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Obsah a zaměření
Asociace středoškolských klubů České republiky (ASK ČR) je republikovým
občanským sdružením mládeže do 26 let, zejména studentů středních škol. Členství je
individuální, každý platí členské příspěvky a aktivně pracuje v některé základní organizaci,
která se nazývá středoškolský klub, nikoliv ve smyslu Školského zákona. Členy ASK ČR
mohou být všechny fyzické osoby, zvláště pak ty, které vykonávají volené nebo pověřené
funkce.
Středoškolský klub je zřizovaný na základě Stanov ASK ČR. Zřízení klubu dle stanov
tedy schvaluje Správní rada ASK ČR. Klub se dále může členit na kroužky, pracovní a
zájmové skupiny a jiné. Klub je samostatným právním subjektem a je veden předsedou
Klubové rady dle Zásad statutu středoškolského klubu.
ASK ČR je místem pro realizaci odborných a zájmových aktivit členů, které přispívají
k všeobecnému i odbornému rozvoji mladých lidí prostřednictvím neformálního vzdělávání.
Projekty ASK ČR obsahují především činnosti, které navazují na aktivity
z předcházejících let. Jsou to především neformální zájmové, ale i vědecko-technické a
sportovní činnosti v základních organizačních útvarech a tradiční celorepublikové programy
jako:
•
•
•
•
•
•
•

setkání a spolupráce české a evropské mládeže
účast na evropské (ESE) a světové (ESI) přehlídce vědecko-technické činnosti
mládeže
vydávání studentských časopisů a podpora participace
mezinárodní výměny a aktivity v rámci programu Mládež
provoz Informačního centra pro mládež
regionální koordinace Evropské informační služby pro mládež Eurodesk
regionální konzultační místo evropského programu Mládež

Zvýšenou pozornost věnuje ASK ČR studentským samosprávám na středních školách.
Asociace středoškolských klubů České republiky se věnuje programu pro podporu
studentských samospráv v jednotlivých regionech. Rovněž tak se intenzivně zabýváme
podporou pro studentské časopisy a veškeré jiné formy participace středoškolské mládeže.
Středoškolská mládež představuje velmi početnou skupinu, která vyžaduje pozornost a
péči společnosti.
Výchovně-vzdělávací proces nekončí školním vyučováním. Na podporu této myšlenky
vznikla ASK ČR, která přispívá svými aktivitami k rozvoji osobnosti a vzdělanosti mladých
lidí nejen středoškolského věku.

Vznik, poslání a cíle ASK ČR
Dne 21. 3. 1990 bylo ustavující shromáždění Asociace středoškolských klubů
vědecko-technické činnosti ČR. Na začátku bylo 11 středoškolských klubů. Registrace na MV
ČR byla provedena dne 3. 5. 1990 č.j. VSP/1 – 34/90 – R.
V roce 1991 došlo k úpravě názvu na „Asociace středoškolských klubů České
republiky“. Organizace se otevřela různým odborným i zájmovým aktivitám středoškolské
mládeže. Další změna nastala v roce 1998, kdy se ASK ČR vyprofilovala jako zájmové
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občanské sdružení mládeže do 26 let, zejména studentů středních škol. Členy ASK ČR mohou
být i osoby starší, pokud vykonávají volené nebo pověřené funkce.

Základní dokumentace ASK ČR:
•
•
•
•
•

Stanovy ASK ČR
Zásady statutu středoškolského klubu ASK ČR
Směrnice pro hospodaření v ASK ČR
Podmínky pro čerpání dotací a jejich vyúčtování
Popis úkolů vedoucího ASK ČR

Základní cíle organizace:
•
•
•
•
•
•

kvalitativně podporovat provozování různých forem vědecké a technické činnosti mládeže
na středních školách, zejména ve volném čase
napomáhat a sjednocovat úsilí mládeže na zakládání klubů společenských a odborných
aktivit
být místem výměny zkušeností, poznatků a informací o činnosti mládeže na středních
školách
získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení činnosti středoškolských klubů
zastupovat členské kluby na různých úrovních a vytvářet tak podmínky pro jejich činnost
provozovat další činnost (setkání, konference, publikační a hospodářskou činnost), které
budou ku prospěchu činnosti sdružených klubů

