.  
JUDr. Žofie Chromcová, 
Ph.D. advokát  
K+K Hotel a.s.  
Kasalova pila s.r.o.  
Kateřinská Hotel spol.s.r.o.  
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Středočeského kraje  
Krejčíková Eva  
LERIKA Tax &Accounting, s.r.o.  
Mare more tours  
MEDIA MARKET s.r.o.  
Mgr. Jiří Trunečka – advokát  
Ministerstvo Spravedlnosti  
MIS s.r.o.  Motorola, s.r.o.  
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Nadace Jedličkova ústavu Praha  
Národní muzeum  
Nejvyšší kontrolní úřad  
NFOZP  
Novartis s.r.o.  
Občanské sdružení Borůvka  
Omnimedics CZ, s.r.o.  
OPTIMAL ENGINEERING spol. s r.o.  
PH GiA spol. s r.o.  
Phoenix communication a.s.  
Pražský institut pro globální politiku  
ProLogis Czech Republic Management, s.r.o.  
ProvidentFinancial s.r.o.  
ROCHE s.r.o.  
RPM Service CZ a.s.  
Schmuttermeierová Žaneta  
Siemens Electric Machiness s.r.o  
S–MOBIL s.r.o.  
SpecialService International, spol. s r.o.  
SPEDIA s.r.o.  Správa státních hmotných rezerv  
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA  
Stejskalová Martina  
SWPF Opletalova, s.r.o. – Chopin Hotel Prague  
Škola Online  
Špirudová Jana  
Telefónica Czech Republic, a.s.  
TTC MARCONI s.r.o.  
Evangelická teologická fakulta UK v Praze 
Venglářová Martina  
Vido Systems s.r.o.
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Náklady, 
hospodářský 
výsledek 



Příloha k účetní závěrce
společnosti 
Maturus o. p. s.
k 31.12. 2013

1. Obecné údaje
1.1 Charakteristika 
společnosti
Společnost: 
Maturus o.p.s.
Sídlo: 
Na Topolce 1713/1a
Právní forma: 
obecně prospěšná 
společnost 
IČO: 24766216

Poslání hlavní činnosti: 

Napomáhat k sociálně 
pracovnímu začleňování 
a běžnému způsobu života 
znevýhodněných skupin, 
se zvláštním zřetelem na 
osoby s postižením.

Vytvořit a provozovat 
tréninkové pracoviště 
pro lidi se zdravotním 
postižením.

Propagovat principy 
sociálního podnikání 
u veřejnosti, posilovat 
vzájemnou integraci 
a rozvoj firemní 
filantropie na straně 

zákazníků odebírajících 
produkty a služby obecně 
prospěšné společnosti.

Hospodářská činnost:  
ANO

Datum vzniku společnosti: 
18. 11. 2010

1.2 Statutární orgány

Správní rada:

Tereza Vajtová, 
narozena 13. 12. 1974, 
bydliště Praha 4, 
Pod pramenem 1607/5

Petr Hrubý, 
narozen 11. 11. 1971, 
Praha 4, Podolí, 
Na Podkovce 574/11

Jan Pičman, 
narozen 29. 12. 1951, 
bydliště Praha 10, 
Vykáňská 1483/5

Dozorčí rada:

Tomáš Kafka, 
narozen 20. 1. 1974, 
bydliště Praha 4, 
Kunratice, 
Na jahodách 1291/19

Do: 18.9.2013 
Alena Peštová, 
narozena 15. 3. 1957, 
bydliště Praha 4, 
Chodov, Hrabákova 1979/4

Od: 18.9. 2013 
Miloš Dezort, 
narozen 5.5. 1987, 
bydliště Pod Stání 997, 
Řevnice 252 30

Zuzana Kalíková, 
narozena 15. 12. 1956, 
bydliště Praha 10, 
Strašnice, 
Břežanská 688/12

Zakladatel: Nadace 
Jedličkova ústavu

2. Účetní metody 
a obecné účetní zásady
Účetní závěrka byla 
sestavena na základě 
účetnictví společnosti 
vedeného v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví v platném 
znění a v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 
Sb., kterou se stanoví 
obsah účetní závěrky 
pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním 
předmětem činnosti není 
podnikání. Údaje přílohy 

vycházejí z účetních 
písemností účetní 
jednotky (účetní doklady, 
účetní knihy a ostatní 
účetní písemnosti) 
a z dalších podkladů, 
které má účetní jednotka 
k dispozici. Všechny 
údaje jsou uvedeny 
v korunách českých 
(Kč). Měrnou jednotkou 
jsou tisíce Kč, pokud 
není uvedeno jinak. 
Účetnictví respektuje 
obecné účetní zásady, 
především zásadu účtování 
ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu 
opatrnosti a předpoklad 
o schopnosti účetní 
jednotky pokračovat 
ve svých aktivitách. 
Příloha je zpracována za 
účetní období počínající 
dnem vzniku společnosti 
a končící dnem 31. 
prosince 2013.

