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Vážení přátelé, kolegové, partneři a dárci,  

 

již máme za sebou rok 2016 a já Vám ráda předkládám naši zprávu o činnosti i hospodaření. 

V roce 2016 jsme zjistili, jaké to je být poskytovatelem sociální služby se vším všudy. 

V tomto roce jsme již plně fungovali ve Snílkově domě na půl cesty v Jablonném v Podještědí, 

naše služby jsme poskytli 15 mladým lidem na počátku jejich samostatného života. 

Jako vždy jsme se věnovali i aktivitám pro rozvoj Chatové osady Snílek. Získali jsme investiční 

dotaci od MŠMT na modernizaci vybavení kuchyně. A realizovali jsme táborové pobyty 

pro děti nejen z dětských domovů. Vyvrcholením letní táborové činnosti byl projekt 

Multikulturní týden. 

Hned zde v úvodu chci poděkovat všem sponzorům a přátelům naší společnosti, kteří se podílejí 

na našem fungování, finančně i organizačně. 

Děkuji Vám, s Vaší pomocí a podporou jde všechno líp! 

Těším se na další rok společné práce 2017. 

 

 

Vaše Kateřina Naučová 
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Základní údaje 

Sídlo: Staré Splavy č.e. 253, 471 63 

IČ: 26640007 

Registrace: č.j. OS/1-1/ 55041/03-R 

Datum zařazení do rejstříku: 1. 7. 2004 – Rozhodnutí o změně zařazení č. j.32 

614/2003 – 2 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

Bankovní spojení: 2954773329/0800 Česká spořitelna, a.s.  

 

Orgány společnosti 

Statutární orgán 

ředitelka: Mgr. KATEŘINA NAUČOVÁ 

Správní rada 

předsedkyně správní rady: Mgr. ZDEŇKA SLAVÍKOVÁ 

členové správní rady: Mgr. LIBOR LOPUŠAN, LENKA KADLECOVÁ 

Dozorčí rada 

předseda dozorčí rady: Mgr. LUCIE PLÍHALOVÁ 

členové dozorčí rady: Mgr. STANISLAVA BOREŠOVÁ, PAVEL PAZDERA 

  



4 
 

Organizační struktura 

Mgr. Kateřina Naučová, ředitelka společnosti, vedoucí Snílkova domu na půl cesty, sociální 

pracovnice 

Mgr. Zdeňka Slavíková, předsedkyně správní rady, projektová manažerka 

Ing. Milena Nováková, projektová manažerka, administrativní pracovnice 

Bc. Jana Simová, pracovnice v sociálních službách  - Snílkův dům na půl cesty, Jablonné 

v Podještědí 

Helena Vášová, pracovnice v sociálních službách  - Snílkův dům na půl cesty, Jablonné 

v Podještědí 

Jaroslav Rálek, pracovník v sociálních službách – Snílkův dům na půl cesty, Jablonné 

v Podještědí 

Libuše Hrdinová, provozní pracovnice Snílkův dům na půl cesty, Jablonné v Podještědí a 

chatová osada Snílek Staré Splavy 

Petr Hanták, údržbář, domovník – Snílkův dům na půl cesty, Jablonné v Podještědí a chatová 

osada Snílek Staré Splavy 
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Poslání a hlavní cíle společnosti Snílek, o.p.s. 

Posláním naší společnosti je poskytování pomoci dětem a mládeži ze znevýhodněného 

prostředí. Především se zaměřujeme na pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů či 

jiné formy ústavní nebo náhradní rodinné péče, ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, 

z ekonomicky slabých rodin a v neposlední řadě rodinám dětí s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem a tělesným i mentálním postižením. 

Naším hlavním cílem je usnadnit dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí jejich 

zařazení do společnosti, potlačit stigmata z ústavní péče, snižovat rizika sociálního vyloučení 

potlačení. Z toho vycházejí téměř všechny naše aktivity. 

