
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ÚVODNÍ SLOVO  

 

Vážení přátelé, 

dovoluji si využít 

pravidelné 

příležitosti pozdravit 

naše členy, přátele, 

příznivce i ty, 

kterým není 

lhostejná 

budoucnost nové 

generace a 

předložit bilanci 

činnosti spolku 

Křižovatka, z. s. 

V r. 2018 jsme se snažili pokračovat v nabídce dobře rozběhnutých aktivit. 

Díky tomu, že jsme nebyli personálně poddimenzování, jsme mohli většinu 

našich aktivit kvalitně naplánovat i zorganizovat. Mohu zkonstatovat, že 

většiny stanovených cílů se podařilo dosáhnout a bylo to také díky pomoci 

mnoha dobrovolníků a příznivců spolku. Všem bych chtěl tímto za jejich 

nasazení poděkovat. 

Radostnou skutečností je opět velký počet nových účastníků akcí, kteří k 

nám přicházejí z různých částí republiky. Poděkování patří také těm, kteří 

osobně zvou další mladé lidi. Dobrá zkušenost je nejlepší reklama. 

Vážení přátelé, tato výroční zpráva je vlastně zároveň výzvou k 

pokračování. Pro rok 2019 je třeba udržet naše aktivity s mladými živé a 

hledat jejich další zkvalitnění, příp. rozšíření. Děkuji všem příznivcům za 

podporu naší služby a věřím ve všestranně prospěšnou spolupráci v r. 

2019. 

 

 

 

V Příchovicích dne 25.6.2019 

 

 

Mgr. Jozef Kadlic 

předseda Křižovatka, z. s. 



 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název organizace:   Křižovatka, z. s. 

Právní forma:    spolek 

Číslo a datum registrace:  II/s-OS/1-26134/94-R 16.11. 1994 

Sídlo:  Příchovice 38, 468 48 Kořenov  

Předseda: Mgr. Jozef Kadlic 

IČO:      602 530 11 

DIČ:      CZ602 530 11 

 

 

CÍLE, ZÁSADY A ZPŮSOB ČINNOSTI  
 

Cílem spolku je napomáhat duchovnímu, etickému, kulturnímu, 

společenskému i fyzickému rozvoji dětí a mládeže. Praktické a nenásilné 

osvojování prvků prosociálního jednání považuje sdružení za nejúčinnější 

prevenci nežádoucích společenských jevů a za ideální prostředek 

formující osobnost mladého člověka ke schopnosti vytváření pozitivních 

společenských, rodinných a partnerských vztahů. 

Zásady spolku stojí na principech respektování univerzálních mravních 

hodnot stejně jako národních, rasových i náboženských odlišností. Spolek 

tak chce přispět ku prospěchu jednotlivých mladých lidí i společnosti. 

Mezi způsoby činnosti patří např. zajišťování materiální pomoci, akcí a 

kontaktů pro děti a mládež a pro práci s dětmi a mládeží, zejména ve 

střediscích v Příchovicích a v Desné, spolupráce s charitativními a 

humanitárními organizacemi a s organizacemi podobného zaměření, 

vytváření programů v oblasti prevence drogových závislostí a dalších 

negativních vlivů působících na děti mládež, podpora zdravé výchovy 

především v oblastech duchovního života, partnerských a rodinných 

vztahů, vedení k zapojování se do společnosti, pomoc při budování 

vzájemné mezilidské úcty, lásky, tolerance, služby, obětavosti a vstřícnosti 

ve společnosti. 

 
 

 

 



ČINNOST ORGANIZACE 
 

V roce 2018 se našich akcí zúčastnilo cca. 3000 dětí a mladých lidí.  

Konkrétně proběhly v roce 2018 následující a vždy předem avizované 

akce: 

Pravidelné akce 

 

Animátoři 

neboli animátorský kurz litoměřické diecéze připravuje mladé na práci s 

mládeží. Cílem těchto setkání je vzdělávání v oboru výchovy, psychologie, 

pedagogiky a formaci k univerzálním mravním hodnotám. Kurz je pořádán 

ve spolupráci s diecézním centrem mládeže v Litoměřicích. Tento kurz je 

dvouletý, v říjnu 2018 se rozběhl nový kurz a uskutečnila se 2 víkendová 

setkání. Kurzu se účastní 12 mladých ve věku 15-20 let.  