2.1 Způsoby ocenění 
a odepisování

2.1.1 Dlouhodobý hmotný 
a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný 
majetek je majetek, 
jehož pořizovací cena 
je vyšší než 40 000 Kč 
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a doba použitelnosti 
je delší než 1 rok. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek je majetek, 
jehož pořizovací cena 
je vyšší než 60 000 Kč 
a doba využitelnosti 
je delší než 1 rok. 
Nakoupený dlouhodobý 
hmotný a nehmotný majetek 
je oceněn pořizovacími 
cenami. Ve sledovaném 
účetním období společnost 
nenakoupila žádný hmotný 
majetek.

2.1.2 Odpisování
Odpisový plán účetních 
odpisů dlouhodobého 
majetku účetní jednotka 
sestavila v interní 
směrnici tak, že za 
základ vzala metody 
používané při vyčíslování 
daňových odpisů 
(u majetku pořízeného 
a zařazeného k 1.1.), 
účetní a daňové odpisy se 
rovnají. Způsob daňového 
odpisování bude stanoven 
pro každý majetek 
samostatně, a to vždy 
při zařazení majetku do 
užívání. Daňové odpisy 
se řídí zákonem o daních 
z příjmů.

2.1.3 Dlouhodobý drobný 
hmotný a nehmotný 
majetek
Účetní jednotka 
stanovila, že dlouhodobým 
drobným majetkem je 
majetek, jehož vstupní 
cena je vyšší než 3 000 
Kč a nižší než 40 000 
Kč a doba použitelnosti 
je delší než 1 rok. 
Pořízení takového majetku 
je účtováno na účet 
501 v případech, kdy 
současně nejsou vedlejší 
pořizovací náklady. 
Zařazení do užívání se 
provádí účetním zápisem 
028/088. Drobným hmotný 
majetkem je majetek, 
jehož pořizovací cena 
je nižší než 3 000 Kč 
a doba použitelnosti je 
kratší než 1 rok, je 
účtován přímo na účet 
501. Dlouhodobým drobným 
nehmotným majetkem je 
takový majetek, jehož 
vstupní cena je v rozmezí 
7 000 Kč až 60 000 Kč 
a doba použitelnosti 
je delší než 1 rok. 
Pořízení takového 
majetku je účtování 
na účet 518. Zařazení 
do užívání se provádí 
účetním zápisem 018/078. 

Drobným nehmotným 
majetkem je majetek, 
jehož pořizovací cena 
je nižší než 7 000 Kč 
a doba využitelnosti 
je kratší než 1 rok, 
je účtován přímo na 
účet 518. Nakoupený 
dlouhodobý drobný hmotný 
a nehmotný majetek je 
oceněn pořizovacími 
cenami.

2.1.4 Zásoby
Účtování zásob je 
prováděno způsobem B 
evidence zásob. Oceňování 
nakupovaných zásob je 
prováděno pořizovacími 
cenami.

2.1.5 Změny oceňování, 
odpisování a postupů 
účtování
Ve sledovaném účetním 
období nedošlo v účetní 
jednotce k žádným 
změnám.

2.2 Tvorba opravných 
položek a rezerv
Opravné položky a rezervy 
nebyly tvořeny.

2.3 Přepočet cizích měn 
na českou měnu
Při přepočtu cizích měn 

na českou měnu používá 
společnost aktuální 
denní kurz vyhlášený 
ČNB.
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3. Doplňující údaje 
k Rozvaze a k Výkazu 
zisku a ztráty

3.1 Přehled splatných 
závazků pojistného na 
sociálním zabezpečení 
a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, 
veřejného zdravotního 
pojištění a evidované 
daňové nedoplatky.

3.2 Průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců

3.3 Výsledek hospodaření 
v členění na hlavní 
a hospodářskou činnost
     

3.4 Události, které 
nastaly po datu účetní 
závěrky

Žádné události, které by 
ovlivnily účetní závěrku 
roku 2013, po datu účetní 
závěrky nenastaly.