Charakter činností obecně prospěšné společnosti i nadále směřují na pomoc potřebným dětem:  

 rozšiřování kontaktů mezi dětmi a mládeží v ústavní péči s ostatními spoluobčany, 

 pomáhá se začleňováním mládeže z ústavní péče do běžného života, 

 organizuje a zajišťuje různé kulturní, ozdravné a výukové akce pro děti a mládež 

v ústavní péči, 

 služby prázdninových táborů, provozování sportovních zařízení, služby pro oddech 

a  rekreaci dětí a mládeže, 

 pomáhá materiálně i finančně pěstounským rodinám v oblasti výchovy dětí a mládeže, 

 podporuje materiálně i finančně činnost krizových center pro děti a mládež, 

 pořádá preventivní přednášky, besedy a školení dětí, mládeže, odborné i laické 

veřejnosti v oblasti sociálně-patologických jevů, 

 pořádá přednášky, besedy a školení odborné i laické veřejnosti v rámci výchovy 

a vzdělávání, systému současné náhradní rodinné péče, sanace rodiny, oblasti 

pedagogicko-psychologické a sociálně právní, 

 pořádá výcviky, školení, semináře a konference zaměřené na problémy a ochranu dětí a 

mládeže, 

 vydává odborné tiskoviny, publikace a studie, 

 provozuje sociální službu dům na půl cesty. 
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Naše aktivity a akce 

A) Registrovaná sociální služba – Snílkův dům na půl cesty 

 Praxe života 

B) Chatová osada Snílek 

 Moderně a chutně aneb Modernizace a vybavení kuchyně Chatové osady Snílek 

 Letní tábor – Multikulturní týden 

C) Další vzdělávání pedagogických pracovníků – specializační studium  

D) Sbírkové projekty 

 

A)  

Registrovaná sociální služba – Snílkův dům na půl cesty 

V roce 2015 jsme zahájili a v roce 2016 jsme potvrdili svou účast na trhu nabízené sociální 

služby dům na půl cesty. V tomto roce jsme již plnohodnotně fungovali a nabízeli jsme 

ubytování mladým lidem opouštějícím dětské domovy či náhradní rodinnou péči ve věku 18-

26 let. Celkem jsme ubytovali 15 osob, strávili u nás celkem 2286 nocí. 

Pro všechny mladé lidi se nám s jejich aktivní spoluprací podařilo zajistit zaměstnání. 

I dle možností jejich oboru vyučení a dojezdové vzdálenosti od Jablonného v/P. Klienti 

odcházejí do přirozeného sociálního prostředí, získají zaměstnání, často i s tím nabídnuté 

ubytování, a osamostatňují se. Na podporu jejich samostatnosti organizovat si život jsme s nimi 

realizovali projekt Praxe života, v rámci kterého si vyzkoušeli různé domácí práce, zkalkulovali 

své finanční možnosti a osvojili dovednosti pro hledání zaměstnání i znalosti v právním 

minimu. 

Snílkův dům na půl cesty je zařazen v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje 

s podporou 2 lůžek. 
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 Praxe života  

Projekt Praxe života byl připraven pro naše klienty Snílkova domu na půl cesty, jeho cílem bylo 

poskytnout klientům nácvik dovedností potřebných k běžnému praktickému životu občana, 

zaměstnance, člena rodiny, jedince, jednotlivce. Jedná se především o běžné činnosti vedení 

domácnosti, od vaření, pečení, přes úklid až k plánování, ale právě také finanční gramotnost, 

právní minimum a v neposlední řadě i hledání zaměstnání a uplatnění na trhu práce. Důležitou 

součástí je právě naučit se hospodařit s financemi, které si vyděláme svou prací. Osvojit si 

dovednosti, které člověku pomáhají životem a jeho etapami, soukromými i pracovními, provést. 

