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Základní údaje

Název organizace: AGAPO, o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČ: 29300550

Rejstřík obecně prospěšných společností:
datum zápisu: 2. prosince 2011
Spisová značka: O 467 vedená u Krajského soudu v Brně
Plátce DPH: ne
Sídlo organizace: Zelný trh 1, 602 00 Brno
Telefon: 545 213 204, 541 210 549
E-mail: info@agapo.cz
Webové stránky: www.agapo.cz
Sociální sítě: www.facebook.com/agapo.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 2200424448/2010
Sbírkový účet: 2700629968/2010
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Vážení kolegové, příznivci, donátoři, stážisté, klienti,

přes velmi příznivou situaci na trhu práce v roce 2018 byl i tento rok plný výzev 
a nových úkolů. Navzdory velmi nízké nezaměstnanosti musí lidé se zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním čelit řadě překážek. Mezi zásadní patří zvyšující se požadavky 
zaměstnavatelů. Tím dochází k nesouladu mezi nabídkou a poptávkou v zaměstnávání 
lidí s handicapem. Další nezanedbatelnou bariérou zůstávají předsudky a mýty 
u některých zaměstnavatelů. O to raději jsme v rámci soutěže Stejná šance 2018 ocenili 
ty zaměstnavatele, kteří mohou jít příkladem. Mezi výherci tohoto velmi vyrovnaného 
klání jsou pekařství MaJa z Dolních Dunajovic, údržba zeleně PFM-Greenvia a sociální 
služba Sanus Brno. Velkým povzbuzením do další práce se pro celý náš tým stalo 
ocenění Národní cena kariérového poradenství 2018 za komplexní služby pro 
znevýhodněné klienty, které každoročně udělují Dům zahraniční spolupráce a Centrum 
Euroguidance. Potěšující pro nás byla také nominace na cenu Mosty 2018, kterou uděluje 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Abychom naplňovali naši vizi 
o profesionální, spolupracující a otevřené organizaci, stala se naše organizace členem 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Při naplňování našeho poslání se 
neobejdeme bez pomoci dalších lidí. Nepostradatelná je pro nás pomoc našich stážistů 
a dobrovolníků. Klíčová je pro nás také finanční i nefinanční podpora ze strany všech 
našich donátorů. Všem těmto lidem patří naše srdečné poděkování. Věřím, že i v roce 
2019 se nám bude dařit při naplňování našich cílů. Byl by to současně i ten nejlepší 
dárek k 15ti letům výročí od založení naší organizace, které v tomto roce oslavujeme. 

Ing. Jakub Purdjak
ředitel 4





Činnost a poslání organizace

AGAPO, o.p.s. je nevládní nezisková organizace. Jejím posláním je podporovat pracovní 
uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně a okolí, a tím 
přispívat ke zvýšení kvality jejich života. Naše služby jsou určeny lidem se zdravotním 
znevýhodněním, tj. lidem s mentálním, smyslovým, fyzickým nebo kombinovaným 
postižením a duševním onemocněním a lidem se sociálním znevýhodněním, osobám 
po výkonu trestu, bez přístřeší, lidem dlouhodobě nezaměstnaným a lidem s kumulací 
více znevýhodnění. Služby poskytujeme osobám od 16 do 64 let. Naším cílem je zvýšit 
samostatnost těchto osob prostřednictvím služby sociální rehabilitace za využití 
metody podporovaného zaměstnávání a dalších metod a programů.
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Vize 2025

AGAPO, o.p.s. je profesionální, spolupracující a otevřená organizace, která určuje trendy 
v oblasti zaměstnávání osob se znevýhodněním. Přidanou hodnotou multidisciplinárního 
týmu je vlastní know-how, kontinuální vzdělávání pracovníků a vnímavost vůči změnám 
a výzvám. Prioritou zůstává individuální a férový přístup ke klientům, zaměstnavatelům, 
donátorům a dalším organizacím. Prostory organizace jsou přívětivé, bezbariérové 
a dobře dostupné. Finanční prostředky, které pochází z více zdrojů, jsou využívány 
účelně a hospodárně. Organizace jde příkladem aktivním vytvářením pracovních míst 
prostřednictvím vlastního sociálního podnikání. Nedílnou součástí je také komplexní 
a dobře cílená osvěta v oblasti zaměstnávání osob se znevýhodněním.
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Programy realizované v roce 2018

Nabízené programy jsou poskytovány bezplatně v rámci služby sociální rehabilitace 
lidem se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním z Brna a okolí. Společným cílem 
nabízených programů je zvýšení samostatnosti našich klientů. Programy se mohou 
vzájemně doplňovat nebo na sebe navazovat.