 

Béčka 

Neboli příprava na biřmování je dvouletý kurz, který má za úkol zájemce 

připravit na přijetí svátosti biřmování. Cílem je pomoci mladým lidem 

dospět do křesťanské dospělosti a upevnit charakter. Účastníci se schází 

každý měsíc na celý víkend po dobu dvou let s výjimkou letních prázdnin. 

Celkem tedy na přípravě stráví 

20 víkendů. Během kurzu se 

dozvídají o historii křesťanství, 

učí se o současném dění 

v církvi, získávají znalosti z KKC 

(katechismus katolické církve), 

zajímavým způsobem se učí žít 

dle křesťanských ctností,… Při 

přípravě vznikají i pevná 

přátelství a dobré společenství. 

V roce 2018 pokračoval kurz 

z roku 2017 v počtu 23 mladých, 

připravujících se na svátost 

biřmování a proběhlo 9 

formačních víkendů. 

 

Pololetní prázdniny 

Tohoto prodlouženého víkendu se již tradičně účastní mnoho dětí a 

mladých lidí, převážně ze základních a středních škol. V roce 2018 

navštívilo centrum více než 80 lidí. Tato akce je zaměřena na budování 

společenství, společnou práci na centru, hraní her a soutěží všeho druhu. 



Jarní prázdniny 

V průběhu 3 týdnů v únoru a 3 

týdnů v březnu v roce 2018 

navštívilo centrum více než 300 

lidí. Díky umístění centra v horách 

je zde po celou dobu prázdnin 

možné využít nedalekou sjezdovku 

k lyžování a snowboardingu. Vedle 

sjezdovky je upravený kopec 

k bobování či sáňkování, což 

zejména s mladšími účastníky 

hojně využíváme. Dále například 

pořádáme biatlonové závody, 

závody „psího spřežení“ a další 

velké množství her jak venku, tak uvnitř centra. Jsou zde také chvíle pro 

ztišení, práci a ke vzdělávání na přednáškách. Je zde také možnost 

rozvoje kreativity v rámci různých výtvarných či hudebních workshopů. Po 

dobu jarních prázdnin navštíví centrum také velké množství rodin, ve 

kterých mohou mladí lidé vidět vzory fungujících úplných rodin, boří se 

generační bariéry a vyprávění manželů může být pro mladé velkým 

přínosem do života.  

 

Velikonoční svátky 

Tyto svátky jsme prožili jako již tradičně společně v duchu křesťanské 

tradice. Akce se zúčastnilo přes 160 mladých ve věku 15-30 let. Součástí 

programu, který je 

zaměřen především na 

kvalitní duchovní prožití 

těchto nejvýznamnějších 

křesťanských svátků, byly 

také workshopy typické 

lidové tvořivosti, jako je 

pletení pomlázek, 

vyrábění výzdoby, 

zdobení vajíček,… 

 

 

 

 

 

 



Letní prázdniny 
 

V průběhu letních prázdnin přijíždí mládež spontánně v různě velkých 

skupinách či po jednotlivcích. Program se přizpůsobuje velikosti skupiny, 

jejím zájmům či touhám. Během těchto prázdnin se uskutečnily tyto akce: 

 

Příchovické letní olympijské hry – čtyři dny plné sportovních aktivit ve 

formě klasických sportů, ale i netradičních disciplín 

Outdoor víkend – víkend věnovaný outdoorovým aktivitám 

ProPřícho a ProHoPo - víkend věnovaný pomocným pracím ve farnostech 

Příchovice a Horní Polubný 

Letní diecézní setkání mládeže – 

tento týden byl věnovaný mladým z 

celé ČR. Součástí programu byly 

přednášky odborníků na daná témata 

(bible, církevní právo, filozofie,…), 

diskuse, hry, modlitby, koncert Pavla 

Helana, pěší pouť do Hejnic,… Akce 

se zúčastnilo cca 80 mladých a rádi 

bychom s pořádáním setkání 

pokračovali v intervalu každé dva 

roky, další bychom tedy rádi 

uskutečnili v létě 2020.  

 

Teen tábor – tato týdenní akce se zde konala již po 9. U mladých ve věku 

11-19 let je oblíbená zejména kvůli propracovanému tematickému 

programu, ale také z hlediska osobního růstu, vytváření nových  

dovedností, přátelství a budování kolektivu. Tématem tohoto roku bylo 

putování evangelii. O program se starají externí dobrovolníci, kterým tímto 

děkuji za zdařilou akci. 

