


ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a kolegové, podporovatelé a přátelé Národní iniciativy pro život.
V  první třech měsících roku 2021 naše organizace pokračovala on-line výukou 

programů z důvodů uzavření základních škol. Důvod byl stejný jako v  roce 2020 – 
pandemie Covid 19. Děkuji všem dárcům, kteří naši organizaci věrně podporovali 
i v době nelehké, kdy mnoho programů v základních školách bylo zrušeno. V udržení 
naší činnosti, která přešla z velké části do on-line modu, nám tentokrát pomohl i státní 
program pro podporu zaměstnanců Antivirus. Od dubna již naše práce 2021 probíhala 
ve standardním režimu. Doufáme, že toto období je definitivně za námi a v budoucnu 
již k uzavření základních škol nikdy nedojde. Přes toto obtížné období se našim 
pracovnicím, pracovníkům a lektorkám dařilo postupovat dále v uskutečňování 
naší vize. Získali jsme do týmu nové lektorky, které byly úspěšně proškoleny. Všem 
pracovnicím a pracovníkům velmi děkuji za práci pro Národní iniciativu pro život.

Naše organizace usiluje o permanentní zvyšování kvality lektorských i organi-
začně podpůrných činností, a proto se NIŽ účastní dvouletého programu Asociace 
veřejně prospěšných organizací (AVPO):

„Posilováním kompetencí k silné občanské společnosti“. Byli jsme jako nezisková 
organizace podrobeni důkladné analýze ve všech aspektech naší činnosti s cílem 
posílit odpovědné řízení, transparentnost a vnější komunikaci. V roce 2021 i v roce 
2022 tento program umožňuje čerpat podporu expertů-specialistů. V průběhu pro-
jektu budeme mít možnost absolvovat stáže v etablovaných neziskových organi-
zacích, které jsou držiteli Značky spolehlivosti AVPO. Změny, které projekt přinese, 
budou ověřeny závěrečnou procesní analýzou a šetřením mezi účastníky.

Ještě jednou děkuji všem zainteresovaným v našem díle. Všichni očekáváme, že 
v roce 2022 budeme moci naplno bez omezení uskutečňovat naše poslání.

Přeji vám všem do roku 2022 mnoho zdraví a spokojenosti v osobním i pracov-
ním životě.     

    Martin Viktora  
           

    ředitel NIŽ



OD HISTORIE K SOUČASNOSTI  
 
Od roku 1994, kdy NIŽ jako nadace s cílem chránit lidský život od počátku vznikla, 

přes rok 1999, kdy jsme se transformovali do obecně prospěšné společnosti, uběhlo 
spoustu let. Po celou dobu se držíme předsevzetí být nepolitickou a nenáboženskou 
organizací a čerpat z vědeckých poznatků.

Od počátečního zaměření na pořádání Pochodů pro život a publikaci materiálů, 
jsme se velmi brzy začali specializovat na práci ve školách. 

Program primární prevence PRO ŽIVOT je už mnoho let naší klíčovou aktivitou, 
pevně zakořeněnou součástí preventivní  práce ve školách. Stali jsme se certifikova-
nou organizací, která nabízí program ve vysoké kvalitě, odborně a citlivě k danému 
tématu. 

STRUKTURA ORGANIZACE

Ředitel (statutární orgán společnosti):  
Martin Viktora

Správní rada:  
Petr Petrášek (předseda SR), Zuzana Rendlová, Jitka Kultová 

Dozorčí rada: 
Martina Petrášková (předseda DR), Lenka Štantýská, Šárka Suchánková

Zaměstnanci:  
Vedoucí lektorského týmu, Jitka Kultová, je zaměstnaná na hlavní pracovní po-

měr (0,8 úvazku). 
Ostatní lektoři pracují na 

dohodu o provedení práce.



CO VŠE SE ODEHRÁLO V ROCE 2021

Niterné zázemí práce NIŽ jsou rady, správní a dozorčí, ředitel společnosti a vedoucí 
lektorského týmu.

 
SPRÁVNÍ RADA
na svých setkáních během roku  projednala a schválila:
n  pokračovat v poskytování programu všeobecné primární prevence PRO ŽIVOT na 

základních a středních školách
n v době uzavřených škol v důsledku pandemie nabízet školám program on-line 

formou)
n pokračovat v provozování Poradny pro život pro účastníky programu (e-mailovou 

a telefonickou formou)
n usilovat o rozšiřování lektorského týmu do dalších krajů ČR
n výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2020 a rozpočet pro rok 2021

DOZORČÍ RADA

dohlížela na činnost společnosti a ve spolupráci s účetní Helenou Novotnou pře-
zkoumala roční účetní uzávěrku a výroční zprávu. Dozorčí rada neshledala v činnosti 
společnosti žádné nedostatky.

