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1. Úvodní slovo ředitele 

 

Vážení a milí přátelé, 

v roce 2019 jsme v Nadaci Karla Janečka podporovali oblast vzdělávání, sociálních inovací a 

laskavosti a přispěli jsme na provoz několika společensky prospěšným projektům.  

Společně s Nadací České Spořitelny, Nadací OSF a Nadačním fondem Avast jsme založili 

Nadační fond Eduzměna, který má za cíl podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí 

v České republice, jež by v budoucnosti měly vést ke komplexní společenské proměně.  

Akcelerátor 3-2-1 dílna jsme rozšířili o workshop na téma Základní byznysová gramotnost, 

který učí účastníky z nápadu vybudovat vlastní byznys. Uspořádali jsme 4. ročník šestidenního 

akceleračního programu 3-2-1 dílna s tématem Ověření životaschopnosti projektu a přidali 

sérii tří workshopů 3-2-1 dílny pro pokročilé, která připravovala účastníky na impact investice. 

Nadále jsme rozvíjeli komunitu účastníků 3-2-1 dílny.  

V průběhu celého roku jsme v rámci projektu #laskavec oceňovali ty, kteří dělají dobré skutky 

ve svém okolí.  Společně s 17 381 školáky jsme 13. listopadu oslavili Světový den laskavosti 

a ve stejný den jsme opět uspořádali Fuckup Night - laskavec speciál.   

Tým jsme rozšířili o novou posilu, office manažerka Alžběta Babinská nahradila Hanu 

Meierovou, která je aktuálně na mateřské dovolené. A Ester Nagyová, která má na starosti 

online komunikaci, přešla z externího na interní pracovní poměr.  

Pevně věřím, že pozitivní dopad Nadace Karla Janečka se neustále rozšiřuje a bude růst i 

v následujících letech.  

 

 

Tomáš Řemínek, ředitel Nadace Karla Janečka 
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2. Vznik a účel Nadace Karla Janečka 

 

Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 

N 1108, a to ke dni 24. ledna 2014, na základě zakládací listiny vyhotovené dne 8. 1. 2014 ve 

formě notářského zápisu NZ 3/2014, N 3/2014, sepsaného JUDr. Janem Krůtou, notářem se 

sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese U Průhonu 1588/11a, Holešovice, PSČ 170 

00 Praha 7. 

Nadace má jediného zakladatele, kterým je Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., narozen dne 

26. 7. 1973, bytem Lázeňská 285/11, 118 00 Praha 1 - Malá Strana. 

Účel Nadace je veřejně prospěšný i dobročinný. Účelem Nadace je především podpora 

vzniku a rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. 

Účelem Nadace je dále podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště podpora zdraví, 

přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců včetně 

osob zakladateli blízkých a organizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

3. Identifikační údaje Nadace Karla Janečka 

 

Název: Nadace Karla Janečka 

Sídlo: Zapova 1559/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Kancelář: Zapova 1210/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČ: 025 76 040 

Email: info@nadacekj.cz  
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4. Lidé v Nadaci Karla Janečka 

 

Správní rada 

● Karel Janeček, matematik a podnikatel, zakladatel a předseda správní rady 

● Tomáš Marada, matematik, člen správní rady 

● Senta Čermáková, manažerka, členka správní rady 

 

Dozorčí rada 

● Libor Winkler, podnikatel, předseda dozorčí rady  

● Petr Laštovka, podnikatel, člen dozorčí rady 

● Alon Hasa, podnikatel, člen dozorčí rady 

 

Zaměstnanci 

● Tomáš Řemínek, ředitel 

● Drahomíra Podařilová, programová manažerka 

● Michaela Zezulová, projektová koordinátorka 

● Dominika Trčková, projektová koordinátorka 

● Barbora Růžičková, laskavá koordinátorka 

● Hana Meierová, office manažerka (t.č. rodičovská dovolená) 

● Alžběta Babinská, office manažerka (od 03/2019) 

● Ester Nagyová, online komunikace (od 06/2019) 
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5. Činnost Nadace Karla Janečka 

 

a. Nadační příspěvky 

 

V roce 2019 měla Nadace Karla Janečka dva dárce: Karla Janečka a Jitku Vrbickou. 