Základní poradenství
Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace spojené s oblastí zaměstnávání.

Podporované zaměstnávání
Komplexní příprava na zaměstnání, od zhodnocení stávajících dovedností a možností 
až po asistenci na pracovišti.

Nácvik sociálních dovedností
Nácvik dovedností, které vedou k větší samostatnosti a začlenění do společnosti.

Tranzitní program
Pracovní praxe studentů a studentek středních škol se specifickými vzdělávacími potřebami 
v běžném pracovním prostředí firem a institucí.

Služby zaměstnavatelům
Poskytování konzultací v oblasti zaměstnávání osob se znevýhodněním, vytipování 
vhodného zaměstnance, pomoc s úpravou pracovní náplně nebo pracovního místa. 10





Doplňkové služby poskytované v roce 2018

Psychologické poradenství
V rámci psychologického poradenství pomáháme našim klientům s tématy týkajícími se 
sebepoznání, sebevědomí, vztahů či osobního směřování.

Odpolední workshopy AGAPO
Skupinové motivačně-vzdělávací kurzy určené lidem, kteří chtějí získávat znalosti 
a dovednosti z oblasti hledání zaměstnání.

Sociálně-motivační setkání Odpolední kavárna AGAPO
Setkání je zaměřeno na pomoc při odstraňování sociální izolace, a tím nepříznivé sociální 
situace. Sociálně-motivační setkání zprostředkovává kontakt mezi klienty a bývalými 
klienty.

Počet uživatelů všech programů: 184
Počet uživatelů, kterým se podařilo získat zaměstnání: 29 12









Základní poradenství
první pomoc při řešení obtížné situace

Základní poradenství poskytujeme osobám, které potřebují řešit svou nepříznivou 
sociální situaci. Její stabilizace pak vede k úspěšnému hledání zaměstnání, jehož získání 
dále zlepšuje sociální situaci klienta. Program Základní poradenství našim klientům 
pomáhá ujasnit si, jaká je jejich současná životní situace, co je možné udělat pro její 
zlepšení a jaká práce by pro ně byla vhodná. Společně s klienty se pokoušíme o zmírnění 
jejich nepříznivé životní situace, pomáháme jim s orientací na trhu práce a poskytujeme 
jim základní podporu při hledání zaměstnání. Pomáháme při řešení problémů 
ze sociálně-právní a pracovněprávní oblasti. Pokud je třeba, zprostředkujeme kontakt 
na jinou organizaci. Službu poskytujeme po dobu 2 měsíců s možností prodloužení 
v některém z navazujících programů Podporované zaměstnávání nebo Nácvik sociálních 
dovedností.

Počet uživatelů v roce 2018: 102
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Podporované zaměstnávání
podpora při hledání práce

V programu Podporované zaměstnávání poskytujeme službu lidem se zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním, kteří si chtějí najít práci v běžném pracovním prostředí / na 
otevřeném trhu práce. Snažíme se zvýšit jejich schopnosti a dovednosti důležité pro 
pracovní uplatnění. Podporu nabízíme nejen při hledání práce, ale také přímo na pracovišti. 
Možnosti podpory hledáme i v jejich okolí, např. v rodině nebo mezi známými. Následně 
pomáháme se sepsáním motivačního dopisu a životopisu, s oslovením zaměstnavatele 
a přípravou na pohovor. Pokud to vyžaduje situace, klienta na pohovor doprovodíme, 
stejně tak mu můžeme poskytnout podporu a asistenci při zaučení se na pracovišti. 
Využít může také pracovněprávního a psychologického poradenství.

Smyslem podporovaného zaměstnávání je poskytnout přesně takovou míru podpory, 
jakou pro hledání, získání a udržení zaměstnání je potřeba. Spolupráce s námi by měla 
klienty rozvíjet a vést je k samostatnosti a nezávislosti, ať už při hledání práce nebo 
v jiných životních situacích. Služba je poskytována v trvání od 6 měsíců do 2 let.

Počet uživatelů v roce 2018: 46
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Nácvik sociálních dovedností
než začnete hledat práci

V rámci programu Nácvik sociálních dovedností poskytujeme uživatelům poradenství 
a podporu v nácviku nových dovedností, které vedou k jejich větší samostatnosti, 
soběstačnosti a začlenění do společnosti.

Nabízíme podporu v těchto oblastech:

- jednání na úřadech
- trénink samostatného pohybu
- poradenství a nácvik dodržování základní hygieny, péče o oděv a jeho vhodný výběr
- nácvik hospodaření s penězi
- nácvik obsluhy přístrojů a jiných zařízení běžně dostupných na veřejných místech
- nácvik chování v různých situacích
- trénink využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací

Služba je poskytována v trvání od 6 měsíců do 2 let.