INTERNÍ PRÁCE V LEKTORSKÉM TÝMU

Přestože nás pandemie omezila v mnohém, povedlo se nám potkat se jako tým na 
online školení, supervizi a přípravě nového školního roku 2021-22.

Setkání lektorského týmu jsou pro nás jedinečnou událostí. Pilujeme a cizelujeme 
jednotlivé lekce programu, různé aktivity, řešíme různorodé situace, které na progra-
mech nastávají, zamýšlíme se nad vtipnými i složitými chvílemi, hledáme odpovědi 
a nové cesty, sdílíme zkušenosti, povzbuzujeme a provázíme začínající kolegy 

Část lektorského týmu se v září zúčastnila soustředění lektorů Nadace Mezinárodní 
potřeby, jako další příležitosti čerpat zkušenosti do naší práce.



ŠKOLENÍ PRO ADEPTY
Také v uplynulém roce 2021 jsme otevřeli dveře pro nové adepty a vyškolili jsme ve 

spolupráci MUDr. Věrkou Křížkovou z  LF UK v Plzni 2 nové lektorky, které posílí náš tým.
  

LEKTORSKÝ TÝM
lektoři, kteří se v roce 2021 aktivně věnovali lektorské práci:

             Kristýna Petráčková        Mária Gernerová                 Petra Egnerová                 Aneta Pípalová       

                        PLZEŇSKÝ KRAJ                                  JIHOČESKÝ KRAJ                  PRAHA

                   Petra Stránská                              Jitka Došlová                Eva Grunwaldová            Hanka Zinková  

   KRÁLOVEHRAD. KRAJ                                                   JIHOMORAVSKÝ  KRAJ

Jitka Kultová                  Miriam Petrová               Kristýna  Mikésková        Renata Mrázová         

                         PLZEŇSKÝ KRAJ                                                        PLZEŇSKÝ KRAJ 



 PREVENTIVNÍ PROGRAMY VE ŠKOLÁCH

Plošná omezení v  průběhu pandemie koronaviru ovlivnila první polovinu roku 
2021, kdy byly školy několik měsíců zavřené.

Protože jsme se v předchozím roce naučili pracovat online, mohli jsme v pre-
ventivních programech pokračovat touto formou a v průběhu jara jsme se s velkou 
radosti vrátili osobně do škol. 

Celkem se nám, ať už ve škole nebo v on-line prostoru, podařilo v roce 2021 
realizovat:

87 lekcí Moje cesta na svět pro  1501 žáků 3.+4. tříd
108 lekcí Dobrodružství dospívání  pro 1908 žáků 5.+6. tříd
98 lekcí Nečekané těhotenství pro 1780 žáků 8.+9. tříd

Velkou radost nám dělají vzkazy žáků 
a studentů v závěrečných dotaznících, kde 
vyjadřují, co jim program přinesl. Z lekcí Ne-
čekané těhotenství: 

 Co ti program přinesl?
Je důležité se chránit a za své jednání nést plnou odpovědnost.
Bližší pohled na těhotenství a vše kolem. Je fakt, že těhotenství není věc, které se mu-

síme bát.
Hlavně mi pomohl urovnat myšlenky k tomuto tématu.
Je to divný, doteď jsem si byl jistý, že děti nikdy nechci, ale teď si nejsem jistej.
Bylo skvělé se o tom s někým normálně pobavit.
Jistotu, že každá situace má řešení.
Užitečné informace ohledně antikoncepce, jak se o dítě postarat a co v takové situaci 

dělat.
Dozvěděla jsem se plno věcí, které jsou důležité a nevěděla jsem o nich skoro nic.
Přišla jste mi jako úžasná učitelka, která s náma mluvila jako s kámošema.
Máme přemýšlet, než něco uděláme.
Myslím, že mám najednou toto téma v hlavě uspořádanější.
Ujasnila jsem si nějaké souvislosti.
Info, které v životě využiju, konečně mi to někdo dobře vysvětlil a jsem ráda, že se o tom 

ve škole mluví, děkuju vám za to. 
Dozvěděl jsem se, že někteří chlapi svoje dítě jen tak nechají a zdrhnou.
Máme se chránit, abychom dítě nemuseli dávat pryč.