Z více než 156 žádostí nadace podpořila 38 organizací a fyzických osob. Z toho udělila 

nadační příspěvek 29 právnickým osobám a 5 fyzickým osobám a v rámci projektu #laskavec 

poskytla dar 10 fyzickým osobám. 

Žadatelé o příspěvek se buďto na NKJ sami obrátili, případně byli vyhledáni pracovníky 

Nadace Karla Janečka. 

 

● Dárci 

Dárce Částka 

Karel Janeček 29 596 550,00 Kč 

Jitka Vrbická 2 131,85 Kč  

Celkem 29 598 681,85 Kč 
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● Poskytnuté nadační příspěvky – právnické osoby 

Příjemce příspěvku Účel Částka 

Nadační fond pomoci Provoz 1 069 740,00 Kč 

PARALELNÍ POLIS, z.s. Provoz   248 832,00 Kč 

Amostia s.r.o. Velký psychedelický pátek 19.4.2019 44 352,00 Kč 

Srdce na dlani, nadační fond Podpora činnosti organizace 9 261,00 Kč 

Česká společnost pro 

buněčnou biologii, z.s. 

The Functional Organization of the Cell 

Nucleus Symposium 

9 261,00 Kč 

Happiness at Work 5. ročník mezinárodní konference o 

štěstí v práci 

20 736,00 Kč 

Nadační fond Tilia Impact 

Ventures 

Podpora činnosti organizace 205 904,00 Kč 

Město Dobřichovice 17. Dobřichovické vinařské slavnosti 20 736,00 Kč 

EDUin o.p.s. Stabilizace organizace EDUin 248 832,00 Kč 

Eastofethan Limited Complicit 347 077,00 Kč 

Carnegie Mellon University Karel Janecek Faculty fund 1 508 220,00 Kč 

Československé dokumentační 

středisko, o.p.s 

Podpora činnosti organizace 63 504,00 Kč 

Nadační fond proti korupci Provoz 3 543 122,00 Kč 
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Nadace Neziskovky.cz Provoz 97 536,00 Kč 

Ústav nezávislé 

žurnalistiky, z.ú. 

HlídacíPes.org 21 000,00 Kč 

VSK MFF UK Praha, z. s. Volejbalové družstvo VSK MFF UK 

Praha, z. s. 

63 504,00 Kč 

Národní divadlo Platforma ND+ a fotografický projekt 

Martina Becka: Legendy Národního 

divadla 

307 692,00 Kč 

Jatka78 z.ú. Prize Money - Noční divadelní běh 

Pražskou tržnicí (Velká Holešovická) 

20 736,00 Kč 

Struny podzimu spol. s r.o. Mezinárodní hudební festival Struny 

podzimu 2019 

767 376,00 Kč 

Nadační fond 8 pilířů Podpora činnosti organizace 185 220,00 Kč 

Cyril Mooney Education, z.s. Provoz 176 400,00 Kč 

Ashoka gemeinnützige GmbH Provoz 619 471,00 Kč 

Nadační fond Neuron na 

podporu vědy 

Rozvoj vědy a výzkumu v České 

republice 

532 224,00 Kč 

Aufori, o.p.s dětský tábor "Deset dní jinak" v rámci 

programu "Učí (se) celá rodina" 

30 492,00 Kč 

Učená společnost ČR Bolzanovské přednášky 124 992,00 Kč 

Nadační fond Eduzměna projekt Eduzměna 2 000 376,00 Kč 

Nadační fond pomoci Provoz 5 971 968,00 Kč 
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NF Harmonie Podpora činnosti organizace 307 692,00 Kč 