Projekt byl podpořen ze dvou zdrojů: 

o Nadační fond Albert - 17 038 Kč 

Nadačním fondem Albert bylo podpořeno celkem 30 hodin praktických bloků zaměřených 

na vaření, pečení, opravy oděvů, péči o byt a zahradu. Každý z účastníků zjistil, co mu více 

vyhovuje a jaké činnosti z péče o domácnost neznal. Dále bylo podpořeno celkem 56 hodinami 

doučování 2 klientů pro dokončení učňovských zkoušek. Jeden z klientů úspěšně zakončil 

studia, získal slíbené zaměstnání i s ubytováním. Jedna klientka získala významný příspěvek 

na úhradu autoškoly. 

o Nadace Euronisa - 28 000 Kč 

V rámci zmíněného projektu Praxe života bylo zajištěno ještě 20 hodin praktických bloků 

zaměřených na péči a vedení domácnosti, včetně základního plánování a hospodaření. Dále 

byla podpořen realizace teoreticko-praktických bloků cílených na osvojení dovedností potřebných 

k uplatnění na trhu práce, zvládnutí osobní finanční situace a získání přehledu o základních právních 

normách. Celkový rozsah byl 44 hodin. Lektorky vyhotovily také tzv. Manuál praxe života, v němž jsou 

rozpracovány metodiky práce, návody a inspirace pro práci. Manuál bude lektorům sloužit i 

v následujících letech při přípravě nových klientů domu na půl cesty do samostatného života. 
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B) 

Chatová osada Snílek 

 Moderně a chutně aneb Modernizace a vybavení kuchyně 

Chatové osady Snílek 

Pro kuchyni chatové osady Snílek ve Starých Splavech jsme připravili investiční záměr, se 

kterým jsme uspěli v programu MŠMT 133710 Rozvoj materiálně technické základny 

mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Získali jsme dotaci ve výši 400 000 Kč na pořízení 

konvektomatu, univerzálního robotu a kombinovaného sporáku. Vybavení nám dodala 

společnost JUDr. Milan Baláš – InterBa, Mělník. 

 

 

 Letní tábor – Multikulturní týden 

Pobytový projekt proběhl v termínu od 21. - 28. 8. 2016. Pobyt se nesl v duchu multikulturní 

výchovy. Pobytu se účastnily děti a mládež, které vyrůstají v různých zařízeních ústavní péče a 

náhradní péče. Cílem projektu bylo vzájemné poznání a pochopení jiných kultur. Děti se učily 

zkušenostem setkání s lidmi různých kultur, zpětné reakci a sebereflexi. Získání zkušeností 

z tohoto pobytu rozšířilo dětem povědomí o různosti sociálního prostředí a osobnosti každého 

jedince. Díky dotaci bylo možno tento pobyt poskytnout většímu počtu dětí, tudíž byly výsledky 

multikulturního týdne efektivnější.    

Tuto akci podpořil Liberecký kraj v rámci Dotačního programu – 35 000 Kč.  
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C) 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – specializační 

studium  

V roce 2016 jsme zahájili a realizovali další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci 

specializačního studia Metodik prevence sociálně patologických jevů (akreditace MŠMT č.j. 

MSMT – 16232/2015-1-50), primárně je určeno pedagogům školských zařízení ústavní a 

ochranné výchovy. .  Vzdělávací program je akreditován v souladu §9 odst. 1 písm. c) vyhlášky 

č. 317/2005., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění 

dalších kvalifikačních předpokladů. 

Vzdělávací program je připraven v délce trvání 300 vyučovacích hodin a bude realizován 

formou prezenčního studia, účastníci zakončí své studium obhajobou závěrečné písemné práce 

a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získávají absolventi osvědčení. 

Pro studium v roce 2016, tedy první dva semestry o rozsahu 168 hodin jsme získali podporu 

MŠMT v rámci programu Prevence rizikového chování, a to ve výši 59 000 Kč. Celkem se 

zapojilo 10 pedagogických pracovníků. 
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D) 

Sbírkové projekty  

 Potravinová banka Liberec 

Velké díky patří Potravinové bance Liberec. Díky jí jsme mohli poskytnout podporu akcím a 

aktivitám, jak svým (táborové pobyty a klientům domu na půl cesty), tak dětských domovů 

z České Lípy, Deštné a Jablonného v Podj. a sdružení SANREPO v Jablonném v Podj. 

 Klaudie 

Začátkem tohoto roku se nám společně podařilo podpořit v osamostatnění se jednu z našich 

prvních klientek domu na půl cesty Klaudii.  