 Hlavně jsem si uvědomila, že že život je hrozně vzácná věc.
Jak se chránit, mohla jsem se vcítit do neček. těhot. a zjistit, že tohle nechci zažít.
Přednáška byla zábavnou formou, téma je hodně k zamyšlení a dává důležité info 

do budoucna. 
Když nechci dítě, tak je dobré se chránit. 

Vzkazy + Co tě bavilo? 
Nejvíc se mi líbilo, jak to bylo 

otevřený a nikdo se o  tom ne-
styděl mluvit.

Poslouchat příběhy a  dis-
kutovat o nich.

Antikoncepční kvíz.
Hra na těhotenství.
To, že se s námi nebaví, jak 

s malými dětmi.
Nechvátejte se sexem. 
Tohle je pro nás důležitý.
Chraňme se.
Bylo to všechno dobře řečené.
Vždycky je cesta, děkuju za přednášku. 
Nepanikařit.
Je to výborný, ale ještě by se holky měly uklidnit z toho porodu.
 Zjistil jsem o sobě, že bych tu byl až do konce všeho. 
Velmi milá paní, otevřená všem dotazům a tématům. 
Jsem ráda, že jsem to zažila, že jsem mohla být součástí této schůzky. 
Děkuju, že jste si dala práci to s námi probrat. 
Bylo to super, rozhodně je dobré, že tyto přednášky děláte. 
Pořiďte si dítě, až vám bude víc, jak 15, ale musíte být připravení. 
Nikdy se nevzdávej. 
Nedělej to, s kým nechceš dítě.

Nezapomínáme ani na pedagogy, jejichž zpětná vazba je pro nás opravdu 
důležitá a pomáhá nám naši práci zlepšovat:

Velmi pěkně zpracovaná přednáška, děti zaujala. Otázky, kladené žákům, aby 
zpozorněli, fungovaly skvěle.



Lektorka to se žáky umí, je flexibilní, pohotová. Líbilo se mi zapojení žáků.
Krásný přístup k dětem.
Oceňuji otevřené, přímé jednání lektorky.
Velmi dobrá komunikace, dobré vedení hodiny, umí zaujmout.
Jste skvělá, dovedete si poradit se záludnými dotazy.
Velmi hezký přístup k neklidným dětem, srozumitelně podáno, poutavé příběhy ze 

života.
Dokázala jste posluchače vtáhnout do tématu, přemýšleli, reagovali. Líbil se mi 

slovník, který je dětem blízký. Lépe bych to neudělala. Sama se učím, jak v tak citlivém 
tématu přistoupit k tomuto publiku.

Líbil se mi přátelský, empatický přístup, hodně aktivit, vyjádření názorů, nápady 
„Jak řešit..“ 

Nové sady modelů 
Díky našim dárcům jsme v průběhu 

roku mohli pořídit 5 nových sad výuko-
vých modelů pro další členy lektor-
ského týmu. 



PORADNA PRO ŽIVOT

Poradna funguje od pro-
since 2013 jako podpůrná 

emailová a telefonická 
následná služba pro 

žáky, kteří prošli 
naším preventiv-

ním programem 
a mají po pro-
gramu nějaké 
otázky, které 
by rádi sdíleli. 
V roce 2021 
poradnu kon-

taktovalo s růz-
nými dotazy 

5 žáků.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na facebooku jsme ak-
tivnější od konce roku 2020 
a využíváme ho především 
jako nástroj, jak veřejnosti, 
školám, metodikům pre-
vence či zájemcům o prá-
ci lektora, představit naši 
práci. Sdílíme tu střípky 
z lekcí, z dotazníků od žáků 
i pedagogů a každodenní 
lektorské práce. Potkáte tu 
i medailonky aktivních lektorů.



ŽÁDOSTI O DOTACE 

  Naše práce by se bez finanční podpory neobešla. Ačkoli školy na realizaci pro-
gramů primární prevence přispívají, k pokrytí nákladů na lektorskou práci to nesta-
čí. Jsme vděční, že přispěvatelé chápou naši práci jako hodnotnou a důvěryhodnou, 
a opakovaně svými dary a dotacemi tuto práci podporují. 

Lektorskou práci podpořili v roce 2021: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Plzeňský kraj, Nadace Mezinárodní potřeby,  F nadace a Maranatha z.s. Prostřednic-
tvím Nadace Mezinárodní potřeby také Cesta života jižní Čechy, Křesťanské společenství 
Plzeň a Plzeňské biskupství. Pravidelně práci NIŽ podporovali také drobní přispěvate-
lé.

