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Poslání organizace 
 

Posláním naší organizace je pomoc  

občanům lépe fungovat v moderní demokratické  

společnosti,  zejména řešit problémy  

každodenního života, orientovat se v džungli   

právních předpisů, úřadů a společenských vztahů  

a využívat účinně nástroje k ochraně a prosazování  

vlastních zájmů a práv. 

Činnost organizace 
 

Občanské poradenské středisko, o. p. s. bylo založena 

dvěma fyzickými osobami jako obecně prospěšná 

společnost v roce 1999 a to Mgr. Janem Hlouškem 

a Ondřejem Šmídem.  Od svého založení vyvíjí aktivity 

především na území Královéhradeckého kraje, 

partnersky se zapojuje i do projektů s širší působností 

na území ČR. 

 

 

Organizace má sídlo v Hradci Králové  

a 2 detašovaná pracoviště v Jičíně a Náchodě.  

V rámci hlavní činnosti realizuje 4 základní programy: 

 Odborné sociální poradenství 

 Dobrovolnická informační kancelář 

 Vzdělávání 

 Program prevence 

 

Je členem  střešních organizací:  

 Asociace občanských poraden 

 Koalice dobrovolnických iniciativ 

 Královéhradecké asociace nevládních 

neziskových organizací 

 

V roce 2007 byla organizace registrována jako 

poskytovatel sociálního poradenství podle zákona  

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  Realizuje 

akreditované dobrovolnické programy a akreditované 

vzdělávání. 

Na činnosti organizace se v roce 2013 podílelo  

6 zaměstnanců a 2 krátkodobí pracovníci. 

Orgány organizace 

 

Správní rada  

Mgr. Jarmila Čejková (předsedkyně)  

Mgr. Martin Horák 

Mgr. Sylva Nekolová 
 

 

Dozorčí rada 

Ing. Martin Posejpal 

Iva Švabická 

Bohdan Koucký 
 

 

Ředitelka 

Mgr.  Blanka Klemsová 

D Ě K U J E M E  N A Š I M  D Á R C Ů M ,  S P O N Z O R Ů M  A  P A R T N E R Ů M  

O  O R G A N I Z A C I  

  

 

Nová Paka Kopidlno Police nad Metují Lázně Bělohrad Nové Město 

nad Metují 

Náchod Dvůr Králové 

nad Labem 



ÚSPĚCHY ROKU 2013 — Poradna SOROPO Jičín 

V  tomto roce pokračovala realizace služby v rámci pověření 

pro výkon SPOD  v Jičíně. Ustálila se dobrá spolupráce mezi 

poradnou a úsekem sociálně právní ochrany dětí v Jičíně, 

zároveň byl navazován kontakt s dalšími institucemi, jako jsou 

ZŠ v Jičíně, dětští lékaři, Policie ČR či jiné sociální služby. 

V neposlední řadě bylo uspořádáno několik preventivních akcí 

pro veřejnost, jejichž témata úzce souvisela s rodinou 

a problémy, které může řešit. Zvýšila se informovanost 

veřejnosti prostřednictvím letákové kampaně a také 

zveřejňováním informací o poradně prostřednictvím článků 

v regionálním tisku.   

 flexi 

ÚSPĚCHY ROKU 2013 — Poradna Hradec Králové 

Úspěchy spatřujeme především v rozšíření kapacity služby díky 

zprovoznění druhé konzultovny, kde v jednu chvíli jsme schopni 

zajistit poradenství dvěma klientům současně. Získali jsme 

také registraci terénní formy sociálního poradenství, kdy 

jdeme vstříc klientovi s pomocí do jeho známého prostředí. 

Přešli jsme na novou klientskou databázi ARUM, která 

poskytuje záruku kvalitního statistického vykazování se všemi 

ochrannými prvky. V neposlední řadě kladně hodnotíme 

stabilizaci pracovního týmu i kvalitu pracovního klimatu a také 

spolupráci s multidisciplinárními týmy v regionu města Hradce 

Králové. 

 

 ÚSPĚCHY ROKU 2013 — Poradna Náchod 

Pozitivním aspektem je stabilizace pracovního místa na pozici 

sociální pracovnice s plným úvazkem, který plně koresponduje 

s poptávkou klientů. Výsledek dobré práce spatřujeme ve 

kvalitní propagaci služby a užší spolupráci se sociálním 

odborem MÚ v Náchodě.  