Počet uživatelů v roce 2018: 40
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Tranzitní program
ze školy do práce

Program pro studentky a studenty středních škol se specifickými vzdělávacími potřebami, 
kteří si chtějí po ukončení školy najít zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jeho 
cílem je umožnit klientům vyzkoušet si práci u běžných zaměstnavatelů, získat sociální 
a pracovní dovednosti, posílit svoji samostatnost a zvýšit šance na uplatnění na otevřeném 
trhu práce. V Tranzitním programu vytipujeme místo pro asistovanou praxi, vyjednáme 
podmínky praxe a poskytneme pomoc se zvládnutím potřebných pracovních a sociálních 
dovedností. Praxe se konají po dohodě se školou a zaměstnavatelem většinou ve všední 
dny dopoledne, a to jednou týdně na dvě hodiny v průběhu celého školního roku. 
Účast v programu je však nezávazná a spolupráci je možné kdykoli ukončit, případně 
zkusit vyhledat jiné pracovní místo. 

Počet uživatelů v roce 2018: 34
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Služby zaměstnavatelům

Zaměstnávání osob s handicapem naráží na mnoho obav, předsudků, ale i přehnaných 
očekávání. Jedním z našich úkolů je tyto předsudky i obavy mírnit. V oblasti zaměstnávání 
osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním zaměstnavatelům poskytujeme bezplatné 
poradenství podpořené mnohaletou praxí a odbornými zkušenostmi. Důležité je pro nás 
otevřené, férové a korektní jednání.
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Psychologické poradenství 

V rámci psychologického poradenství pomáháme našim klientům s tématy týkajícími 
se sebepoznání, sebevědomí, vztahů či osobního směřování. Také i v tomto programu 
radíme klientům s volbou kariéry. Kromě poradenství nabízíme nácvik relaxačních technik, 
kognitivní trénink a komplexní profesní diagnostiku. Frekvence setkávání je přibližně 
1x do týdne, konzultace trvá 60 minut. Konzultace a diagnostika je pro naše klienty 
bezplatná. V případě zájmu nabízíme i metodu tzv. reflektujícího týmu. Jedná se 
o schůzku, na které jsou kromě psychologa z AGAPO, o.p.s. přítomni i další psychologové, 
kteří se společně věnují tématům či problémům daného klienta.
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Odpolední workshop AGAPO 

Pro klienty a širokou veřejnost nabízíme Odpolední workshopy AGAPO, zaměřené 
pokaždéna jiné téma, vztahující se k pracovněprávní problematice. Cílem těchto 
motivačně vzdělávacích workshopů je to, aby účastníci získali nové znalosti a dovednosti 
v problematice související se zaměstnáváním na otevřeném trhu práce. Je to pro ně také 
možnost setkat se s dalšími lidmi, kteří mají podobné problémy a zkušenosti s hledáním 
práce. Na těchto setkáních nabízíme účastníkům možnost lépe se zorientovat na 
otevřeném trhu práce, dozvědět se, kde a jak je možné hledat pracovní nabídky. 
Doporučujeme jim způsob, jakým se ucházet o místo v zaměstnání a učíme je, jak psát 
životopis nebo motivační dopis. Dáváme tipy, jak se připravit na přijímací pohovor 
a v neposlední řadě jim pomáháme orientovat se v pracovněprávních vztazích 
a zákonech, které s touto problematikou souvisí. Účast na workshopech není 
zpoplatněná a není nutné se přihlašovat.

Počet workshopů v roce 2018: 6
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Odpolední kavárna AGAPO 

Formát odpoledních kaváren vychází z potřeby vytvořit neformální prostor pro setkávání 
jak pro aktuální klienty, tak pro klienty bývalé, nebo jejich přátele, blízké, rodinu a také pro 
všechny zájemce z řad široké veřejnosti. Tento prostor nabízí možnost setkat se s jinými 
lidmi při různorodých aktivitách, vyplnit svůj volný čas, zažít nové věci a především poznat 
se s novými lidmi v příjemné a bezpečné atmosféře. Kavárny probíhají v odpoledních 
hodinách jednou za dva týdny v prostorách kanceláře AGAPO, o.p.s. na Zelném trhu 1. 
Drobné pohoštění je v průběhu odpoledne samozřejmostí.
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Další aktivity a činnosti v roce 2018

Jarmark neziskovek při festivalu Jeden svět
prezentace AGAPO, o.p.s. na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
14. března / Brno

Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti
prezentační stánek v Administrativním a školícím centru Cejl Krajského úřadu Jihomoravského kraje
24. dubna / Brno

Velký dobročinný bazar v Alfa pasáži
13. května a 13. října / Brno

Dobrý den Kociánko 2018
24. května / Brno

Konference sociální práce
SZŠ Jaselská – příspěvek na konferenci o činnosti AGAPO
a o práci s osobami se smyslovým postižením
1. června / Brno

Stejná šance 2018
pořadatelství soutěže o zaměstnavatele roku
6. června / Brno

Dobro nad Zelňákem 2018
benefiční večer / Tržnice Brno
12. června / Brno 35



Job Klub na Kociánce
5., 12. a 19. září / Brno

Rozumíme správně česky – komunikační dovednosti při hledání zaměstnání
cyklus workshopů ve spolupráci s IQ Roma servis
7. září a 26. října / Brno

Open-er DC67
jarmark neziskovek / prezentace stáží a dobrovolnictví 
25. září / Brno

Konference Národní cena kariérového poradenství 2018
příspěvek / představení práce naší společnosti 
27. září / Praha

Ocenění v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2018
za komplexní služby pro znevýhodněné klienty
27. září / Praha

Den otevřených dveří
X. ročník týdne sociálních služeb v ČR
10. října / Brno

Advent na Zelňáku
stánek neziskových organizací na Adventních trzích
4.–6. prosince / Brno 36







S kým jsme v roce 2018 spolupracovali

Za spolupráci při zaměstnávání osob se znevýhodněním, stejně jako za finanční
a materiální podporu děkujeme:

   CZ People s.r.o.
   Česká pojišťovna a.s.
   Delikomat, s.r.o.
   Disposervis s.r.o.
   Jihomoravský kraj
   justWINE
   KBC Group 
   Kooperativa pojišťovna, a. s. – centrum zákaznické podpory
   Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
   Nadační fond AVAST
   PFM-Greenvia s.r.o.
   Poliklinika Viniční, a.s.
   Statutární město Brno
   Tyco Electronics Czech s.r.o.
   Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně
   WORKPOINT s.r.o.

   a další drobní dárci

   Veškeré naše služby jsou realizovány za finanční podpory
   Jihomoravského kraje a města Brna 39



Zaměstnavatelé a poskytovatelé praxí v rámci Tranzitního programu

Dům pokojného stáří Ptašínského, Domov seniorů Koniklecová, kavárna Košilka, 
Kavárna Stonožka, kavárna Kafec, prodejny Albert, Hvězdárna a planetárium Brno, 
FC Zbrojovka Brno a.s., Záchranná stanice Jinačovice při Zoo Brno, botanické oddělení 
Moravského zemského muzea, Školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Lipka, vzdělávací centrum Otevřená zahrada, Lamacentrum Hády, tréninkové 
pracoviště Klub cestovatelů, Masáže Husova, Kavárna Topolino, divadlo Polárka, 
Divadlo Barka, Simeva s.r.o., Rádio Krokodýl, MYJÓMI družstvo invalidů, 
Oskola s.r.o., Urban Transporte spol. s r.o., PFM-Greenvia s.r.o., Rezekvítek, z. s., 
Pekárna MITO, s. r. o., Rosomák a syn, s.r.o., Magistrát města Brna – odbor dopravy, 
Hasičský záchranný sbor – Požární stanice Lidická, Moravská zemská knihovna, 
Knihovna Jiřího Mahena

Spolupracující organizace

Úřad práce, Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta / IVIV, Společnost Podané ruce, 
Práh jižní Morava, z.ú., Ratolest Brno – Dobrovolnické centrum, ADRA Brno – Dobrovolnické 
centrum, Klára pomáhá z.s., Dobrovolnické centrum 67, IQ Roma servis, ParaCENTRUM 
Fenix, Centrum Kociánka, Odborné učiliště a praktická škola – Lomená, Střední škola 
F. D. Roosevelta, Střední škola pro zdravotně znevýhodněné – Kamenomlýnská, 
Střední škola Gemini, Praktická škola – Ibsenka, Mateřská škola, základní škola 
a střední škola Gellnerka
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Organizační struktura

Ředitel organizace
Ing. Jakub Purdjak

Metodická vedoucí
Mgr. Zuzana Medňanská
kontaktní pracovnice pro program Podporované zaměstnávání a pro workshopy

Sociální pracovníce
Mgr. Jarmila Žílová
kontaktní pracovnice pro Tranzitní program

Sociální pracovník
Mgr. Aleš Gothard

Sociální pracovník
Bc. Michal Matyska

Pracovník pro kontakt se zaměstnavateli
Bc. Alena Jančí

Psycholog
Mgr. Zuzana Vaľková

Pracovnice pro PR (do 09/2018)
Mgr. Markéta Korbelová

Pracovník pro PR (od 09/2018)
Mgr. Pavel Albert 42





Správní a dozorčí rada AGAPO, o.p.s.