Členská základna
do 18 let
19 – 26 let
27 a více
Celkem
Počet středoškolských
klubů
%členské základny do 18 let

1997
5 339
699
388
6 426

2003
4 450
890
240
5 500

2004
3 995
582
160
4737

76

67

64

81 %

84 %

83%

ASK ČR působí ve všech krajích České republiky kromě kraje Karlovarského.
Členská základna zaznamenává již několik let pozvolný pokles, jehož tempo není
nikterak radikální. Tento pokles odráží pokles členské základny u všech větších organizací
dětí a mládeže v ČR. Tento pokles má několik příčin – jednou z nich je nezájem mládeže o
neformální vzdělávání. Další příčinu lze spatřovat v klesající podpoře těchto aktivit ze strany
MŠMT a v poklesu jeho dotační podpory. Aktivita základních článků bezprostředně souvisí
se zapojením středoškolských učitelů do aktivit ASK ČR, kde spatřujeme hlavní problém
v nehonorování práce těchto lidí, kteří se mimoškolní výchově věnují ve svém volném čase a
často do těchto aktivit investují své vlastní finanční prostředky. Nelze neustále těžit z nadšení
a dobrovolnictví těchto lidí. Mladší generace pedagogů se těmto nehonorovaným činnostem
již nevěnuje, což bude do budoucna velký celospolečenský problém.
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Rozhodujícím faktorem pro další rozvoj mimoškolních aktivit bude i nadále nadšení
pedagogických pracovníků. Hlavním důvodem vysoké organizovanosti na některých
středoškolských klubech je právě toto nadšení pedagogů. K největším klubům jejichž členská
základna přesahuje 130 členů patří:
ISŠ Brno – Olomoucká, DM Brno – Jedovnická, SZŠ Brno – Jaselská, Gy České Budějovice,
SOU – MSO Letovice, STŠ MO Moravská Třebová, SLŠ Písek, Gy Plzeň – Mikulášské nám.,
SPŠE Rožnov p.R., SOUŠ Vizovice. Největším klubem je Gy Mikulášské nám, Plzeň.

Orgány ASK ČR
Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která volí správní radu a revizní komisi na volební
období tří let. Předseda je volen správní radou také na dobu tří let. V roce 2004 proběhla
volební Valná hromada, která zvolila nové členy orgánů ASK ČR včetně Předsedy Správní
rady ASK ČR. Takto zvolené orgány budou působit do roku 2007.
Složení správní rady:
Zbyněk Šolc
MgA. Petr Kantor
Vladimír Beran
Dagmar Vachová
Mgr. Vladimír Kojan
Mgr. Jan Hosnedl
Mgr. Petr Seidler
Ing. Monika Strádalová
Aleša Kymličková
Mgr. Jaromír Štrunc
Milan Vavřík

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Brno
Český Těšín
Bystřice nad Pernštejnem
Brno
České Budějovice
Plzeň
Ostrava
Praha
Ústí nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm
Písek

předseda
místopředseda
člen
člen

Brno
Břeclav
Olomouc
Břeclav

Revizní komise:
Ing. Lotar Indruch
Ján Adamus
Ilona Jančí
Ilona Petrová

Organizační struktura
ASK ČR má organizační strukturu:
ústředí
â
středoškolský klub
â
základní zájmové a odborné útvary (kroužky, pracovní skupiny, redakční a realisátorské
kolektivy)
ASK ČR je členem České rady dětí a mládeže, Asociace informačních center mládeže
a Jihomoravská rady dětí a mládeže a mezinárodní organizace Milset.
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Stručné hodnocení projektů roku 2004