 

STATISTIKY ZA ROK 2013 

 

 

 

 

PRACOVNÍ TÝM 

Mgr. Blanka Klemsová, Mgr. Sylva Novotná, Mgr. Martina 

Halenková, Mgr. Jitka Nováková, Mgr. Kateřina Kaizrová, 

Bc. Ladislava Bezděková, Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová, 

Mgr. Lenka Matoušková.  

Občanské poradenské středisko, o.p.s.  je poskytovatelem tří 

registrovaných sociálních služeb odborného sociálního pora-

denství dle §37 zákona č. 108/2006 o sociálních službách ve 

znění pozdějších předpisů: 

 Občanská poradna Hradec Králové 

 Občanská poradna Náchod 

 Poradna SOROPO Jičín 

 

POSLÁNÍ 

Smyslem služby je poskytování poradenství a podpory lidem 

v náročných životních situacích, aby se jim naučili předcházet, 

samostatně je zvládat a řešit.  Služba je poskytována tak, 

aby pomáhala snižovat dopady problémových situací na jed-

notlivce, rodinu případně celou společnost. 

CÍLE 

Cílem služby je, aby lidé: 

 znali svá práva a povinnosti (větší informovanost, snadnější 

přístup k informacím);  

 rozvíjeli své kompetence (lépe dokázali získané informace 

využít pro hledání cest k odpovědnému, samostatnému 

a aktivnímu zvládání těžkostí); 

 získali srozumitelné a dostatečné informace o tom, co jim 

služba nabízí a jaké jsou podmínky spolupráce (kvalitnější 

prezentace služby).  

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Lidé v obtížné životní situaci, kteří k předcházení nebo řešení 

této situace potřebují informace, rady a aktivní pomoc. Obra-

cet se na nás mohou ti, kteří si z problému nemohou pomoci 

sami, např. z důvodu věku, zdravotních problémů, nedostatku 

informací, dovedností, znalostí, financí, nebo jsou ohroženi 

prostředím, ve kterém žijí. 

 

PRINCIPY 

Poradna se řídí základními principy odborného poradenství. Je 

nezávislým místem, kde je poskytována bezplatná, diskrétní 

a nestranná pomoc. Klient má právo vystupovat anonymně.  

 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Poradny jsou členem Asociace občanských poraden a nabízejí 

sociálně potřebným lidem pomoc v následujících oblastech: 

rodinná a dluhová problematika, bydlení, zaměstnání, orienta-

ce v systému sociální podpory a péče, majetek, náhrada ško-

dy, sousedské vztahy, ochrana spotřebitele, krizové životní 

situace atd. V poradnách získají lidé informace, rady a další 

formy pomoci (např. provázení při řešení problémů, krizovou 

intervenci, motivační podporu atd.). 

Program  

 

O D B O R N É  P O R A D E N S T V Í  

Název služby Počet 
klientů 

Počet 
konzultací 

Počet 
dotazů 

Poradna SOROPO 

Jičín 

706 1093 1699 

Občanská porad-

na Hradec Králové 

1048 1433 1504 

Občanská porad-

na Náchod 

346 523 735 

Pověření 

k sociálně-právní 

ochraně dětí 

v Jičíně 

2 rodiny 12 90 



POSLÁNÍ PROGRAMU 
Hlavním cílem programu je realizace preventivních aktivit 

zaměřených především na mladé dospělé, či širokou veřejnost. 

V rámci programu jsou realizovány například aktivity zaměřené 

na prevenci rasismu, či prevenci předlužování občanů a vzdě-

lávání pedagogických pracovníků. Program si klade za cíl pruž-

ně reagovat na regionální i celospolečenskou situaci a v ná-

vaznosti na odborné sociální poradenství sestavit preventivní 

programy zaměřené na každodenní praxi.  

V rámci tohoto programu jsme spolupracovali především 

s Krajským úřadem v rámci projektu VTOS (Vocational training 

opportunities scheme), jehož obsahem bylo odborné sociální 

poradenství pro navrátilce z výkonu trestu odnětí svobody 

a další sociálně potřebné klienty. Tento projekt jsme úspěšně 

realizovali na všech pracovištích v Hradci Králové, Náchodě 

a Jičíně. Celkově byla v rámci tohoto programu poskytnuta 

pomoc 12 osobám. 