Společnost pro kreativitu ve 

vzdělávání, o.p.s 

Podpora činnosti organizace 5 952,00 Kč 

Free fundraising platform Help the Njengas After Their Christmas 

Eve Fire 

23 238,04 Kč 

CELKEM   18 595 446,04 Kč 

 

● Poskytnuté nadační příspěvky – fyzické osoby 

Příjemce příspěvku Účel Částka 

Michal Varga Treatment k dokumentárnímu filmu 124 992,00 Kč 

Ľudmila Lacková Jacques Derrida Prize 18 396,00 Kč 

Lucie Drechselová Jacques Derrida Prize 50 653,00 Kč 

Václav Janeček Jacques Derrida Prize 9 261,00 Kč 

Vojtěch Kaše Jacques Derrida Prize 30 492,00 Kč 

CELKEM   233 794,00 Kč 
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Vybrané projekty z oblasti „výchova a vzdělávání“ 

 

● Nadační fond Eduzměna  

Nadační fond Eduzměna, který naše nadace spoluzaložila v prosinci roku 2018, funguje jako 

platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými 

silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí 

v České republice vedoucí ke komplexní společenské proměně. Soustředí se na dlouhodobé 

a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. 

Prostředkem je podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i 

zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně. 

V prvním roce existence se fond věnoval zejména těmto čtyřem oblastem: 

Obsah – pracovalo se na tvorbě Modelu regionální podpory vzdělávání. 

Evaluace – byl nastaven způsob sledování aktivit a jeho vyhodnocováním, vč. dopadu 

činnosti. 

Fundraising – rozšiřoval se okruh partnerů, utvářejících sdílený fond. 

Komunikace – fond upozorňoval na svou činnost a budoval svůj obraz u veřejnosti. 

Více informací: www.eduzmena.cz 

 

● EDUin, o.p.s  

Organizace EDUin patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace věnující se vzdělávání 

v České republice. Naši dlouhodobou a systematickou spolupráci vnímáme jako důležitou pro 

obě strany.  Na přelomu roku 2017/2018 prošla organizace změnou vedení a zaměřila se 

především na svoji informačně-mediální linku a pozici důležitého hráče mezi odbornou a 

veřejnou sférou. Tato situace nadále trvá, a jelikož vnímáme pozici EDUinu ve veřejném 

prostoru jako zcela zásadní, naše podpora pokračovala i v roce 2019. 

Více informací: www.eduin.cz 

 

● Labyrinth - základní škola s.r.o.  

V roce 2019 jsme uzavřeli se školou Labyrinth memorandum o spolupráci. Naším společným 

cílem je zvýšit počet aktivizujících metod na úkoru frontální výuky, které podporují u dětí 

přirozenou zvídavost, kreativitu, inovativní myšlení, díky nimž děti výuka více baví a více se 

http://www.eduzmena.cz/
http://www.eduin.cz/
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naučí.  

Při společné spolupráci je pro nás důležité tyto pilotované projekty ve škole Labyrinth šířit do 

dalších škol. 

V roce 2019 byl podpořený projekt Sauny, od nápadu k realizaci, u kterého žáci 5. a 6. třídy 

vymysleli jak samotný nápad, provedení, business model i samotnou realizaci. Tvořili vizi, 

rozvíjeli kreativitu i logické myšlení. Saunu vytiskli na 3D tiskárně, vybrali vhodný materiál 

k výrobě ve spolupráci s Mendelovou univerzitou, spolupracovali s truhlářem, vytvořili vlastní 

ukázkové weby a nakonec ji uvedli do provozu. 

Více informací: www.labyrinthschool.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labyrinthschool.cz/
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b. Oblast Laskavost 

 

V Nadaci Karla Janečka věříme, že by se dobré skutky měly stát přirozenou součástí lidského 

života. V projektu #laskavec oceňujeme příběhy obyčejných lidí, kteří konají neobyčejné věci 

pro své okolí.  