 

Rozlučka – pravidelná akce, které se 

každoročně účastní okolo 150 lidí, se 

koná na počest týmáků, kteří na 

centru sloužili, každý jinak dlouhou 

dobu a teď se chtějí rozloučit. 

V srpnu 2018 se s námi loučili Marie 

Barkmanová (členkou týmu 16 

měsíců), Tereza Bezoušková 

(členkou týmu 10 měsíců) a Lukáš 

Němeček (členem týmu 14 měsíců). 

Za jejich službu mladým lidem děkuji. 

 



 

Podzimní prázdniny 

 

Tyto prázdniny k nám v říjnu 2018 přijelo prožít 80 mladých lidí, zejména 

žáci základních a středních škol. V rámci podzimních prázdnin se program 

soustředí především na budování 

společenství, společnou práci uvnitř 

i v okolí centra, vzdělávání v rámci 

dopoledních přednášek, kde jsou 

témata jak duchovní, tak 

psychologická či sociální, rozvoj 

nadání v rámci výtvarných nebo 

hudebních skupinek či hraní her a 

soutěžení. 

 

Silvestr 

Jedna z největších akcí pořádaných centrem, kde si mladí lidé sami 

vytvářejí program, pohoštění, výzdobu, hudbu, aby hezky společně prožili 

silvestrovský večer. Vyrobila se i novoroční přáníčka a jako již tradičně se 

uskutečnila pouť do 

„Betléma“ se 

svědectvími 

některých účastníků 

a také zpívání koled 

u jesliček. Akce se 

zúčastnilo 180 

mladých ve věku 15-

30 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jednorázové akce 
 

Klasický příchovický víkend 

Tento druh víkendů je jednoduchá záminka jak navázat i během roku na 

to, co mladým nabízíme během jejich prázdninových pobytů, zejména 

letního Teen tábora. Účast cca 10 mladých na každém z nich je potěšující. 

Příchovické víkendy proběhly zdařile a zdá se, že získaly pevné místo v 

naší nabídce. 

 

Ski&snowboard 

Víkend věnovaný převážně ježdění na lyžích, snowboardu, bobech, 

saních,… na nedaleké sjezdovce u Čápa. 

 

Příchovické zimní olympijské hry 

Lednový víkend, kdy si účastníci vyzkoušeli klasické disciplíny zimní 

olympiády, ale i ty neobvyklé, jako jsou jízda se psím spřežením či curling. 

 

Víkend rozšířeného týmu 

Víkend pro členy rozšířeného týmu proběhl v poklidném duchu 

odpočinkových aktivit jako je hra minigolfu a fandění fotbalovým týmům – 

TJ Jiskra Tanvald a FK Jablonec. 

 

Modli se a sportuj 

Tento víkend byl zaměřen na modlitbu a hry, jako je ping pong, kuželky a 

mnoho dalších. 

Setkání červených baretů 

Tohoto víkendu se zúčastnilo cca 20 červených baretů, neboli bývalých 

členů týmu. Přijeli se svými rodinami a celý víkend se nesl v duchu 

vzpomínání a sdílení. Děkuji za pomoc 

při hlídání dětí členům rozšířeného 

týmu. 

 

 

 



Modli se a pracuj 

Víkend plný modlitby a pomoci centru pro mládež s úklidem fary a jejím 

okolím. 

 

Pouť do Jablonného v Podještědí 

Pouť ke hrobu svaté Zdislavy v Jablonném 

v Podještědí se uskutečnila v červnu a 

zúčastnilo se jí cca 50 poutníků. Součástí 

byla mše svatá, prohlídka baziliky, 

přednáška P. Štěpána Smolena, rozhovory 

s místními Dominikány a opékání buřtů. 

 

Cyklovíkend 

Tato akce se uskutečnila v červnu roku 2018 a byla zaměřena především 

na sportování – jízdu na kole. Víkendu se zúčastnilo 10 mladých lidí. 

20+ (30-) 

Tento víkend byl věnovaný mladým lidem ve věku 20-30 let. Zúčastnilo se 

ho asi 10 mladých a společně jsme podnikli výlet do nedaleké osady 

Jizerka. 