částka k 31.12.2012 splatnost ke dni

Okresní správa sociálního zabezpečení 38.410,- Kč 20. leden 2014

ZP 12.530,- Kč 20. leden 2014

Finanční úřad - zálohová daň  9.310,- Kč 20. leden 2014

Výše uvedené závazky byly ke dni splatnosti uhrazeny.

hlavní hospodářská

Náklady celkem 1.640,402,- Kč   941.046,- Kč

Výnosy celkem 1.416.362,- Kč  1.178.077,- Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním – 224.040,- Kč   237,031,- Kč

Daň z příjmů  0 0

Sestaveno dne: 15.března 2014 Sestavil: Ing. Iva Lehningová

Mzdové náklady 1.354 tis. Kč

Ostatní sociální náklady  1.354 tis. Kč

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 9.
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Výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2013
v celých tisících Kč

Maturus, o.p.s.
Na Topolce 1713/1a
Praha 4 / 140 00

IČO
24766216

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Označení Název ukazatele Číslo řádku Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 2 73 399 472

1. Spotřeba materiálu (501) 3 54 381 435

2. Spotřeba energie (502) 4 19 18 37

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5

4. Prodané zboží (504) 6

II. Služby celkem součet II. 5. až 8. 7 106 192 298

5. Opravy a udržování (511) 8

6. Cestovné (512) 9

7. Náklady na reprezentaci (513) 10 5 5

8. Ostatní služby (518) 11 101 192 293

III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 12 1 443 333 1 776

9. Mzdové náklady (521) 13 1 147 206 1 353

10. Zákonné sociální pojištění (524) 14 292 127 419

11. Ostatní sociální pojištění (525) 15

12. Zákonné sociální náklady (527) 16 4 4

13. Ostatní sociální náklady (528) 17

IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18 9 11 20

14. Daň silniční (531) 19

15. Daň z nemovitostí (532) 20

16. Ostatní daně a poplatky (538) 21 9 11 20

V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 22 11 4 15

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23

18. Ostatní pokuty a penále 24
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Označení Název ukazatele Číslo řádku Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

19. Odpis nedobytné pohledávky 25

20. Úroky 26

21. Kurzové ztráty 27

22. Dary 28

23. Manka a škody 29

24. Jiné ostatní náklady 30 11 4 15

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem
VI. Součet VI.25. až VI.30.

31

25. Odpis dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku (551)

32

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. 
a hmot. majetku (552)

33

27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34

28. Prodaný materiál (554) 35

29. Tvorba rezerv (556) 36

30. Tvorba opravných položek (559) 37

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 
Součet VII.31. až VII.32.

38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované 
mezi organ. složkami (581)

39

32. Poskytnuté členské příspěvky (582) 40

VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 42

Náklady celkem Součet I. až VIII. 43 1 642 936 2 581

Označení Název ukazatele Číslo řádku Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

B. Výnosy 44

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 
Součet I.1. až I.3.

45 1 178 1 178

1. Tržby za vlastní výrobky (601) 46

2. Tržby z prodeje služeb (602) 47 1 178 1 178

3. Tržby za prodané zboží (604) 48

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 
Součet II.4. až II.7.

49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 50

5. Změna stavu zásob polotovarů (612) 51

6. Změna stavu zásob výrobků (613) 52

7. Změna stavu zvířat (614) 53

III. Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54

8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58

IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 59 1 210 1 210

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60

13. Ostatní pokuty a penále (642) 61

14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62

15. Úroky (644) 63

16. Kurzové zisky (645) 64

17. Zúčtování fondů (648) 65

18. Jiné ostatní výnosy (649) 66 1 210 1 210

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem Součet V.19. až V.25.

67
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Označení Název ukazatele Číslo řádku Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. 
a hmot. majetku (652)

68

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 69

21. Tržby z prodeje materiálu (654) 70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 71

23. Zúčtování rezerv (656) 72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 73

25. Zúčtování opravných položek (659) 74

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 75 206 206

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami (681)

76

27. Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 206 206

28. Přijaté členské příspěvky (684) 78

VI. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 79

29. Provozní dotace (691) 80

Výnosy celkem Součet I. až VII. 81 1 416 1 178 2 594

Označení Název ukazatele Číslo řádku Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 
Výnosy - Náklady

82 -226 239 13

34. Daň z příjmů (591) 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. 84 -226 239 13

Sestaveno dne: 20.05.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu 
účetní jednotky nebo podpisový vzor 
fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání
o.p.s.