Projekt #laskavec jsme spustili v únoru 2016. Laskavce může nominovat kdokoliv na webu 

laskavost.cz. Všechny nominace pečlivě procházíme a vybrané laskavce oceňujeme částkou 

6⁶ Kč. O každém Laskavci natáčíme krátké video, které pak šíříme na na našich sociálních 

sítích a v médiích, aby inspirovalo, co nejvíce lidí. Ocenění lidé jsou z celé České republiky. 

Historicky prvním laskavcem se stal učitel matematiky, fyziky a finanční gramotnosti Jindřich 

Hašek ze Základní školy Krušnohorská 11 v Karlových Varech, který se svým žákům věnuje 

na úkor svého osobního volna a nad rámec své pracovní doby. Některé děti z nižších 

příjmových skupin dokonce podporuje z vlastních peněz.  

V roce 2019 jsme spustili již třetí ročník a stejně jako v předchozích letech jsme každému 

Laskavci natáčeli medailonky, které šíříme na našich sociálních sítích a v médiích.  Příběhy 

Laskavců vkládáme také novou platformu laskavost.cz, kde mohou lidé najít spoustu další 

inspirace ke konání dobrých skutků. Během 7. a 8. září 2019 jsme zorganizovali neformální 

víkendové setkání, všech, kteří byli oceněni titulem Laskavec v posledních letech.  

Ocenění Laskavci: 

Leoš Jiřele (březen 2019), Eliška Vafková (duben 2019), Tomáš Martinek (květen 2019), 

Bedřich Loos (červen 2019), Klára Chábová (červenec 2019), Lubor Křížek (srpen 2019), 

Aneta Sládková Králová a Hana Luhanová (záři 2019), Vendulka Jozífová (říjen 2019), Tomáš 

Adamec (listopad 2019), Petr Vaněk (prosinec 2019). 

Dalším projektem v oblasti „Laskavost“ je happening #jsemlaskavec, který každoročně 

pořádáme přímo na Světový den laskavosti, tedy 13. listopadu. Žáci a studenti si vyzkoušeli, 

jaké to je, když konají dobré a laskavé skutky. Školáci si opět mohli vybrat některou z těchto 

laskavostí: úklid okolí své školy či libovolného místa, uspořádání sbírky starého oblečení a 

jeho věnování potřebným, pomoc útulku, návštěvu domova pro seniory, nebo laskavý skutek 

dle vlastního výběru. Ambasadory projektu byli zpěvák Tomáš Klus a jeho žena Tamara 

Klusová. Společně s Hodnotovým vzděláváním jsme pro všechny zúčastněné vytvořili také 

pracovní listy zaměřené na téma laskavosti. Zúčastnilo se 628 týmů, tzn. celkem 17 381 

dětí z 267 měst z celé České republice. Poté, co si děti zažily, jaké je to vykonávat laskavé 

skutky, jsme ze všech zúčastněných losovali tři týmy, které v následujícím roce čeká odměna. 

Opět jsme uspořádali také Den odměn pro učitele, tedy pro ty, kteří své týmy do happeningu 
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#jsemlaskavec zaregistrovali mezi prvními.  Akce se konala 19. října 2019 ve Francouzském 

institutu v Praze a pozváno bylo 121 učitelů z celé České republiky. Jedním z řečníků setkání 

byl prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., který si připravil přednášku na téma: Věda o štěstí a 

životní spokojenosti. Dále vystoupili manželé Klusovi, kteří hovořili o důležitosti učitelské 

profese a psycholožka Kami Dvořáková, která učitele provedla laskavou meditací. Cílem akce 

bylo poukázat na to, jak moc si vážíme profese učitelů, poděkovat jim za jejich laskavou práci 

a dodat jim další inspiraci do náročného školního roku. 