 

PRACOVNÍ TÝM 

Mgr. Blanka Klemsová, Mgr. Martina Halenková, Mgr. Jitka 

Nováková, Mgr. Kateřina Kaizrová, Bc. Ladislava Bezděková. 

PLÁNY PRO ROK 2014: 

 
 Získání akreditace na poradenství pro oběti trestných činů 

Program  
P R E V E N C E  

PROJEKTY V PARTNERSTVÍ S UNIVERZITOU  

HRADEC KRÁLOVÉ 

Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální 

práce očima potenciálních zaměstnanců 

CÍL: Cílem projektu je vzdělávat studenty oborů sociální práce 

v prezenční a kombinované formě, sociální práce ve veřejné 

správě v kombinované formě (bakalářských i magisterských), 

realizovaných na UHK. Zároveň chce připravit studenty pro 

budoucí praxi a prostřednictvím nového systému praxí s využi-

tím akreditovaných pracovišť zvýšit jejich konkurenceschop-

nost na trhu práce.  Projekt probíhal od roku 2011 ve spolu-

práci se 7 partnery z řad poskytovatelů sociálních služeb a 

skončil v únoru 2013 závěrečným evaluačním setkáním. Za 

období projektu se pracovníci Občanského poradenského 

střediska podíleli na vytvoření systému praxí a prošli akredi-

tačním procesem. V průběhu ověřování vykonalo praxi v občan-

ské poradně 6 studentek Ústavu sociální práce Univerzity Hra-

dec králové. Pracovníci OPS se aktivně podíleli na připomínko-

vání systému odborných praxí a jeho evaluaci a také na vytvo-

ření výukové pomůcky pro studenty a metodického materiálu 

pro zájemce o získání akreditace pracoviště odborné praxe. 

Projekt pokračuje formou zajištění praxí pro studenty Univerzi-

ty Hradce Králové. 

PRACOVNÍ TÝM: Mgr. Kateřina Forejtková 

 

Inovace studijních programů sociální politika  

a sociální práce na UHK s ohledem na potřeby trhu 

práce 

CÍL: V rámci tohoto projektu dochází k inovaci sociálních stu-

dijních programů Ústavu sociální práce UHK, především pří-

pravou nových studijních materiálů a podkladů reflektujících 

stávající změny a nové poznatky v kontextu tuzemských ko-

merčních i zahraničních zkušeností. Projekt byl zahájen již na 

začátku roku 2012 a kontinuálně pokračoval v roce 2013. 

Občanské poradenské středisko jako partner projektu zajišťu-

je kontext běžné praxe a přenáší jej do akademického prostře-

dí. Poskytuje konzultace k systému přípravy sociálních pracov-

níků v bakalářském a magisterském studiu a vypracovává re-

cenzní posudky výukových textů, také připravilo a realizovalo 

pro studenty ÚSP UHK celodenní workshop Poradenské doved-

nosti. 

PRACOVNÍ TÝM: Mgr. Blanka Klemsová, Mgr. Martina Halenková, 

Mgr. Jitka Nováková 

Program  

 

O D B O R N É  P O R A D E N S T V Í  

PLÁNY PRO ROK 2014: 

 Rozvíjet spolupráci s Ústavem sociální práce UHK, zejména 

v přijímání studentů na odbornou praxi a v pořádání vzdělá-

vacích a výukových aktivit pro studenty 

 Rozvíjet spolupráci s multidisciplinárními týmy, zejména 

SPOD. 

 Zavedení nové obecně prospěšné služby, zaměřené na osob-

ní rozvoj klientů, zejména osob bez zaměstnání, v dluzích, 

bez domova. 

DOPLŇKOVÉ PROJEKTY 

Projekt Podaná ruka realizovali členové sítě Asociace občan-

ských poraden a zaměřoval se na poskytování specializované-

ho komplexního poradenství obětem trestných činů a domácí-

ho násilí. 

Projekt Restorativní justice byl také realizován v rámci Asocia-

ce občanských poraden a vycházel při práci s oběťmi z princi-

pů restorativní justice, kde je usilováno o zapojení poškozené-

ho do „procesu" vlastního odškodnění, mapování jeho zájmů 

a potřeb v rámci řešeného případu a také úsilí o obnovení poci-

tu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost. 

