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O NÁS 

B.E.Z.va Nejdek o.p.s. je společností transformovanou v roce 2013 z 
občanského sdružení B.E.Z., které bylo založeno a registrováno v roce 2009 podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jsme neziskové sdružení dobrovolníků, 
kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Název sdružení je 
odvozen z naší touhy nabídnout dětem i mládeži z Nejdku a okolí, bez rozdílu barvy 
pleti, sociálního původu, handicapu, bezpečí - elán- zázemí při smysluplném 
využívání volného času. Činnost sdružení je financována z darů, grantů a  dotací. 

Pořádáme:  

 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Remix 
 víkendové pobyty 
 letní tábor 
 kulturně-vzdělávací akce 
 přednášky a výjezdy v rámci primární prevence 
 jednorázové akce. 

Programy jednotlivých aktivit se snažíme připravit dostupné pro každého. 
Cílem činnosti je pokračovat v aktivizaci dětí na Nejdecku s důrazem na život v duchu 
křesťanských morálních hodnot, pomoc, spolupráci, přátelské vztahy, zodpovědnost. 
To vše formou nabídky volnočasových aktivit, kterou zakladatelé aktivně provozovali 
již delší dobu v rámci Křesťanského společenství.  
 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě bychom rádi vyjádřili vděčnost a poděkování všem organizacím 
i  jednotlivcům, kteří v roce 2018 různými způsoby podpořili naše aktivity: 

 církvi Křesťanské společenství v Nejdku 
 Městu Nejdek 
 Karlovarskému kraji 
 Církvi bratrské 
 firmě Q-link.cz 
 a řadě dalších drobných dárců 
 všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas a síly. 

 

 

SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI V R. 2018 DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI V R. 2018 
Miroslav Kolařík Mgr. Renata Jirušová 
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Filip Kloubek 
Jana Straková 

Eva Schützeová 
Jana Jirušová 
 

 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI V R. 2018 

Bc. Jaromír Trtík 

DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ INFORMACE: 

Adresa:   B.E.Z.va Nejdek o. p. s. 
   Švermova 505 

362 21 Nejdek 

ID datové schránky: 52kapmh 
E-mail: ops@bezvanejdek.cz 

 

 

IČ:    265 62 464 
Datum registrace: 7. dubna 2009 
Číslo účtu:   193 806 093 / 0600 

 

Internetové stránky společnosti:  www.bezvanejdek.cz 

  

http://www.bezvanejdek.cz/
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ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2018 

V roce 2018 byly prostřednictvím společnosti realizovány čtyři bloky aktivit: 
provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Remix, mediální výchova, 
programy primární prevence a pobytové aktivity pro děti a mládež.  
 

Primární prevence 

Přednášky primární prevence na školách 

Témata: 

O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti (T. Řehák) 
Život v závislosti (R. Povala) 

Součástí primární prevence byl červnový výjezd do Památníku Terezín – 8. a 
9. ročníky ZŠ nám. Karla IV.. 
 

Školy, kde proběhly přednášky:  
 ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. 
 ZŠ Nejdek, Karlovarská 
 SOŠ Nejdek 
 SOŠ Ondřejská, Karlovy Vary 
 SPgŠ Karlovy Vary 
 ZŠ Nová Role 

 

Podpořeno individuální dotací Města Nejdek. 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 

Mediální výchova mladých 

Realizace vzdělávacího pořadu „Světová a národní literární díla“ 

Jedná se o již zavedený modul přednášky, kombinovaný ukázkami – čtenými, 
obrazovými a hranými, s akcentem interakce se žáky. 

Za školní rok se postupně vystřídají všechny ročníky ZŠ nám. Karla IV. Kulturně-
vzdělávací modul má měsíční periodu od září do května. 

9 x pro ZŠ náměstí Karla IV. (všechny ročníky) 
Účast:      cca 500 dětí 

Podpořeno individuální dotací Města Nejdek. 
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Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 

Realizace vzdělávacího pořadu „Páteční večery“ 

Páteční večery se zabývají ožehavými tématy naší společnosti. K většímu prožitku 
témat se využívají filmové podoby, které jsou následně v besedách dále rozváděny. 
V roce 2018 jsme se mimo jiné zaměřili na téma oběti (pro někoho, pro dobro).  

Akce je převážně určena mládeži a má (obvykle) měsíční periodu od září do dubna. 