V roce 2019 jsme se zúčastnili několika akcí, které vybízely ke konání dobrých skutků. 13. 

října jsme byli součástí akce MindfullnesCon, kde měla Dominika Trčková přednášku 

na téma: Laskavost jako cesta ke štěstí a úspěchu. 15. října jsme se zúčastnili konference 

o štěstí v práci Happiness@Work, kde jsme měli stanoviště, na kterém jsme rozdávali 

laskavé pohlednice, které lidé mohli poslat svým blízkým a udělat jim tak radost. 

Další akcí byla FuckUp Night Prague: Laskavec Special v Pražské křižovatce 13. listopadu, 

kde inspirativní osobnosti hovořili o svých nezdarech – hokejový trenér a kouč vrcholových 

sportovců Marian Jelínek, ilustrátorka Eliška Podzimková, farářka Martina Viktorie Kopecká, 

zakladatelka psího hospicu Eliška Vafková a herec a zpěvák David Gránský. Opět proběhla 

sbírka teplého oblečení pro Arcidiecézní charitu Praha s názvem „Kabát za kabát“.  

V listopadu 2019 jsme si nechali vypracovat u analytické neziskové organizace STEM výzkum 

s názvem Postoje české veřejnosti k laskavosti. Ve výzkumu vyšla spousta zajímavých 

informací například: za laskavé se považuje zhruba milion Čechů, právě tolik lidí se pravidelně 

zapojuje do dobrovolnických aktivit. 4x více lidí se pak do pomoci ostatním zapojuje alespoň 

jednorázově. A téměř polovina české veřejnosti se stabilně nezúčastňuje vůbec. 

Více informací: www.laskavost.cz 

 

 

 

 

 

  

http://www.laskavost.cz/
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● Poskytnuté dary – fyzické osoby 

Příjemce daru Částka 

Leoš Jiřele 46 656 Kč 

Eliška Vafková 46 656 Kč 

Tomáš Martinek 46 656 Kč 

Bedřich Loos 46 656 Kč 

Klára Chábová 46 656 Kč 

Lubor Křížek 46 656 Kč 

Aneta Sládková Králová a Hanka Luhanová 46 656 Kč 

Vendulka Jozífová 46 656 Kč 

Tomáš Adamec 46 656 Kč 

Petr Vaněk 46 656 Kč 

Celkem 466 560 Kč 
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c. Akcelerátor 3-2-1 dílna (dříve #třidvajedna) 

Třífázový akcelerátor podporující sociální inovátory, kteří inovativním způsobem řeší 

společenské problémy v oblastech vzdělávání nebo aktivní občanské společnosti. Akcelerátor 

má licenci od mezinárodní organizace Uncharted (Unreasonable Institute).  

Program, který se skládá ze tří částí, jsme se pro rok 2019 rozhodli upravit a reflektovat tak 

aktuální potřeby potencionálních účastníků. V tomto roce projekt pilotně proběhl v tomto 

rozložení: 

● 3-2-1 dílna “3” – tříhodinový workshop “Základní byznysové gramotnosti” 

● 3-2-1 dílna “2” – šestidenní workshop ověřující životaschopnost projektů v počáteční 

fázi 

● 3-2-1 dílna “1” – série workshopů připravující na impact investici projekty v pokročilejší 

fázi, které již mají prototyp a první uživatele 

3-2-1 dílna “3” jsme v roce 2019 pilotovali. Tyto úvodní tříhodinové workshopy jsme připravili 

ve spolupráci s naším dlouholetým lektorem Jurajem Kováčem a snažíme se v nich reflektovat 

potřebu pomoci našim účastníkům v úplném začátku jejich projektu a ukázat jim cestu, jak 

nápad najít a rychle ověřit. V termínu 20. – 26. února 2019 proběhlo celkem 8 workshopů v 6ti 

městech (Praha 2x, Ústí nad Labem, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Brno 2x), kterých 

se zúčastnilo více než 160 lidí. Ti workshop na bodové škále 1 až 10 ohodnotili na 9,8, proto 

jsme první ročník vyhodnotili jako velmi úspěšný. Účast na workshopu nebyla zpoplatněna.  