Posledním projektem, realizovaným v rámci sítě AOP, byl pro-

jekt Spotřebitelské poradenství, zaměřený na poskytování 

kvalitního spotřebitelského poradenství zejména těm obča-

nům ČR, jejichž spotřebitelská práva jsou omezována nebo 

přímo porušována. 

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí byl v Jičíně reali-

zován projekt Nakročeno zaměřený na vyhledávání rizikových 

rodin a na poskytování odborného sociálního poradenství. Bylo 

provedeno 16 depistáží v rodinách. 



 

VÝSLEDKY ZA ROK 2013 

PRACOVNÍ TÝM 

Mgr. Blanka Klemsová, Mgr. Sylva Novotná. 

POSLÁNÍ PROGRAMU 

Posláním Dobrovolnické informační kanceláře je zprostředko-

vat dobrovolníky do přijímajících organizací a informovat 

o možnostech dobrovolnické činnosti pro občany 

v  Královéhradeckém kraji, dále zajišťovat vzdělávání organiza-

cí v metodice práce s dobrovolníky a šířit myšlenku dobrovol-

nictví ve společnosti. Činnost  podporuje smysluplné uplatnění 

občanů jakožto členů občanské společnosti formou akredito-

vaného dobrovolnictví a svojí činností napomáhá posílení lid-

ského přístupu v sociálních službách a ve zdravotnictví, umož-

ňuje nevládním neziskovým organizacím využívat dobrovolníků, 

a to jak z řad studentů, seniorů či zaměstnanců firem, čímž 

přispívá také k efektivnějšímu propojení neziskového a zisko-

vého sektoru.  

 

Dobrovolníci ve Fakultní nemocnici HK 

Cílem projektu je zlepšení psychosociálních podmínek pacien-

tů ve Fakultní nemocnici prostřednictvím dobrovolnické služ-

by. Dobrovolníci vnášejí do nemocnice více lidského kontaktu 

a ulehčení odbornému zdravotnickému personálu při řešení 

sociálních aspektů hospitalizace, čímž se stávají stabilní sou-

částí komplexní péče o pacienty. Je nesporné, že dobrá psy-

chická pohoda pacienta je jedním z faktorů ovlivňujících délku 

i efektivitu léčby. Dobrovolníci docházejí jednak k nemocným 

dětem, kterým zajišťují náplň volného času, asistenci při zís-

kávání nových poznatků a oporu při nepřítomnosti rodičů, jed-

nak se věnují také dospělým pacientům, a to buď formou indi-

viduálního kontaktu u lůžka nebo doprovázením v areálu bě-

hem čekání na vyšetření. Dobrovolníci jsou pečlivě vybíráni 

(psychologický pohovor, výpis z rejstříku trestů), proškoleni 

a supervidováni. Povinností dobrovolníka je odpracovat nejmé-

ně 50 hodin. Projekt je akreditován MV ČR. Vedle běžných 

aktivit dobrovolníků (předčítání, naslouchání, doprovázení) se 

v rámci dětské kliniky konají velikonoční a mikulášské akce 

pro dětské pacienty, hudební a divadelní představení.  

 

Dobrovolníci v sociálních službách 

v Královéhradeckém kraji 

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních 

služeb prostřednictvím dobrovolnické služby. Tento projekt byl 

zahájen za podpory Královéhradeckého kraje v roce 2011 

a v současné době zahrnuje tři akreditované programy: 

 Dobrovolníci v sociálních službách pro seniory,  

 Dobrovolníci v sociálních službách pro zdravotně postiže-

né, 

 Dobrovolníci v sociálních službách pro děti a mládež.  

V roce 2013 byl největší zájem dobrovolníků o program Dobro-

volníci v sociálních službách pro seniory, který se realizoval  

na Královéhradecku a na Náchodsku. Dobrovolníci působili 

v sociálních službách s cílovou skupinou klientů senioři a zdra-

votně postižení, kde pomáhali především zpestřit náplň volné-

ho času klientů. 