Pozn.:
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Rozvaha v plném rozsahu
k 31.12.2013
v celých tisících Kč

Maturus, o.p.s.
Na Topolce 1713/1a
Praha 4 / 140 00

IČO
24766216

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Označení Aktiva Číslo řádku Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I.1. až 
I.7.

9

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2

2. Software (013) 3

3. Ocenitelná práva (014) 4

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek (051)

8

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
Součet II.1. až II.10.

20

1. Pozemky (031) 10

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11

3. Stavby (021) 12

4. Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí (022)

13

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14

6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

Označení Aktiva Číslo řádku Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 
Součet III.1. až III.7.

28

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 22

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

4. Půjčky organizačním složkám (066) 24

5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
Součet IV.1. až IV.11.

40

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu 
a vývoje (072)

29

2. Oprávky k softwaru (073) 30

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku (078)

32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku (079)

33

6. Oprávky ke stavbám (081) 34

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mo-
vitých věcí (082)

35

8. Oprávky k pěstitelským celkům 
trvalých porostů (085)

36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku (088)

38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 
(089)

39

46 47



Označení Aktiva Číslo řádku Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

a b c 1 2

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 731 955

I. Zásoby celkem Součet I.1. až I.9. 51 50 65

1. Materiál na skladě (112) 42

2. Materiál na cestě (119) 43

3. Nedokončená výroba (121) 44

4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

5. Výrobky (123) 46

6. Zvířata (124) 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

8. Zboží na cestě (139) 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 50 65

II. Pohledávky celkem Součet II.1. až II.19. 71 163 216

1. Odběratelé (311) 52 157 216

2. Směnky k inkasu (312) 53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55

5. Ostatní pohledávky (315) 56 6

6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného 
zdrav. pojištění (336)

58

8. Daň z příjmů (341) 59

9. Ostatní přímé daně (342) 60

10. Daň z přidané hodnoty (343) 61

11. Ostatní daně a poplatky (345) 62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem (346)

63

Označení Aktiva Číslo řádku Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. 
samospr. celků (348)

64

14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 
(373)

66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

17. Jiné pohledávky (378) 68

18. Dohadné účty aktivní (388) 69

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 
Součet III.1. až III.8.

80 433 427

1. Pokladna (211) 72 36 12

2. Ceniny (213) 73

3. Účty v bankách (221) 74 397 415

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

6. Ostatní cenné papíry (256) 77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

8. Peníze na cestě (261) 79

IV. Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až IV.3. 84 85 247

1. Náklady příštích období (381) 81 3 2

2. Příjmy příštích období (385) 82 82 245

3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 83

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 731 955
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Označení Pasiva Číslo řádku Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

a b c 3 4

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 161 174

I. Jmění celkem Součet I.1. až I.3. 90

1. Vlastní jmění (901) 87

2. Fondy (911) 88

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku 
a závazků (921)

89

II. Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II.3. 94 161 174

1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x 13

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 -182 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 
(932)

93 343 161

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 570 781

I. Rezervy celkem Hodnota I.1. 97

1. Rezervy (941) 96

II. Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II.7. 105

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 98

2. Vydané dluhopisy (953) 99

3. Závazky z pronájmu (954) 100

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

6. Dohadné účty pasivní (389) 103

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

III. Krátkodobé závazky celkem 
Součet III.1. až. III.23.

129 505 529

1. Dodavatelé (321) 106 240 237

2. Směnky k úhradě (322) 107

3. Přijaté zálohy (324) 108 7

Označení Pasiva Číslo řádku Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

4. Ostatní závazky (325) 109 1

5. Zaměstnanci (331) 110 98 102

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného 
zdrav. pojištění (336)

112 54 51

8. Daň z příjmů (341) 113

9. Ostatní přímé daně (342) 114 10 9

10. Daň z přidané hodnoty (343) 115 92 123

11. Ostatní daně a poplatky (345) 116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. 
celků (348)

118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů 
a podílů (367)

119

15. Závazky k účastníkům sdružení (368) 120

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121

17. Jiné závazky (379) 122 10

18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123

19. Eskontní úvěry (232) 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

21. Vlastní dluhopisy (255) 126

22. Dohadné účty pasivní (389) 127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128
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Označení Pasiva Číslo řádku Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

a b c 3 4

IV. Jiná pasiva celkem Součet IV. až IV.3. 133 65 252

1. Výdaje příštích období (383) 130 55 52

2. Výnosy příštích období (384) 131 10 200

3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 132

Pasiva celkem Součet A. až B. 134 731 955

52

Sestaveno dne: 20.05.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu 
účetní jednotky nebo podpisový vzor 
fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání
o.p.s.

Pozn.:
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