Účast:   do 15 dětí za jednotlivý Páteční večer 

Podpořeno individuální dotací Města Nejdek. 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 

Pobytové akce 
Letní B.E.Z.va tábor 2018 
Téma: Pán prstenů 
Trvání: 9 dní 
Počet dětí: 42 

Místo konání: tábořiště Račí hrad u Jesenice (okr. Rakovník) 

Podpořeno individuální dotací Města Nejdek a řadou sponzorů. 

Odpovědná vedoucí bloku aktivit: Bc. Michaela Jirušová 

 

Víkendovka 2018 
Víkendové setkání pro děti z letního tábora se konalo v Perninku.  
Účast:   25 dětí 

Odpovědná vedoucí bloku aktivit: Bc. Michaela Jirušová 

 

Sociální práce 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Nejdku – klub Remix 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

Rok 2018 lze z hlediska poskytování sociální služby zhodnotit jako rok, kdy 

jsme získali určitou stabilitu na několika úrovních. Již v druhé polovině roku 2017 

vznikl poměrně stabilní a hodně kvalitní pracovní tým, který vydržel až do srpna 
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2018. Pro stabilizaci služby toto mělo velký význam. Ve stabilním týmu bylo možné 

mnohem lépe plánovat a připravovat různorodé aktivity.  Podařilo se vytvořit systém 

zapisování dat do evidenčního systému, který všichni ovládali. I přes značný počet 

registrovaných klientů se až na výjimky podařilo aktualizovat evidenci, vytvořit 

systém průběžného hodnocení služby a plánů, systém evidence plánů, systém 

hodnocení. Podařilo se realizovat pravidelné dílny i mimořádné akce a aktivity.   

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

V roce 2018 se podařilo po celý rok službu personálně zabezpečit, včetně 

prázdninového provozu, přestože schválený počet úvazků byl na počet klientů služby 

nedostačující a bylo potřeba využívat i služeb dobrovolníků. V průběhu roku došlo 

k celkové obměně pracovního týmu. Tyto změny významně ovlivňují atmosféru 

v zařízení. Vzniklá situace se projevila nižším využíváním služby i zhoršením 

atmosféry v průběhu denního provozu. Další problém byl s udržením pravidelných 

skupinových dílen – většina musela být nakonec v nouzovém provozu dočasně 

ukončena. 

Provoz NZDM byl zabezpečen 2.5 úvazky pracovníků v přímé péči o klienty, 

0.7 úvazky ostatních pracovníků a prací dobrovolníků. Vize pro rok 2019 – navýšit 

počet úvazků pracovníků v přímé péči na 4 a pokusit se zvýšit stabilitu pracovního 

týmu.  

KLIENTELA A VYUŽITÍ SLUŽBY 

V průběhu roku 2018 službu využívalo 79 klientů, kteří měli uzavřenou dohodu 

o poskytování sociálních služeb. Celkem bylo poskytnuto 2244 intervencí. Službu 

pravidelně využívaly děti mladšího i staršího školního věku.  Mezi nejoblíbenější 

činnosti v klubu patří hry v tělocvičně, vyrábění, účast na výletech, vaření v kuchyňce. 

S klienty bylo prostřednictvím individuálních plánů řešeno 29 druhů potřeb 

definovaných podle regionální karty potřeb pro NZDM Karlovarského kraje. 

Mezi nejčastěji řešené potřeby patří: možnost řešit nepříznivou sociální situaci, 

možnost naplnit volný čas, možnost kontaktu s vrstevníky, pravidelná příprava do 

školy, získání každodenních praktických osobních kompetencí, možnost poradit se.  

V průběhu roku jsme uspořádali i několik mimořádných akcí: opékali jsme buřty, 

navštívili Jump arénu na Zličíně v Praze a bazén v Karlových Varech. 

Vyjádření klientů na základě dotazníku ročního hodnocení služby: 
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Vyhodnocení dotazníků – průměrné známky 

   
Průměrná známka klubu  1,5  
Průměrná známka pro pracovníky 1,37  
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PLÁNY NA DALŠÍ ROK 

Na rok 2019 plánujeme navýšit počet pracovních úvazků na 4 pracovníky v přímé 

péči. Plánujeme zprovoznit klubovnu pro starší klienty v suterénu budovy. Chtěli 

bychom začít využívat venkovní hřiště, které jsme v loňském roce osvobodili od 

náletů a trsů trávy, pokračovat ve zvelebování přilehlého pozemku. Také bychom rádi 

zahájili zprostředkování potravinové pomoci potřebným.  