Program  

D O B R O V O L N I C K Á  I N F O R M A Č N Í  

K A N C E L Á Ř  

PLÁNY PRO ROK 2014: 
 Reakreditovat dobrovolnické programy, kterým končí akre-

ditace 

 Rozšířit působení dobrovolníků ve FN HK na další oddělení 

Název 
projektu 

Dobrovolníci Odpracované  
hodiny 

Měsíce 
aktivity  

Dobrovolnictví 

ve FN HK 

14 825 
  

12 

Dobrovolnictví 

v sociálních 

službách 

15 927 12 
  

PLÁNY PRO ROK 2014: 

 
 Rozšířit nabídku o kurzy zaměřené na osobní rozvoj 

 Opětovně vybudovat kompaktní vzdělávací zázemí 

POSLÁNÍ PROGRAMU 

Hlavní náplní činnosti je především rozvoj znalostí a dovednos-

tí sociálních pracovníků a pracovníků neziskových organizací.  

Akcentován je individuální přístup, aktivní účast frekventantů,  

interaktivní forma výuky, využití moderních andragogických 

metod i lektorských pomůcek. Program vzdělávání umožňuje 

realizaci seminářů i dlouhodobých kurzů, usiluje o navození 

pohodové atmosféry a vytváří prostor pro vzájemnou výměnu 

zkušeností. Vzdělávání probíhalo až do konce roku 2013  

ve vlastní učebně s kapacitou 20 výukových míst, vybavené 

flipchartem, datovým projektorem a interaktivní tabulí. 

V roce 2013 dobíhala platnost akreditace Kurzu krizové inter-

vence (30 hod). Cílem kurzu je poskytnout teoretickou i prak-

tickou přípravu pro efektivní pomoc (krizovou intervenci) 

v situacích, které vnášejí do života klienta úzkost, strach, pro-

blémy v rodině, zaměstnání, v běžném každodenním životě.  

V roce 2013 byl nově akreditovaný kurz Základní dovednosti 

sociálního pracovníka v rozsahu 24 hodin.  

PRACOVNÍ TÝM 

Mgr. Blanka Klemsová 

Program  
V Z D Ě L Á V Á N Í  



Schváleno správní radou dne 26. 6.  2014 

C E L K O V É  H O S P O D A Ř E N Í  Z A  R O K  2 0 1 3  ( V  K Č )  

Výsledek hospodaření 
 

Hospodářský  výsledek z hlavní činnosti   -138 910,07 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 0,00 

Náklady v členění dle činností 

Náklady na hlavní činnost  3 097 116,14 

Náklady na doplňkovou činnost  0,00 

Náklady v členění dle druhů 

Spotřeba materiálu 69 159,14 

Spotřeba energie 141 309,10 

Opravy a udržování 3 779,00 

Cestovné 28 538,00 

Náklady na reprezentaci 4 906,00 

Telefony, internet, poštovné 51 752,30 

Nájemné 247 900,60 

Vzdělávání 13 700,00 

Finanční, ekonomické služby 203 821,00 

IT služby, databáze 78 582,00 

Ostatní služby  119 495,00 

Ostatní náklady 27 553,00 

Osobní náklady (mzdové, odvody, poj.) 2 106 621,00 

 

Výnosy v členění dle činností 

Výnosy z hlavní činnosti 2 958 206,07 

Výnosy z doplňkové činnosti 0,00 

 

Zdroje financování jednotlivých poraden 

 

Dotace a příspěvky  2 934 962,99 

Ministerstvo práce a sociálních věcí   -  Občanská poradna v Hradci 

Králové 900 000,00 

Ministerstvo práce a sociálních věcí   -  Občanská poradna SOROPO v 

Jičíně 300 000,00 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  - Občanská poradna v Náchodě 