Projekty v oblasti práce s organizovanou mládeží
Celkové náklady na uskutečněné projekty dle účetní evidence ASK ČR jsou Kč
2 946 000,- avšak skutečné náklady byly mnohem vyšší, protože v účetní evidenci se
neobjevují všechny provozní výdaje základních článků a stejně tak všechny náklady na
volnočasové aktivity. I přesto poskytnutá dotace je výborným základem pro činnost klubů.
V rámci dotací na zahraniční aktivity byla využita část dotace, zbývající dotace už
byla vrácena na účet MŠMT. Zahraničních projektů se zúčastnilo 387 členů klubů do 26 let
v celkem 14 výměnách. Pro všechny zúčastněné členy jsou tyto zahraniční výměny velkým
přínosem, a to nejen v jejich jazykové vybavenosti, ale i v oblasti kulturní a sociální. Toto je
přínosem především pro jejich budoucí život ve sjednocené Evropě.
Dotace na táborovou činnost byla využita beze zbytku, a to na 6 táborů, kterých se
zúčastnilo 197 členů klubů do 18 let. Tato dotace pomohla ke krytí části nákladů a tím i
snížení finanční zátěže pro účastníky.Všechny tábory posloužily k naplnění volného času dětí
o letních prázdninách, což je nejlepší prevence sociálně-patologických jevů u této rizikové
mládeže.
Na provoz a volnočasové aktivity základních článků byla poskytnuta dotace
Kč 735 500,- . Tyto finanční prostředky byly použity v souladu s metodikou MŠMT na
úhradu nákladů aktivit jednotlivých klubů. Této základní činnosti ASK ČR, která se odehrává
v mimoškolní době, se zúčastnilo více jak 3 800 studentů. Většina z podpořených aktivit
probíhá opakovaně s periodou 1 týden. Podpořená činnost přispívá k naplnění volného času
členů ASK ČR.
V průběhu roku 2004 se uskutečnilo 1540 kroužků, jichž se zúčastnilo 22 251
účastníků. Tito účastníci strávili v kroužcích 27 720 hodin při aktivitách neformálního
vzdělávání pod pedagogickým dozorem vedoucích klubů či kroužků převážně v prostorách
středních škol. Kluby uspořádaly nebo se zúčastnily 245 akcí kulturního a společenského
charakteru, 65 přednášek a exkurzí, 70 víkendových akcí, 163 sportovních akcí a 34 vědeckotechnických akcí.
Podpora ICM, která byla poskytnuta v rámci změny rozhodnutí, přispěla k úhradě části
nákladů spojených s provozem ICM. To kromě informačních služeb poskytuje i služby
Eurodesku a regionálního konzultačního místa ČNA Mládež. Informační centrum je hojně
využíváno mladými lidmi nejen k vyhledávání informací, ale i k levnému přístupu na internet
a sdružování neformálních skupin dětí a mládeže.
Prostředky na účetní služby byly využity k přípravě na přechod na podvojné účetnictví
základních článků od roku 2005.
Provozní výdaje na ústředí ASK ČR hradí provoz a mzdy ke koordinaci všech aktivit
základních článků, mezinárodních výměn, chodu ICM a jiné.
Na aktivity základních článků v Jihomoravském kraji přispěl i Jihomoravský kraj
částkou Kč 14 400,-. Další finanční prostředky získaly kluby od svých krajů a obecních
úřadů. Např. klub v Písku Kč 10 000,-.