Diecézní fotbalový turnaj v Litoměřicích 

Fotbalový turnaj pořádaný ve spolupráci s diecézním centrem pro mládež 

v Litoměřicích. Celkem se turnaje zúčastnilo 8 fotbalových týmů, tedy cca 

50 mladých lidí. 

Taneční víkend 

Tento víkend se zde uskutečnil již po šesté a zdá se, že o zlepšování 

svých tanečních dovedností mají mladí lidé stále zájem, jelikož se akce 

zúčastnilo 16 mladých. Vedení se ujal zkušený lektorský a manželský pár 

Mackovi a zaměřili se především na základy latinsko-amerických tanců. 

Rádi bychom tuto akci zopakovali i v následujících letech. 

Diecézní ples mládeže v Mladé Boleslavi 

Ples mládeže, který je pořádaný ve spolupráci s DCM v Litoměřicích. Této 

akce se zúčastnilo více než 50 mladých lidí a součástí byla také 

přednáška P. Štěpána Smolena na 

téma křesťan – mimoň v dnešním 

světě? 

 

 

 



Adventní duchovní obnova 

Prosincový víkend zaměřený na osobní ztišení a modlitbu ve společenství. 

Stavění stromků a pečení cukroví 

O tomto víkendu v prosinci 2018 nám mladí přijeli pomoci se stavěním 

stromků v kostele a pečením cukroví na Vánoce. Na pomoc přijelo 10 

mladých lidí, chlapci se ujali stavění stromků a děvčata napekla cukroví. 

Tyto dny neslouží jen k práci, ale také ke vzájemné komunikaci a 

utužování přátelství. 

Kapela KaPři 

Již dvanáctým rokem v centru úspěšně působí kapela Příchovic, tedy 

KaPři. Kapela nejen vytváří užitečný prostor pro volný čas mládeže, ale 

také nalezla svoji výrazovou tvář a má zázemí příznivců. Pomáhají k tomu 

pravidelná měsíční víkendová soustředění, téměř vždy zakončená 

vystoupením pro veřejnost. Kromě toho opustili malé teritorium domácího 

rybníka a začali vystupovat i v dalších místech, zejména v Praze, ale i 

jinde. 

Ostatní akce 

Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2018 uspořádali 

Mikulášskou besídku pro mateřskou školu v Horním Polubným a pro 

základní školu v Kořenově a další pro rodiny s malými dětmi přímo na 

centru. 

V letošním roce ve farnosti Horní 

Polubný přijaly první svaté 

přijímání 4 děti a tímto bych chtěl 

poděkovat týmačce Tereze 

Bezouškové za pečlivou přípravu 

dětí na přijetí této svátosti 

v hodinách náboženství.  

 

 

Podpora týmu a dobrovolníků 

V našem spolku pracuje asi 30 dobrovolníků. Jejich hlavní činností je 

podporovat realizační tým v době pobytu velkého počtu účastníků v centru 

mládeže. Pod dohledem týmu organizují aktivity pro mladé, pomáhají s 

chodem domu, připravují potřebné materiály a zajišťují hladký průběh akcí. 

Jejich pomoc je pro nás nezbytná. Snažíme se je tedy nejen zapojovat do 

aktivit, ale také formovat a podporovat v jejich osobním růstu. Znamená to 

mj. osobní návštěvy nebo návštěvy skupin mládeže, ve kterých jsou doma 

zapojeni. V této činnosti je podle sil třeba pokračovat i do budoucna. Je to 

mj. forma poděkování za to, co pro Křižovatku dělají. 



Ostatní 

Kromě výše popsaných akcí navštívily centrum spontánně, bez ohlášení 

desítky mladých lidí. Jsme rádi, že centrum slouží mladým celoročně, když 

to oni potřebují, tedy na způsob zařízení nízkoprahového typu. 

Ve výčtu aktivit nejsou zahrnuty takové, které pomáháme zajišťovat jiným 

sdružením, ať už v našem centru nebo na jiných místech. 

Všechny organizované akce jsou otevřené celé společnosti. 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ  

Jako každý rok, došlo na Křižovatce k obměně týmu spolupracovníků. 