3-2-1 dílna “2” proběhla v termínu 26. května – 1. června 2019 v Hotelu Pod Sluncem 

v Třebízi. Z 25 přihlášených projektů bylo vybráno šest finalistů: Jak vychovávat kluky, 

Mon(k)yes, Bezobalu, Tlačenka, Svět v klobouku, Náš Emu. 

První večer jsme uskutečnili úvodní workshop na téma “Společensky-prospěšné podnikání”, 

který vedl Tomáš Řemínek, ředitel NKJ. Další dny probíhal intenzivní workshop Lean Canvas 

pod vedením Juraje Kováče, autora programu Rozbehnisa!. Účastníci hledali odpovědi na 

otázky typu: Kdo jsou moji zákazníci? Jaké mají moji zákazníci problémy? Jsou zákazníci 

ochotni za produkt platit? Proč je můj produkt/služba pro zákazníky dobrý? Na vlastní kůži si 

zkusili tzv. prototypování, průzkum potenciálních zákazníků. Workshopy na téma Strategické 

a finanční plánování vedla zakladatelka společnosti Frusack Hana Fořtová, která účastníkům 

také přiblížila příběh Frusacku, produktu, který bojuje proti jednorázovým obalům v obchodech. 

Storyteller Martin Hak s účastníky pracoval formou zážitkového vzdělávání. A s pitch coachem 

Lukášem Hrdličkou pak účastníci absolvovali workshop prezentačních dovedností. 

Předposlední den na dílně tradičně patřil Mentorskému dni, kdy se účastníkům věnují zkušení 

mentoři – radikální inovátor městský hacker a zakladatel FuckUp Nights Prague Tomáš 
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Studeník, ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast Martina Břeňová, zakladatel 

SOCIFI.com Zdeněk Hornych, zakladatel projektu Rekola, který také vede backendovou část 

webstudia manGoweb Vítek Ježek, CEO a co-founder startupového inkubátoru UP21 Vítek 

Šubert či kouč a konzultant Milan Pařil. Milan Pařil také svým workshopem na téma Hodnoty 

a talenty celou 3-2-1 dílnu ukončil. Nezapomněli jsme ani na fyzické aktivity a po celou dílnu 

se o nás staral učitel pohybu Petr Růžička z Pohyb je život.  

3-2-1 dílna “1”  je série workshopů, která připravuje projekty na impact investice a proběhla v 

listopadu 2019 v Impact Hubu K10 v Praze. Účastníci měli možnost zúčastnit se celé série 

nebo pouze jednotlivých workshopů dle tématu. Účastnický poplatek za jeden workshop byl 

stanoven na částku 321 Kč (777 Kč za celou sérii). Kapacita workshopů byla 21 účastníků. 

4.11. proběhl workshop na téma Sledování dopadu a škálování pod vedením Barbory 

Komberec Novosadové, která se věnuje programu Impact Academy: Ukaž změnu. 

11.11. jsme se sešli nad tématem Startupy a financování s lektorem Vítkem Šubertem, který 

působí jako CEO inkubátoru UP21. 

18.11. jsme se na závěr věnovali tématu impact investic pod vedením Silke Horákové, 

spoluzakladatelky impact investičního fondu Tilia Impact Ventures, které pak mohli účastníci 

své projekty i rovnou představit a získat tak okamžitou zpětnou vazbu.  