Projekty v oblasti práce s neorganizovanou mládeží
Poskytnuté prostředky pro ASK ČR dle rozhodnutí 517 003 04 pro oblast práce
s neorganizovanou mládeží byly použity podle schváleného určení dotací. Z celkové
poskytnuté dotace Kč 185 000,- byly čerpány prostředky ve výši Kč 107 999,-. Zbývající
prostředky už byly vráceny na účet MŠMT.
Z poskytnuté dotace na podporu práce školních časopisů bylo použito pouze
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Kč 2 500,- na úhradu zpracování účetní metodiky pro tento typ aktivit, protože ze zkušeností
s prací se studentskými časopisy jsme zjistili, že v oblasti účetnictví mají tyto aktivity vážné
nedostatky umocněné přijetím nového zákona o účetnictví.
Další náklady na mezinárodní setkání studentů na téma Práce na školních časopisech
bylo hrazeno z jiných zdrojů.
V práci se studentskými samosprávami byla realizována polovina projektu – tomu
odpovídá i čerpání prostředků. K nerealizaci celého projektu došlo z důvodu přidělení
prostředků až v druhém kole, kdy původně projekt plánovaný na celý rok 2004 byl realizován
až od září téhož roku. Byl realizován průzkum činnosti studentských samospráv na středních
školách, odehrálo se několik přípravných schůzek a jeden celovíkendový seminář pro 50
studentů.
Z přidělené dotace pro ICM byly pořízeny 2 PC, jejich softwarové vybavení a částečně
uhrazeno připojení na internet a vyplaceny náhrady ostatní práce mimo pracovní poměr za
práci dobrovolných pracovníků pro ICM. Díky těmto pracovníkům se daří udržovat chod
ICM v každodenním chodu.
Na chod Informačního centra pro mládež, Josefská 15, Brno přispělo i Statutární
město Brno částkou Kč 30 000,Rozvoj materiálně-technické základny ASK ČR (investice)
V roce 2003 byly pro ASK ČR schváleny 2 investiční akce v celkové výši
Kč 163 725,10,-. Finance pro ASK ČR byly v roce 2004 poskytnuty pro nákup posilovacího
stroje pro SK Ostrava-Zábřeh v hodnotě Kč 42 000,- a na nákup keramické vypalovací pece
pro SK Ústí nad Labem v celkové výši Kč 121 725,- Tyto investiční akce opět pomohou
k rozšíření a zkvalitnění nabídky činností klubů ASK ČR.

Další aktivity
PŘEHLÍDKA KERAMICKÝCH DÍLEN
V roce 2004 se uskutečnil již 7. ročník tématicky zaměřený na téma "Dáme si do
bytu…". Prezentovaly se zde zájmové keramické kroužky z 32 subjektů s 536 výrobky od 498
dětí z mateřských, základních a středních škol.
Finančně akci zabezpečovalo ASK ČR s podporou Statutárního města Brna. Tato
přehlídka přilákala i veřejnost a byly otištěny články v denní tisku.

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ „STUDENT’S MAGAZINES“
ASK ČR uspořádala v roce 2004 mezinárodní výměnu na téma práce studentských
časopisů. Na tuto výměnu jsme získali finanční prostředky z evropského programu Mládež
v rámci akce A1 - mezinárodní výměny mládeže a Mezinárodního visegrádského fondu –
malé projekty. Akce se zúčastnilo 62 osob z 6 evropských zemí a hosté z Nizozemí –
organizace Loesje a Švýcarska – mentor. Účastníci byli z České republiky, Slovenska, Polska,
Maďarska, Slovinska a Itálie. Během 10denního programu účastníci diskutovali různé
problémy s výrobou a distribucí studentských časopisů z pohledu svých praktických
zkušeností, vytvořili vlastní časopisy včetně propagačních billboardů.
V průběhu akce navštívili tiskárnu MoraviaPress v Břeclavi, město Prahu i Brno a
Lednicko-Valtický areál.
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VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ SOUBORŮ
Klub při Gy, Křenová Brno zorganizoval za finanční podpory Česko-Německého
fondu Budoucnosti setkání pěveckých souborů v Biefeldu. Této výměny se zúčastnil pěvecký
sbor Gy Křenová a partnerský sbor z Bielefeldu. Tato výměna bude v roce 2005 pokračovat
výměnou v ČR.