 

 

Podpořeno dotací Karlovarského kraje, Města Nejdek a nadace Tesco. 
 

Odpovědná vedoucí bloku aktivit: Mgr. Renata Jirušová  
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DALŠÍ POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE: 

 
B) LIDSKÉ ZDROJE 

 Společnost využívala především práce dobrovolníků v počtu celkem 11 osob. 

Placených zaměstnanců společnosti (úvazků) bylo 3. 

 

C) VÝNOSY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 

Společnost nevykonává doplňkovou činnost a všechny její výnosy tak pocházely 
výhradně z činnosti hlavní. Členění výnosů dle zdrojů (v tis. Kč): 

Dary:     36.000,- Kč 

Dotace:     1.426.300,- Kč 

Příspěvky na pobytové akce: 181.730,- Kč 

………….   

CELKEM    1.644.030,- Kč 

 

D) VÝVOJ A STAV FONDŮ SPOLEČNOSTI K ROZVAHOVÉMU DNI 

Společnost nevytvářela a nevytváří žádné fondy.  

 

E) STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI A JEJICH STRUKTURA 
K ROZVAHOVÉMU DNI: 

Společnost měla k rozvahovému dni pouze finanční majetek uvedený v rozvaze a 
neměla žádné závazky. 

 

F) CELKOVÝ OBJEM NÁKLADŮ V ČLENĚNÍ NA NÁKLADY VYNALOŽENÉ PRO 
PLNĚNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, PRO PLNĚNÍ DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ 
A NA VLASTNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI, VČETNĚ VÝŠE NÁKLADŮ 
NA ODMĚNU ŘEDITELE A NA ODMĚNY ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY A ČLENŮ DOZORČÍ 
RADY 

Náklady společnosti celkem v tis. Kč: 1.633.440,- Kč 
Náklady na obecně prospěšné služby v tis. Kč: 1633.440,- Kč 
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Společnost nevykonávala doplňkové činnosti a nevynaložila ani žádné náklady na 
vlastní činnost.  
Členům orgánů společnosti nebyly vypláceny žádné odměny v souvislosti s výkonem 
jejich funkce.  

G) Změny zakládací listiny a změny ve složení orgánů společnosti: 

 V průběhu roku nedošlo k žádným takovým změnám. 

 



FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

Výkaz zisků a ztrát 2018 

NÁKLADY 
 
Volnočasové aktivity 
Pobytové akce - náklady na tábor a víkendové akce   206.714,- Kč 
Prevence a mediální výchova         11.900,- Kč 
Ostatní náklady          71.000,- Kč 
 
Sociální služby - NZDM 
Mzdové náklady                1.110.759,- Kč 
Provozní náklady        233.067,- Kč 
 
Celkem náklady                1.633.440,- Kč 
 
VÝNOSY 
 
Příspěvky na pobytové akce (platby dětí na tábor a víkend. akci)  188.439,- Kč 
Dotace Město Nejdek          28.000,- Kč 
Dotace Karlovarský kraj               1.388.300,- Kč 
Tesco            10.000,- Kč 
Dary            36.000,- Kč 
Úroky                   47,- Kč 
 
Celkem výnosy                1.650.786,- Kč 
 
Hospodářský výsledek           17.346,- Kč 
 
 

Rozvaha k 31. 12. 2018 
 
AKTIVA 
 
Peníze v hotovosti          16.472,- Kč 
Bankovní účty         136.658,- Kč 
Aktiva celkem         153.130,- Kč 
 
PASIVA 
 
Dodavatelé                  -10.497,- Kč 
Zaměstnanci         54.690,- Kč 
OSSZ a VZP         17.227,- Kč 
DPzZČ            5.549,- Kč 
 
Nerozdělený zisk z minulých let        95 480,- Kč 
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VÝSLEDOVKA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2018 

 

Výkaz zisku a ztráty 

podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2018 

( v celých tisících Kč ) 

Účetní jednotka doručí: 
1 x příslušnému finančnímu orgánu 
Název a sídlo účetní jednotky 

B.E.Z.va Nejdek o.p.s. 