Období zavřených škol se nám podařilo překlenout i díky státní podpoře Antiviru B.
Díky poodpoře všech rárců se nám  podařilo získat rezervu pro práci v dalším roce. 



HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2021

KONTAKTY
IČ: 25 77 51 97

sídlo a kancelář: Hodonínská 1060/59, 323 00 Plzeň
telefon: 776 449 232      
e-mail: info@niz.cz

bankovní spojení: 78-1792590217/0100 
www.niz.cz



ROZVAHA Název a právní forma účetní jednotky:

Národní iniciativa pro život o.p.s.

ke dni 31.12.2021 Sídlo účetní jednotky:

(v celých tisících Kč) Hodonínská 59

323 00 Plzeň

IČ
25775197 Předmět činnosti účetní jednotky:

Vzdělávání

A K T I V A

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3

2. Software 4

3. Ocenitelná práva 5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 0 0

1. Pozemky 11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12

3. Stavby 13

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 22

2. Podíly - podstatný vliv 23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24

4. Zápůjčky organizačním složkám 25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 0 0

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29

2. Oprávky k softwaru 30

3. Oprávky k ocenitelným právům 31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33

6. Oprávky ke stavbám 34

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotnýc 35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39

B. Krátkodobý majetek celkem 40 89 177

I. Zásoby celkem 41 0 0

1. Materiál na skladě 42

2. Materiál na cestě 43

3. Nedokončená výroba 44

4. Polotovary vlastní výroby 45

Dle 
vyhlášky č. 
504/2002 
Sb.

Číslo
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního období



5. Výrobky 46

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách 48

8. Zboží na cestě 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50

II. Pohledávky celkem 51 11 5

1. Odběratelé 52 11 5

2. Směnky k inkasu 53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54

4. Poskytnuté provozní zálohy 55

5. Ostatní pohledávky 56

6. Pohledávky za zaměstnanci 57  

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravot 58

8. Daň z příjmů 59

9. Ostatní přímé daně 60

10. Daň z přidané hodnoty 61

11. Ostatní daně a poplatky 62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 64

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 65

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67

17. Jiné pohledávky 68

18. Dohadné účty aktivní 69

19. Opravná položka k pohledávkám 70

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 78 171

1. Peněžní prostředky v pokladně 72 2 5

2. Ceniny 73

3. Peněžní prostředky na účtech 74 76 166

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76

6. Ostatní cenné papíry 77

7. Peníze na cestě 78

IV. Jiná aktiva celkem 79 0 0

1. Náklady příštích období 80

2. Příjmy příštích období 81

AKTIVA CELKEM 82 89 177

P A S I V A

A. Vlastní zdroje celkem 83 7 111

I. Jmění celkem 84 0

1. Vlastní jmění 85

2. Fondy 86

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 87

II. Výsledek hospodaření celkem 88 7 111

1. Účet výsledku hospodaření 89 -4 83

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 91 11 28

B. Cizí zdroje celkem 92 82 66

I. Rezervy celkem 93 0 0

1. Rezervy 94

II. Dlouhodobé závazky celkem 95 0 0

1. Dlouhodobé úvěry 96

2. Vydané dluhopisy 97

3. Závazky z pronájmu 98

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 99

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100

Číslo
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního období



6. Dohadné účty pasivní 101

7. Ostatní dlouhodobé závazky 102

III. Krátkodobé závazky celkem 103 82 66

1. Dodavatelé 104 27 0

2. Směnky k úhradě 105

3. Přijaté zálohy 106

4. Ostatní závazky 107

5. Zaměstnanci 108 35 46

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav poj 110 14 14

8. Daň z příjmů 111

9. Ostatní přímé daně 112 6 6

10. Daň z přidané hodnoty 113

11. Ostatní daně a poplatky 114

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospr celků 116

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 117

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 119

17. Jiné závazky 120

18. Krátkodobé úvěry 121

19. Eskontní úvěry 122

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123

21. Vlastní dluhopisy 124

22. Dohadné účty pasivní 125

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126

IV. Jiná pasiva celkem 127 0 0

1. Výdaje příštích období 128

2. Výnosy příštích období 129

PASIVA CELKEM 130 89 177

Sestaveno dne: Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

31.12.2021 Helena Novotná

Podpis osoby odpovědné za sestavení 
(sestavil):

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název a právní forma účetní jednotky:

Národní iniciativa pro život o.p.s.