ZAPOJENÍ ASK ČR DO ČESKÉ RADY DĚTÍ MLÁDEŽE (ČRDM)
Z úvodu "Strategie ČRDM do roku 2005":
"Posláním ČRDM je podporovat v duchu Úmluvy o právech dítěte oprávněné zájmy
dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní,
duševní, tělesné, a sociální.
Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o
vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro
jejich činnost. ČRDM zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím
a institucím."
Z výše uvedeného vyplívá, že vstup ASK ČR do ČRDM v roce 1999 byl správným
krokem. Podle Stanov ČRDM má ASK ČR dva mandáty, které vykonávají v současné době
Zbyněk Šolc, tajemník ASK ČR a Jiří Kohoutek, vedoucí klubu při SOŠ Praha, Horní
Počernice. Oba splňují věkové kritérium členství do 36 let. Zástupci ASK ČR se zúčastnili
Setkání v Senátu 2004, kde měli možnost diskutovat se zástupci ostatních organizací dětí a
mládeže praktické koncepční otázky.
Podíl ASK ČR není tak výrazný jako u jiných velkých organizací, ale i účast na
jednáních a vyslovení názorů je pro ČRDM užitečná.
Aktivně je ASK ČR zapojena do činnosti Jihomoravské rady dětí a mládeže
(JmRDM). Předseda ASK ČR Zbyněk Šolc je místopředsedou JmRDM, kde má na starosti
komunikaci se střešními organizacemi a ostatními krajskými radami dětí a mládeže.

Aktivity základních článků
Není jednoduché obsáhnout ve stručném vyjádření aktivity všech základních článků a
členů ASK ČR.
ASK ČR je občanským mládežnickým sdružením, které se zabývá odbornými i
zájmovými aktivitami, které lze rozdělit do následujících skupin:
Matematiko-fyzikální kroužky
Přírodovědné a ekologické
Kroužky výpočetní techniky a elektroniky
Sportovní a vodácké
Kulturně-vzdělávací
Pěvecké a hudební
Modelářské
Výtvarné
Praktické dovednosti
Jazykové a spolupráce se zahraničními partnery
Turistické a víkendové akce
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Celkem je registrováno 395 kroužků nebo pracovních skupin, které se schází k
pravidelným schůzkám minimálně jedenkrát týdně, některé i častěji. Pro zajímavost uvádíme,
že v činnosti ASK ČR se realizuje 45 druhů odborných a zájmových činností.
V průběhu roku 2004 se uskutečnilo 1540 kroužků, jichž se zúčastnilo 22 251
účastníků. Tito účastníci strávili v kroužcích 27 720 hodin při aktivitách neformálního
vzdělávání pod pedagogickým dozorem vedoucích klubů či kroužků převážně v prostorách
středních škol. Kluby uspořádaly nebo se zúčastnily 245 akcí kulturního a společenského
charakteru, 65 přednášek a exkurzí, 70 víkendových akcí, 163 sportovních akcí a 34 vědeckotechnických akcí.
Aktivita jednotlivých klubů se odvíjí od odborného a zájmového profilu vedoucích a
mladých členů, kteří chtějí rozumně naplňovat svůj volný čas. Velké kluby, které představují
50 % členské základny, realizují větší rozsah činností. Malé kluby mají menší počet druhů
činností.
Profilem členů základních článků, jejich vedoucích a také velikostí klubu co do počtu
členů je dáno, jaké konkrétní akce se uskutečňují. Velikost klubu je v rozmezí 10 – 385 členů.
Aktivity základních článků se konají i pro neorganizovanou mládež, to je však
ovlivněno finančními možnostmi. Na klubech se uskutečnilo velké množství akcí, např.:
-