 172 000,00 

Ministerstvo práce a sociálních věcí—Občanská poradna SOROPO v 

Jičíně—projekt Nakročeno 212 490,00 

Ministerstvo zdravotnictví ČR—dobrovolníci ve FNHK 80 000,00 

Královéhradecký kraj — Občanská poradna  v Náchodě  80 000,00 

Královéhradecký kraj — Občanská poradna  v Jičíně 50 000,00 

Královéhradecký kraj—projekt Nakročeno 20 000,00 

Královéhradecký kraj—dobrovolníci ve FNHK 20 000,00 

Poradenství  osobám ve výkonu trestu odnětí svobody ve spolupráci s 

Královehradeckým krajským úřadem (HK,JC,NA) 260 000,00 

Město Hradec Králové—Občanská poradna v HK 150 000,00 

Město Jičín—Občanská poradna v JC 150 000,00 

Město Kopidlno—Občanská poradna v JC 2 000,00 

Město Lázně Bělohrad—Občanská poradna v JC 2 000,00 

Město Náchod 10 000,00 

Město Nové Město nad Metují 10 000,00 

Město Jaroměř 10 000,00 

Město Hronov 4 000,00 

Spolupráce s AOP projekt Podaná ruka 24 000,00 

Spolupráce s AOP projekt Spotřebitelství 29 000,00 

Nadace České spořitelny 70 000,00 

Ochrana ohrožených seniorů—sociálně terapeutická činnost ve spolu-

práci s Magistrátem města Hradec Králové 7 500,00 

Projekt INOSOC—inovace studijních předmětů na UHK 180 642,54 

Projekt PRAXE—partner projektu ve spolupráci s UHK 59 483,45 

Projekt Kudy Kam—spolupráce s Úřadem Práce 131 847,00 

 

Ostatní výnosy 23 243,08 

Z toho:  

Ostatní výnosy 11013,00 

Pronájem učebny 5 060,00 

Tržby z prodeje DDHM 4 790,00 

Úroky z účtu 2 380,08 

BILANCE  

AKTIVA Počátek období Konec období 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek, který 

vede účetní jednotka v evidenci 533 013,00 569 493,6 

Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku, 

který vede účetní jednotka v evidenci -533 013,00 -569 493,6 
   

B. Krátkodobý majetek celkem 987 458,22 727 918,24 

Pohledávky celkem   

Z toho: 46 056,00 83 481,00 

 Za odběratelem 12 200,00 1 000,00 

 Poskytnuté provozní zálohy - energie  14 170,00 60 140,00 
 Ostatní pohledávky - poskytnuté kauce na 

nájemní prostory, vstupní karty do objektu 

atd. 19 686,00 18 910,00 

Pohledávky za zaměstnanci - provozní zálohy 

poskytnuté zaměstnancům na drobné nákupy 

materiálu 0,00 3 431,00  
   

Krátkodobý finanční majetek celkem 927 320,32 628 979,24 

Pokladní hotovost 6 606,00 8 047,00 

Ceniny - nakoupené poštovní známky 776,00 776,00 

Finanční prostředky na bankovních účtech 919 938,32 620 156,24 

Náklady příštích období - pojistné apod. uhra-

zené do 31.12.2013 spadající nákladově do 

následujícího hospodářského roku 14 081,9 15 458,00 

Aktiva celkem (A. + B.) 987 458,22 727 918,24 

PASIVA   

A. Vlastní zdroje celkem 483 719,31 344 809,24 

Jmění celkem 414 249,74 334 959,24 

 - Vlastní jmění 49 519,50 49 519,50 

 - Fondy  364 730,24 434 199,81 

Výsledek hospodaření celkem  69 469,57 -138 910,07 
   

B. Cizí zdroje celkem 503 738,91 383 109,00 

Krátkodobé závazky celkem 360 844,30 287 650,90 

 - Dodavatelé 53 215,00 15 677,90 

 - Přijaté zálohy na vstupní karty 1 440,00 1 440,00 

 - Ostatní závazky 32 875,30 1 197,00 
 - Závazky vůči zaměstnancům - mzdy k 

výplatě 158 085,00 125 575,00 

 - Ostatní  závazky vůči zaměstnancům - 

cestovní náhrady k úhradě zaměstnancům  8 575,00 892,00 
 - Závazky k institucím sociálního a zdravot-

ního pojištění 70 107,00 63 303,00 
 - Ostatní přímé daně - zálohová a srážková 

daň z mezd 14 194,00 18 802,00 
 - Závazky ke státnímu rozpočtu - vratky 

dotací 16 827,00 0,00 
 - Dohadné účty pasivní - faktury došlé v 

dalším účetním období, ale spadající do 

tohoto hospodářského roku 5 526,00 63 158,00 
   

Jiná pasiva celkem 142 894,61 95 458,10 
 - Z toho výnosy příštích období - převod 

zůstatku nevyčerpaných finančních pro-

středků víceletých dotací 142 894,61 95 458,10 

PASIVA (A. + B.) 987 458,22 727 918,24 