Švermova 505 

IČO 

26562464 

Označení TEXT 

Číslo 

řádku 

Činnosti  

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1    

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. 2 515  515 

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 155  155 

A. I. 2. Prodané zboží 4    

A. I. 3. Opravy a udržování 5 11  11 

A. I. 4. Náklady na cestovné 6    

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 5  5 

A. I. 6. Ostatní služby 8 344  344 

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. 9    

A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10    
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A. II. 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11    

A. II. 9. Aktivace dlouhodobého majetku  12    

A. III. Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14. 13 1111  1111 

A. III. 10. Mzdové náklady  14 902  902 

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění  15 203  203 

A. III. 12. Ostatní sociální pojištění  16    

A. III. 13. Zákonné sociální náklady  17 6  6 

A. III. 14. Ostatní sociální náklady  18    

A. IV. Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 19    

A. IV. 15. Daně a poplatky  20    

A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22. 21 8  8 

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 5  5 

A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23    

A. V. 18. Nákladové úroky 24    

A. V. 19. Kursové ztráty 25    

A. V. 20. Dary 26    

A. V. 21. Manka a škody 27    

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 3  3 

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 

položek Součet A.VI.23. až A.VI.27. 
29    

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30    

A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31    

A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32    

A. VI. 26. Prodaný materiál 33    
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Označení 

 

TEXT 

Číslo 

řádku 

Činnosti  

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. VIII. Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37    

A. VIII. 

29. 
Daň z příjmů  38    

 Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 1634  1634 

B. Výnosy  40    

B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 1426  1426 

B. I. 1. Provozní dotace  42 1426  1426 

B. II. Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 36  36 

B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44    

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 36  36 

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky 46    

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 182  182 

B. IV.  Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 7  7 

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

B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 50    

B. IV. 7. Výnosové úroky 51    

B. IV. 8. Kursové zisky 52    

B. IV. 9. Zúčtování fondů 53    

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 54 7  7 

A. VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34    

A. VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35    

A. VII. 28. 
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami 36    



 

Výroční zpráva B.E.Z.va Nejdek o.p.s. 2018 |  

 

B. V.  Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až B.V.15. 55    

B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56    

B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  57    

B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu  58    

B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  59    

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  60    

 Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 1651  1651 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 17  17 

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 - ř. 37 63 17  17 

 Sestaveno dne: 6.3.2018  Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 

podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: 

o.p.s. Sociální služby poskytované dětem  
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Rozvaha podle Přílohy č. 1 

vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA 

v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2018 

(v celých tisících Kč) 

Účetní jednotka doručí: 

 
IČO 

26562464 

Označení AKTIVA  číslo 

řádku 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k posled. dni 

účetního období 

a b  c 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až 

A.IV. 

1   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 

Součet A.I.1. až 

A.I.7. 

9   

A. I. 1. 

 

A. I. 2. 

A. I. 3. 

A. I. 4. 

 

A. I. 5. 

 

A. I. 6. 

 

A. I. 7. 

Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 

(012) 2   

Software (013) 3   

Ocenitelná práva (014) 4   

Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek 

(018) 5   

Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 

(019) 6   

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 

(041) 7   

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 

(051) 8   
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A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až 

A.II.10. 

20   

A. II. 1. 

A. II. 2. 

A. II. 3. 

A. II. 4. 

A. II. 5. 

A. II. 6. 

A. II. 7. 

A. II. 8. 

A. II. 9. 

 

A. II. 10. 

Pozemky (031) 10   

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11   

Stavby (021) 12   

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13   

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14   

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15   

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16   

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17   

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 

(042) 18   

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 

(052) 19   

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

A.III.6. 

28   

A. III. 1. 

 

A. III. 2. 

A. III. 3. 

 

A. III. 4. 

A. III. 5. 

A. III. 6. 

Podíly - ovládaná nebo ovládající 

osoba 

(061) 21   

Podíly - podstatný vliv (062) 22   

Dluhové cenné papíry držené do 

splatnosti 

(063) 23   

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24   

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25   

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26   

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 

celkem 

Součet A.IV.1. až 

A.IV.11. 

40   
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A. IV.1. 