besedy se zajímavými osobnostmi
návštěvy divadel a kulturních akcí
víkendové a turistické výlety
sportovní akce v tradičních i netradičních sportech spojené i se soutěžemi
výtvarná činnost, práce v keramických kroužcích s vyvrcholením školních výstav
dovedností, výzdoba škol
práce novinářských kroužků a vydávání školních časopisů
akce proti kouření a drogám
vánoční akce a vystupování dramatických kroužků pro školu, domovy důchodců a pro
děti tělesně postižené
různé exkurze (Praha, Dukovany, INVEX a další veletrhy v Brně i Praze)
soutěže v programování, práce s internetem, zpracovávání webových stránek
soutěže o nejlepší elektrotechnické výsledky
prodej kytiček při dni pro Ligu proti rakovině a srdíčkovém dni pro sdružení ŠANCE
ekologické exkurze spojené se sběrem komunálního odpadu
koncerty hudebních a pěveckých souborů
vodácké putování po českých řekách
soutěže v grafických předmětech

U všech výše uvedených akcí neuvádíme jednotlivé kluby, které tyto akce pořádaly, a
to hlavně z toho důvodu, abychom na někoho nezapomněli.
V každém případě patří za tyto aktivity poděkování všem účastníkům a hlavně
vedoucím, kteří se bez finančního ocenění od ASK ČR ještě stále naší mládeži věnují.

Zahraniční aktivity
Členství ASK ČR v mezinárodních organizacích
MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science and Technology) – od roku 1991.
Tato organizace pořádá mezinárodní přehlídky VTČ mládeže – ESE, ESI a další odborné semináře.
Členský poplatek je 200 USD na dva roky. Členství přispívá i k bilaterálním kontaktům.
OBESSU (Organizing Bureau of European School Student Unions) – kontakty od roku 1998. ASK
ČR přijata v roce 1999 za pozorovatele. ASK ČR v roce členský příspěvek nebyla povinna uhradit.
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Spolupráce s veřejností
Uskutečňuje se v rovině ústředí a středoškolských klubů ASK ČR.
V roce 2004 se ústředí ASK ČR podařilo získat sponzorské příspěvky od dvou
subjektů: Daniel Šorm, a.s. – 50 000 Kč na podporu činnosti základních článků
v Jihomoravském kraji, tyto peníze ASK ČR získala v rámci odvodu části výtěžku z provozu
loterijních a sázkových her. Společnost LAC, s.r.o. věnovala ASK ČR, středoškolskému
klubu při ISŠ v Ústí nad Labem hrnčířský kruh v celkové hodnotě Kč 20 170, 50.
Na úrovni středoškolských klubů jsou pro veřejnost velmi často poskytovány
informace prostřednictvím místního tisku (Břeclav, Písek, Letovice, Ostrava, Liberec atd.) a
nebo častěji prostřednictvím setkání s rodiči na jednotlivých školách, kde ASK ČR působí
Činnost ASK ČR získala v roce 2004 podporu několika institucí a podnikatelských
subjektů.
Všem patří za to poděkování a uznání.
Jsou to :
Ministerstvo školství,mládeže a TV
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Institut dětí a mládeže MŠMT – ČNA Mládež, Eurodesk
Asociace pro podporu rozvoje informačních center v ČR
Daniel Šorm, a.s.,
LAC, s.r.o
Mezinárodní visegrádský fond (IVF)
Česko-Německému fondu Budoucnosti
Za základních článků získaly finanční dotaci kluby od dalších měst a krajů:
Jihočeský kraj
Magistrát města Plzně
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Ekonomický komentář k výdajům a příjmům za rok 2004
Ve výkazu zisků a ztrát se projevují veškeré obraty ASK ČR. Jsou zde zahrnuty
příjmy a výdaje ústředí i základních článků, za které se vede společné účetnictví.
V účetnictví ASK ČR se neprojevují vlastní náklady základních článků, tyto náklady
nejsou součásti účetnictví ASK ČR, protože kluby je řeší samostatně. Všechny náklady jsou
kryty z dotací a grantů na úrovni měst a obcí a také vlastní příspěvky členů. Tyto příspěvky
není jednoduché vyčíslit, ale překračují Kč 1 000 000,V roce 2004 se podařilo dosáhnout účetního zisku Kč 436 000,-, tento zisk byl použit
na úhradu ztrát z předchozích let.