Setkání absolventů všech ročníků a programů akcelerátoru 3-2-1 dílna proběhlo 

28.11. až 1.12.2019 v Penzionu Sázavka. Programem, jehož tématy byly: talenty, hodnoty, 

expertíza, osobní vize, strategie a především spolupráce mezi projekty, nás provedli coach 

Milan Pařil a storyteller Martin Hak. 30 účastníků se zaměřilo nejen na svůj osobní rozvoj, ale 

také na rozvoj komunity, která aktuálně čítá více než 90 členů. Jedním z výstupů setkání je 

tzv. Mastermind skupina, která se pravidelně dálé setkává a spolupracuje. 

Na naši práci v akcelerátoru 3-2-1 dílna potom přímo navazuje spolupráce s impact 

investičním Nadačním fondem Tilia Impact Ventures, do něhož NKJ vstoupila jako jeden 

z investorů. Tilia má za sebou druhou investici a to do společnosti MIWA Technologies. Cílem 

společnosti je eliminace odpadu z jednorázových obalů potravin, zaměřuje se přitom na celý 

dodavatelský řetězec od výrobce až po domácnost. Systém MIWA (Minimum Waste) funguje 

na principu reuse modelu, přičemž využívá znovupoužitelných přepravních nádob, speciálních 

prodejních stojanů a integrované chytré technologie pro efektivní logistiku. MIWA je 

v porovnání s jednorázovými obaly schopna ušetřit až 90 % obalového materiálu a snížit 

celkové environmentální dopady až o 71 %. 

Více informací: www.321dilna.cz  

http://www.321dilna.cz/
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6. Účetní část 

  



ROZVAHA 

k ...... JJ.. : . .,1 .. ? .. : . . �- _0_J. -�- ...... 

v tislclch Kč 

otisk podacího razítka 

Označ. AKTIVA 

A. Dlouhodobý majetek celkem 
A.I.+. .+A.IV. 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 
A.1.1+ .. +A.I.X 

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
účel 012 

2. Software 
účet013 

3. Ocenitelná práva 
úCet014 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
úCet 018 

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
úeel019 

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
účel 041 

7, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
účet051 

A.li. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
A.11.1+ ... +A.ll.x 

A. li. 1. Pozemky 
ůčel031 

2, Umělecká d lla, pfodměly a sblrky 
účet 032 

3. Stavby 
účet 021 

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 
účet022 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 
účet025 

6. Dospělá zvll'ata a Jejich skupiny 
ůčet026 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
účet 026 

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 
účel 029 

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
účel042 

10, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
účet052 

A.Ill. Dlouhodobý finanční majetek celkem 
A.IU.1+ ... +A.111.x 

A.111.1. Podíly- ovládaná nebo ovládají cf osoba 
účet061 

2. Podíly- podstatný vliv 
účet 062 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
účet 063 

4. Zápůjčky organizačnlm složkám 
účet 066 

5. Ostatnl dlouhodobé zápůjčky 
účet067 

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 
účet069 

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
A.IV.1+ ... +A.IV.x 

A. IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje účet072 
2. Oprávky k softwaru 

účel 073 
3. Oprávky k ocenltetným právům 

účet 074 
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 

účel 078 
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účel 079 
6. Oprávky ke stavbám 

účet 081 
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věci účet082 
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 

účet085 
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvll'atům 

účet086 
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet088 
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet089 

B. Krátkodobý majetek celkem 
B.l.+ ... +B.IV. 

8.1. Zásoby celkem 
B.l.t+ •. .-tB.I.X 

8.1. 1. Materiál na skladě 
účet 112 

2. Materiál na cestě 
účel 119 

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 

Obchodní firma nebo název účetnl jednotky 

Sídlo nebo bydliště účelní jednotky 

. 2'.apCJvll _15_5�/1 � ........... .
Praha 5 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

150 00 

číslo Účetní období 
řádku 

stav k prvnlmu dni k poslednímu dni 

001 +O +O
002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 +384 +384
011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 +384 +384
018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 -384 -384
029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 -384 -384
039 

040 +6 720 +8 716
041 

042 

043 
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7.    Zpráva auditora 

 