A. IV. 2. 

A. IV. 3. 

 

A. IV. 4. 

 

A. IV. 5. 

A. IV. 6. 

 

A. IV. 7. 

 

 

A. IV. 8. 

A. IV. 9. 

A. IV. 10. 

 

A. IV. 11. 

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29   

Oprávky k softwaru (073) 30   

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31   

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

(078) 32   

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 

majetku 

(079) 33   

Oprávky ke stavbám (081) 34   

Oprávky k samostatným hmotným 

movitým věcem a souborům 

hmotných movitých věcí (082) 

35   

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36   

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37   

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 

majetku 

(088) 38   

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému 

majetku 

(089) 39   



 

Označení AKTIVA  číslo 

řádku 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k posled. dni 

účetního období 

a b  c 1 2 

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až 

B.IV. 

41 249 153 

B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až 

B.I.9. 

51   

B. I. 1. 

B. I. 2. 

B. I. 3. 

B. I. 4. 

B. I. 5. 

B. I. 6. 

 

B. I. 7. 

B. I. 8. 

B. I. 9. 

Materiál na skladě (112) 42   

Materiál na cestě (119) 43   

Nedokončená výroba (121) 44   

Polotovary vlastní výroby (122) 45   

Výrobky (123) 46   

Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny 

(124) 47   

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48   

Zboží na cestě (139) 49   

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50   

B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až 

B.II.19. 

71   

B. II. 1. 

B. II. 2. 

B. II. 3. 

B. II. 4. 

Odběratelé (311) 52   

Směnky k inkasu (312) 53   

Pohledávky za eskontované cenné 

papíry 

(313) 54   

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55   
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B. II. 5. 

B. II. 6. 

B. II. 7. 

 

B. II. 8. 

B. II. 9. 

B. II. 10. 

B. II. 11. 

B. II. 12. 

 

B. II. 13. 

 

B. II. 14. 

 

B. II. 15. 

B. II. 16. 

B. II. 17. 

B. II. 18. 

B. II. 19. 

Ostatní pohledávky (315) 56   

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57   

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného 

zdrav. pojištění 

(336) 58   

Daň z příjmů (341) 59   

Ostatní přímé daně (342) 60   

Daň z přidané hodnoty (343) 61   

Ostatní daně a poplatky (345) 62   

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 

rozpočtem 

(346) 63   

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů 

územ. samospr. celků 

(348) 64   

Pohledávky za společníky sdruženými ve 

společnosti 

(358) 65   

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66   

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67   

Jiné pohledávky (378) 68   

Dohadné účty aktivní (388) 69   

Opravná položka k pohledávkám (391) 70   

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

B.III.7. 

80 249 153 

B. III. 1. 

B. III. 2. 

Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 14 16 

Ceniny (213) 73   

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 235 137 
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B. III. 3. 

B. III. 4. 

B. III. 5. 

B. III. 6. 

B. III. 7. 

Majetkové cenné papíry k 

obchodování 

(251) 75   

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76   

Ostatní cenné papíry (256) 77   

Peníze na cestě (261) 79   

B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až 

B.IV.2. 

84   

B. IV. 1. 

B. IV. 2. 

Náklady příštích období (381) 81   

Příjmy příštích období (385) 82   

 Aktiva celkem Součet A. až B. 85 249 153 

 

Označení PASIVA  číslo 

řádku 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k posled. dni 

účetního období 

a b  c 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až 

A.II. 

86 69 86 

A. I. Jmění celkem Součet A.I.1. až 

A.I.3. 

90   

A. I. 1. 

A. I. 2. 

A. I. 3. 

Vlastní jmění (901) 87   

Fondy (911) 88   

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a 

závazků (921) 

89   

A. II. Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až 

A.II.3. 

94 69 86 

Účet výsledku hospodaření (963) 91 x 17 
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A. II. 1. 

A. II. 2. 

A. II. 3. 

Výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení 

(931) 92 -27 x 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let 

(932) 93 96 69 

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až 

B.IV. 

95 180 67 

B. I. Rezervy celkem Hodnota B.I.1. 97   

B. I. 1. Rezervy (941) 96   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až 

B.II.7. 

105   

B. II. 1. 

B. II. 2. 

B. II. 3. 

B. II. 4. 

B. II. 5. 

B. II. 6. 

B. II. 7. 

Dlouhodobé úvěry (951) 98   

Vydané dluhopisy (953) 99   

Závazky z pronájmu (954) 100   

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101   

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102   

Dohadné účty pasivní (389) 103   

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104   

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

B.III.23. 