Přílohy: Výkaz zisků a ztrát 2004, Rozvaha 2004
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na Valné hromadě v Brně 7.5.2005

Zbyněk Šolc, v.r.
předseda Správní rady ASK ČR
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Příloha 1:

Výkaz zisků a ztrát
Číslo
řádku

Náklady
A.I. Spotřebované nákupy celkem
A.I.1 Spotřeba materiálu
A.I.2 Spotřeba energie
A.II. Služby celkem
A.II.5 Opravy a udržování
A.II.6 Cestovné
A.II.7 Náklady na reprezentaci
A.II.8 Ostatní služby
A.III. Osobní náklady celkem
A.III.9 Mzdové náklady
A.III.10 Zákonné sociální pojištění
A.V. Ostatní náklady celkem
A.V.17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
A.V.21 Kursové ztráty
A.V.23 Manka a škody
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem
A.VI.25 Odpisy DNM a DHM
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
A.VII:31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
Náklady celkem

1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
21
22
26
28

201
119
82
1 721
18
23
10
1 670
531
409
122
33
24
6
3

30
31
37

24
24
18

38
42

18
2 528

Číslo
řádku

Výnosy
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B.I.2 Tržby z prodeje služeb
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.18 Jiné ostatní výnosy
B.VI. Přijaté příspěvky celkem
B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary)
B.VI.28 Přijaté členské příspěvky
B.VII. Provozní dotace celkem
B.VII.29 Provozní dotace
B.VIII. Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
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Stav k rozvahovému dni
Hlavní
Hosp.
Celkem
činnost
činnost

43
45
57
64
73
75
76
77
78
79
80
82

52
52
257

257
109
82
27

253
171
82
1 978
18
23
10
1 927
640
491
149
33
24
6
3
24
24
18

418

18
2 946

Stav k rozvahovému dni
Hlavní
Hosp.
činnost
činnost
Celkem

59
59
474
82
392
2 193
2 193
2 726
198
198

126
126

530
530

656
238
238

126
126
59
59
1 004
612
392
2 193
2 193
3 382
436
436

Příloha 2:
Rozvaha 2004
Číslo řádku

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A.I.4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
A.II.7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A.IV.4 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému
majetku
A.IV.7 Oprávky k samost. Movitým věcem a souborům mov.v.
A.IV.10 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1 Odběratelé
B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B.III.1 Pokladna
B.III.3 Účty v bankách
B.III.8 Peníze na cestě
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.IV.1 Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

A. Vlastní zdroje celkem
A.I. Jmění celkem
A.I.1 Vlastní jmění
A.II. Výsledek hospodaření celkem
A.II.1 Účet výsledku hospodaření
A.II.2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
B. Cizí zdroje celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B.III.1 Dodavatelé
B.III.4 Ostatní závazky
B.III.5 Zaměstnanci
B.III.7 Závazky k institucím soc.zabezpečení a veř. ZP
B.III.9 Ostatní přímé daně
B.III.12 Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
B.III.17 Jiné závazky
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1 Výdaje přístích období
PASIVA CELKEM
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Stav k poslednímu
dni účetního
období

1
2
6
10
14
17
29

134
0
0
2278
1174
1104
-2144

274
0
0
2442
1338
1104
-2168

33
36
39
41
52
53
56
72
73
75
80
81
82
85

0
-1040
-1104
8
74
13
61
-70
27
-97
0
4
4
142

0
-1064
-1104
156
16
9
7
137
49
88

Číslo řádku

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního
období

86
87
88
91
92
93
95
106
107
110
111
113
115
118
123
130
131
134

3
3
430

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k poslednímu
dni účetního
období

-287
-287
-287
0
xxxxxxxxxxxxx

59
-377
-377
436
436
xxxxxxxxxxxxx
371
360
17
192
15
32
17
77
10
11
11
430

662
556
8
440
49
39
22
0
-2
106
106
375