Předseda správní rady
Mgr. Kristýna Purdjaková

Člen správní rady
Mgr. Adéla Vančurová, DiS.

Člen správní rady
Bc. Vladimír Procházka

Předseda dozorčí rady
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.

Člen dozorčí rady
Bc. Radmila Čečatková

Člen dozorčí rady
Mgr. Jiří Stibor
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Stážisté a dobrovolníci

Dlouhodobě spolupracující

Kristýna Kroupová
Petra Švábenská
David Ambrůz
Veronika Jiráčková
Radka Kaletová
Tereza Meluzínová
Radoslava Smejkalová
Iveta Kovaříková
Vladimíra Gardianová

Krátkodobé spolupráce

Petra Karásková
Lucie Pokorná
Denisa Kalousová
Petra Kalousová
Tereza Kučerová
Michaela Süssová
Kristýna Pospíšilová
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Děkujeme za podporu při realizaci našich programů Jihomoravskému kraji, Magistrátu 
města Brna, Úřadu městské části Brno-střed, firmám, našim dárcům a všem lidem, kteří 
nezištně přiložili ruku k dílu. Děkujeme za poskytnuté finanční prostředky na realizaci 
našich služeb a hmotné dary. Za spolupráci děkujeme našim partnerům, spolupracovníkům 
z neziskových organizací a z veřejné správy. Naše poděkování dále patří všem stážistům 
a praktikantům, kteří nám pomohli při naplňování našich cílů. Obzvláště děkujeme také 
všem vstřícným zaměstnavatelům a uživatelům našich služeb, kteří se na nás s důvěrou 
obracejí.

AGAPO, o.p.s.                                                                                                               BRNO 2019
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ROZVAHA

29300550
IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)
.............................................................................................................................................

AGAPO, o.p.s.

Brno-střed
Zelný trh 318/1

60200
Česká republika

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ve zkráceném rozsahu Název a sídlo účetní jednotky

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíA K T I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10     II. 195,00 195,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29     IV. -195,00 -195,00

Krátkodobý majetek celkem 41B. 1 387,00 2 392,00

Pohledávky celkem 52     II. 170,00 225,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 72     III. 1 217,00 2 167,00

AKTIVA CELKEM 85 1 387,00 2 392,00

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíP A S I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem 1A. -128,00 1 131,00

Jmění celkem 2     I. -128,00 97,00

Výsledek hospodaření celkem 6     II. 223,00 1 034,00

Cizí zdroje celkem 10B. 1 290,00 1 261,00

Krátkodobé závazky celkem 21     III. 813,00 857,00

Jiná pasiva celkem 45     IV. 477,00 404,00

PASIVA CELKEM 49 1 387,00 2 392,00

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,
přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

27.06.2019

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje: Jakub Purdjak

E-mail:
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

29300550
IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

AGAPO, o.p.s.

Brno-střed
Zelný trh 318/1

60200
Česká republika

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

v plném rozsahu Název a sídlo účetní jednotky

Číslo
řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

Stav k rozvahovému dni

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2     I. 0,001 117,00 1 117,00

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 31. 0,00117,00 117,00

Náklady na cestovné 64. 0,004,00 4,00

Náklady na reprezentaci 75. 0,001,00 1,00

Ostatní služby 86. 0,00995,00 995,00

Osobní náklady 13     III. 0,005 025,00 5 025,00

Mzdové náklady 1410. 0,003 750,00 3 750,00

Zákonné sociální pojištění 1511. 0,001 254,00 1 254,00

Zákonné sociální náklady 1713. 0,0021,00 21,00

Ostatní náklady 21     V. 0,005,00 5,00

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 2216. 0,005,00 5,00

Náklady celkem 39 0,006 147,00 6 147,00

Přijaté příspěvky 43     II. 0,006 378,00 6 378,00

Přijaté příspěvky (dary) 453. 0,006 378,00 6 378,00

Tržby za vlastní výkony a zboží 47     III. 0,00803,00 803,00

Výnosy celkem 61 0,007 181,00 7 181,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 62C. 0,001 034,00 1 034,00

Výsledek hospodaření po zdanění 63D. 0,001 034,00 1 034,00

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

27.06.2019

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje: Jakub Purdjak

E-mail:
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