129 180 67 

B. III. 1. 

B. III. 2. 

B. III. 3. 

B. III. 4. 

B. III. 5. 

Dodavatelé (321) 106 37 -11 

Směnky k úhradě (322) 107   

Přijaté zálohy (324) 108   

Ostatní závazky (325) 109   

Zaměstnanci (331) 110 88 55 
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B. III. 6. 

 

B. III. 7. 

B. III. 8. 

B. III. 9. 

B. III. 10. 

B. III. 11. 

B. III. 12. 

 

B. III. 13. 

 

B. III. 14. 

B. III. 15. 

B. III. 16. 

B. III. 17. 

B. III. 18. 

B. III. 19. 

B. III. 20. 

B. III. 21. 

B. III. 22. 

B. III. 23. 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111   

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného 

zdrav. pojištění 

(336) 112 40 17 

Daň z příjmů (341) 113   

Ostatní přímé daně (342) 114 15 6 

Daň z přidané hodnoty (343) 115   

Ostatní daně a poplatky (345) 116   

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117   

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. 

samospr. celků 

(348) 118   

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů 

a podílů 

(367) 119   

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120   

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121   

Jiné závazky (379) 122   

Krátkodobé úvěry (231) 123   

Eskontní úvěry (232) 124   

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125   

Vlastní dluhopisy (255) 126   

Dohadné účty pasivní (389) 127   

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128   
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Označení  
PASIVA  číslo 

řádku 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k posled. dni 

účetního období 

a  b  c 3 4 

B. IV. Jiná pasiva celkem  Součet B.IV.1. až 

B.IV.2. 

133   

B. IV. 1. 

B. IV. 2. 

Výdaje příštích období  (383) 130   

Výnosy příštích období  (384) 131   

 Pasiva celkem  Součet A. až B. 134 249 153 

Sestaveno dne: 6.3.2018  Podpisový záznam statutárního orgánu 

účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické 

osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: 

o.p.s. Sociální služby poskytované dětem  
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Příloha k účetní závěrce pro rok 2018 

dle vyhlášky 504/2002 Sb. platné od 1. 1. 2003 

 

Příloha obsahuje informace o: 

 

a) vzniku právní subjektivity a registrace, hlavním předmětu činnosti, statutárních 

orgánech a organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny  

Vznik právní subjektivity: 18. 2. 2014  

Registrace: obecně prospěšná společnost vznikla změnou právní formy občanského sdružení 

Sdružení B.E.Z. notářským zápisem ze dne 16. 12. 2013 č. NZ 311/2013, N 378/2013. 

Sídlo: Švermova 505, 362 21 Nejdek  

Název: B.E.Z.va Nejdek, o.p.s. 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

Hlavní činnost: sociální práce, pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež včetně 

organizace zážitkových a pobytových akcí  

Statutární orgány: 

Ředitel   
Jaromír TRTÍK   
   

Předseda správní rady   
Miroslav KOLAŘÍK 

Členové správní rady   
Filip KLOUBEK  
Jana STRAKOVÁ 

 

Předseda dozorčí rady   

Mgr. Renata JIRUŠOVÁ 

Členové dozorčí rady   

Eva SCHÜTZEOVÁ  
Jana JIRUŠOVÁ  

 

c/ účetním období, použitých metodách, způsobu zpracování účetních záznamů, 

způsobech a místech jejich úschovy, aplikace obecných účetních zásad, způsobech 

oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost významná pro posouzení finanční situace 
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a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách od metod §7 odst. 5 zákona s 

uvedení vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní 

jednotky, způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení reálné hodnoty 

příslušného majetku a závazků, způsoby tvorby a výši vytvořených opravných položek a 

rezerv za uzavírané účetní období  

- účetní období – rok 2018 

- použité účetní metody dle Vyhlášky 504/2002 Sb.  