ke dni 31.12.2021 Sídlo účetní jednotky:
(v celých tisících Kč) Hodonínská 59

323 00 Plzeň
IČ

25775197 Předmět činnosti účetní jednotky:

Vzdělávání

Skutečnost k rozvahovému dni

Celkem

A. Náklady 1 x x x

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 100 0 100

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskl dodávek 3 21 21

2. Prodané zboží 4 0

3. Opravy a udržování 5 3 3

4. Náklady na cestovné 6 53 53

5. Náklady na reprezentaci 7 1 1

6. Ostatní služby 8 22 22

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 0

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0

III. Osobní náklady 13 677 0 677

10. Mzdové náklady 14 546 546

11. Zákonné sociální pojištění 15 127 127

12. Ostatní sociální pojištění 16 3 3

13. Zákonné sociální náklady 17 1 1

14. Ostatní sociální náklady 18   

IV. Daně a poplatky 19 0 0 0

15. Daně a poplatky 20 0

V. Ostatní náklady 21 0 0 0

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0

17. Odpis nedobytné pohledávky 23 0

18. Nákladové úroky 24 0

19. Kursové ztráty 25 0

20. Dary 26 0

21. Manka a škody 27 0

22. Jiné ostatní náklady 28 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr pol 29 0 0 0

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 0

24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 0

25. Prodané cenné papíry a podíly 32 0

26. Prodaný materiál 33 0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 0

VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi o 36 0

VIII. Daň z příjmů 37 0 0 0

29. Daň z příjmů 38 0

Náklady celkem 39 777 0 777

B. Výnosy 40 x x x

I. Provozní dotace 41 166 0 166

1. Provozní dotace 42 166 166

II. Přijaté příspěvky 43 389 0 389

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 389 389

4. Přijaté členské příspěvky 46 0 0

Dle 
vyhlášky č. 
504/2002 
Sb.

Číslo 
řádku Hlavní 

činnost
Hospodářská 

činnost



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název a právní forma účetní jednotky:

Národní iniciativa pro život o.p.s.

ke dni 31.12.2021 Sídlo účetní jednotky:
(v celých tisících Kč) Hodonínská 59

323 00 Plzeň
IČ

25775197 Předmět činnosti účetní jednotky:

Vzdělávání

Skutečnost k rozvahovému dni

Celkem

A. Náklady 1 x x x

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 100 0 100

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskl dodávek 3 21 21

2. Prodané zboží 4 0

3. Opravy a udržování 5 3 3

4. Náklady na cestovné 6 53 53

5. Náklady na reprezentaci 7 1 1

6. Ostatní služby 8 22 22

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 0

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0

III. Osobní náklady 13 677 0 677

10. Mzdové náklady 14 546 546

11. Zákonné sociální pojištění 15 127 127

12. Ostatní sociální pojištění 16 3 3

13. Zákonné sociální náklady 17 1 1

14. Ostatní sociální náklady 18   

IV. Daně a poplatky 19 0 0 0

15. Daně a poplatky 20 0

V. Ostatní náklady 21 0 0 0

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0

17. Odpis nedobytné pohledávky 23 0

18. Nákladové úroky 24 0

19. Kursové ztráty 25 0

20. Dary 26 0

21. Manka a škody 27 0

22. Jiné ostatní náklady 28 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr pol 29 0 0 0

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 0

24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 0

25. Prodané cenné papíry a podíly 32 0

26. Prodaný materiál 33 0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 0

VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi o 36 0

VIII. Daň z příjmů 37 0 0 0

29. Daň z příjmů 38 0

Náklady celkem 39 777 0 777

B. Výnosy 40 x x x

I. Provozní dotace 41 166 0 166

1. Provozní dotace 42 166 166

II. Přijaté příspěvky 43 389 0 389

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 389 389

4. Přijaté členské příspěvky 46 0 0

Dle 
vyhlášky č. 
504/2002 
Sb.

Číslo 
řádku Hlavní 

činnost
Hospodářská 

činnost

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 237 237

IV. Ostatní výnosy 48 68 0 68

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 0

6. Platby za odepsané pohledávky 50 0

7. Výnosové úroky 51 0

8. Kurzové zisky 52 0

9. Zúčtování fondů 53 0

10. Jiné ostatní výnosy 54 68 68

V. Tržby z prodeje majetku 55 0 0 0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm a hm majetku 56 0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 0

13. Tržby z prodeje materiálu 58 0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59 0

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 0

Výnosy celkem 61 860 0 860

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 83 0 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 83 0 83

Sestaveno dne: Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):

31.12.2021 Ing. Martin Viktora, Ph.D. Helena Novotná

Podpis odpovědné osoby (statutární 
orgán):