V srpnu odešli 3 spolupracovníci – Marie Barkmanová, Tereza 

Bezoušková a Lukáš Němeček. Chci jim tímto poděkovat za veškerou 

práci a nemalé úsilí, které zde vynaložili. V týmu nadále zůstala Michaela 

Klečková 

Pro další rok se podařilo získat nové posily. Tým posílili František 

Hermanovský a Anna Dvořáková, kteří nastoupili v červenci a Michael 

Voříšek, který nastoupil v srpnu. Navzdory tomu zůstává hledání a 

příprava kvalitních mladých lidí pro tým stálým imperativem. 

Další posilou týmu se stal o. Jiří Smolek, který sloužil v Ústí nad Labem. 

Nyní je zde na centru kaplanem, mimo jiné také vyučuje náboženství 

místní děti a je velkou posilou pro tým. 

Pro zkvalitnění služby mladým se členové týmu účastní dvouletého 

studijně formačního kurzu pro pracovníky s mládeží, který pořádá naše 

střešní organizace AKSM. Kurz obnáší 4 týdny přednášek za rok. Cenné 

však nejsou jen přednášky, nýbrž také vzájemné sdělování zkušeností se 

členy týmů obdobně zaměřených sdružení. 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY  

Pozitivním jevem uplynulého roku bylo pokračování mnohostranné lokální 

a regionální spolupráce s obcemi, školami a spřátelenými NNO. Na místní 

úrovni se členové spolku podílí na vedení dětských kroužků v Kořenově 

s účastí cca 6 dětí. 

A dále je to spolupráce se spolkem Proxima Sociale, s místním sdružením 

Jizerky pro vás, o.p.s. a se sesterskými spolky v rámci střešní organizace 

AKSM (zejména Jedlová). 

 

 

 

 

 



ČLENSKÁ ZÁKLADNA  

V r. 2018 členská základna Křižovatky, z. s. čítala 108 osob. Z toho  

15 - 18 let – 11 členů 

18 - 26 let – 83 členů 

27 - 35 let – 10 členů 

nad 35 let – 4 členové 

 

PLÁN NA ROK 2019  

Chceme pokračovat v uvedené činnosti, jako v roce 2018. Podle sil a 

finančních možností se budeme snažit o další zkvalitnění nabídky 

programů i o osobnostní rozvoj a vzdělávání našich dobrovolných 

spolupracovníků. 

 

PROPAGACE  

Náš spolek využívá k propagaci jednorázové tiskové materiály a informuje 

své členy i nečleny pomocí webových stránek a sociálních sítí (facebook, 

signály, instagram…) 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

a) členská schůze, 

b) předseda 

  

HOSPODAŘENÍ  

Jsme vděční za finanční pomoc Nadačnímu fondu Křižovatka, Biskupství 

litoměřickému a mnoha soukromým dárcům. Díky vám můžeme přijímat 

mladé lidi bez ohledu na jejich finanční situaci. 

 



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.6.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

31.12.2018
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Sdruzení detí a mladeze Krizovatkaˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ

38
Príchoviceˇ

6 0 2 5 3 0 1 1 46848

2 473 2 286

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 038 4 038

0 0

0 0

3 715 3 715

323 323

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 60253011

-1 565 -1 752

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-1 362 -1 486

-203 -266

0 0

0 0

0 0

0 0

97 152

4 3

4 3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

15 62

0 0

0 0

0 0

15 62

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

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

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 60253011

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

75 87

14 2

0 0

61 85

0 0

0 0

0 0

0 0

3 0

3 0

0 0

2 570 2 438
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 60253011

2 518 2 341

2 489 2 337

2 489 2 337

0 0

0 0

29 4

-146 -24

0 0

175 28

52 97

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

52 97

37 30

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 60253011

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

15 67

0 0

0 0

0 0

0 0

2 570 2 438

5.3.2019

zapsany spolek´ Mgr. Jozef Kadlic

Ing. Zdenek Nejezchlebˇ

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

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

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2018

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Sdruzení detí a mladeze Krizovatkaˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ

38
6 0 2 5 3 0 1 1 Príchoviceˇ

46848

1 094 1 094

662 662

0 0

288 288

3 3

0 0

141 141

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 3

3 3

11 11

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11 11
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

60253011

187 187

187 187

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 295 1 295
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Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

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

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

60253011

0 0

0 0

626 626

0 0

626 626

0 0

494 494

151 151

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

151 151

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 271 1 271

-24 -24

-24 -24

5.3.2019

spolek Mgr. Jozef Kadlic

Ing. Zdenek Nejezchlebˇ

774702449
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