- způsob zpracování účetních záznamů - podvojné účetnictví v programu Pohoda  

- způsob a místo jejich úschovy - archivace v sídle společnosti v tištěné podobě  

- aplikace obecných účetních zásad - účetnictví je vedeno podle zákona o účetnictví a 

příslušných vyhlášek  

- způsoby oceňování a odpisování  

i) zásoby nakupované – pořizovacími cenami  

ii) hmotný a nehmotný majetek – pořizovacími cenami  

iii) hmotný a nehmotný majetek vytvořený ve vlastní režii – společnost nemá  

iv) cenné papíry a majetkové účasti – společnost nemá  

v) příchovky a přírůstky zvířat – společnost nemá  

majetek a způsoby stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků - 

pořizovacími cenami  

- odchylky od účetních metod podle § 7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a 

závazky - společnost nemá  

- způsob stanovení oprávek u vytvořených opravných položek a rezerv za uzavírané 

účetní období - nebylo použito 

d) každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem 

sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona  

– žádná významná událost nenastala  

e) způsobech oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly 

stanoveny úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky v 

cizí měně s uvedením použitého kursu k rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní 

bankou  

- společnost používá pevný kurz České národní banky k 1. 1. příslušného roku  
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f) obchodnímu jménu nebo názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama 

nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl, jakož i 

výše základního kapitálu, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé 

účetní období  

- žádné podíly v jiných společnostech nejsou  

g) počtu a jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetnictví a 

v účetních výkazech, akcií nebo podílů upsaných během účetního období s omezením 

schváleného vlastního kapitálu, aniž by to bylo v rozporu s ustanoveními o jeho výši podle 

zvláštních právních předpisů  

- akcie ani podíly společnost nemá  

h) počtu a jmenovité hodnotě akcií nebo podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, 

ocenění v účetnictví a v účetních výkazech, každé třídy, to je druhu akcií nebo podílů, 

existuje-li takových tříd, to je druhů více  

- akcie ani podíly společnost nemá  

i) existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo 

podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která 

propůjčují  

- společnost nemá  

j) částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba 

splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních 

jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením 

povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele 

podle struktury rozvahy (bilance)  

- společnost nemá  

k) celkové výši finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci)  

- společnost nemá  

l) výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z 

příjmů v korunách  

– uvedeno ve výkazu zisku a ztrát 

m) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zvláštního právního 

předpisu v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v 

členění podle výkazu zisku a ztráty u položek" A.III.9. Mzdové náklady "až" A.III.13. 

Ostatní sociální náklady, "údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň 

členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo 

jinou zřizovací listinou, v tisících  
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- průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 8 

- mzdové náklady: 902 tis. Kč 

- sociální a zdravotní pojištění: 203 tis. Kč 

n) výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, 

kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, 

z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně 

požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů  

- nebyly vyplaceny žádné odměny  

o) účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených 

statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, 

s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo 

jiné smluvní vztahy  

- společnost neměla  

p) výši záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n), s uvedením 

úrokové sazby, hlavních podmínek a případně proplacených částkách, o závazcích 

přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou 

kategorii členů  

- společnost neměla 

q) rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování 

finančního majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího 

účetního období; pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, 

je nutno o tom uvést podrobnosti  

- společnost neměla 

r) způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití 

prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících 

zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku 

zvláštních právních předpisů  

- základ daně z příjmu se zjišťuje z účetního hospodářské výsledku, v daňovém přiznání 

se použije § 23/3a-6 výdaje hospodářské a správní činnosti zvyšující základ daně / ř. 30 / 

a zároveň dle § 18/3-14 příjmy hospodářské a správní snižující základ daně / ř.101 / 

s) rozdílech mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a 

již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl významný; 

tato informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné položce 

v rozvaze (bilanci)  

- společnost nemá  



 

Výroční zpráva B.E.Z.va Nejdek o.p.s. 2018 |  

 

t) každé významné položce, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je 

uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření 

účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) 

a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky 

a zvláště o významných položkách, které jsou v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty 

zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně 

vykázány, například rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a 

popis zajištění úvěrů, přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku, ze státního rozpočtu, rozpočtu územních 

samosprávných celků nebo ze státních fondů s uvedením výše dotací a jejich zdrojů  

- společnost nemá  

u) přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se 

o významné položky, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis  

– společnost nemá 

v) přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu, uvedením účelu a 

výši vybraných částek  

- společnost nepořádala žádnou veřejnou sbírku  

w) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, 

zejména rozdělení zisku  

- společnost provádí na základě jednání správní rady a nechává zisk i ztrátu minulých let 

nerozdělené. 

 