Klaudie od svých 7 let vyrůstala v dětském domově. Její maminka zemřela velice mladá a 

zůstaly po ní 4 malé děti, které otec vydal napospas osudu, a během týdne po úmrtí maminky 

přišly do dětského domova. Klaudie vždy patřila mezi hodné a velice tiché děti, které se snažily 

a dělaly nám radost. V domově zůstala do svých 19 let a zdárně se vyučila. Bohužel ze 

zdravotních důvodů nemohla užívat antikoncepci a neplánovaně otěhotněla. V září odešla z 

dětského domova, začala žít a připravovat se na samostatný život ve Snílkově domě na půl 

cesty. Její velký strach, tichá povaha a obavy z neočekávané situace jí přiměly, že všem tajila 

svoje budoucí mateřství. Několik týdnů před porodem celou situaci přiznala. Byl to pro všechny 

obrovský šok, ale nakonec se vše obrátilo v očekávání šťastného narození miminka. Termín 

porodu byl stanoven na začátek ledna, ale miminku se zachtělo na svět již v prosinci. Naší 

Klaudii se narodila 24. 12. 2015 v odpoledních hodinách nádherná dcerka Laurinka. S 

narozením dcerky přišlo štěstí, ale také starost o jejich další život. V Snílkově domě na půl cesty 

už nemohla zůstat… 

Díky podpoře Vás všech jsme pro ni našli malý byt zde ve městě a zařídili základním nábytkem 

a vybavením do kuchyně. Pomohli jsme tak, aby malá Laurinka mohla žít se svou maminkou 

Klaudií společně.  
 

 
 
 
 

 Ivanka 
Na podzim 2016 jsme společně pomohli mamince Ivanky k pořízení doporučených 

kompenzačních pomůcek a kvalitního kočárku na dojíždění k lékaři.  

Ivance jsou 4 roky, ale svým mentálním ani tělesným vývojem nedosahuje ani 2 let. Maminka 

ji přivedla na svět komplikovaným porodem již ve 26. týdnu těhotenství, a ihned po porodu 
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začala Ivance strastiplná cesta životem. K rizikově nízké porodní váze 740 gramů se přidalo 

perinatální krvácení do obou mozkových komor a Ivanka musela být letecky transportována 

do krajské nemocnice, kde strávila 3 měsíce. S maminkou, která se v okresní nemocnici 

po porodních komplikacích dlouhodobě léčila, se novorozená holčička setkala až po 6 týdnech. 

V tento den si také matka vyslechla nemilosrdnou diagnózu: dětská mozková obrna 

se spastickou parézou dolních končetin. Ivanka nechodí, s pomocí maminky si stoupne 

na špičky, přes den i přes noc musí mít plenky. Pravidelně musí dojíždět až do okresního města 

na rehabilitaci, kde cvičí Vojtovu metodu. Maminka s Ivankou a spolu s dalšími dvěma dětmi 

žije v malé vesnici na pomezí dvou regionů s velmi komplikovaným dojížděním do škol, 

obchodů i za zdravotní péčí. Ivanky starší sourozenci – Honzík chodí od září do 1. třídy a 

Zuzanka do 3. Maminka zůstala s dětmi sama, protože otec odešel po zjištění, že jeho nejmladší 

dcerka je těžce nemocná. Od té doby je matka s dětmi ve velmi svízelné finanční situaci. 

 

 
 

 Sponzoři / dárci 
o MPSV 

o MŠMT 

o Liberecký kraj 

o Město Jablonné v Podještědí 

o Lasvit s.r.o. 

o Potravinová banka Liberec z.s. 

o Mixánek s.r.o. 

o Euronisa 

o Nadační fond Albert 

o Roman Boreš 

o a mnoho Vás, dalších, kteří jste laskavi a podporujete naši společnost a aktivity. 

 

Naše plány pro následující rok 2017 

 IROP - Příprava a podání projektové žádosti v rámci IROP 

výzva č. 30 v SVL 

V následujícím roce zjistíme, zda jsme uspěli se svou žádostí v rámci výzvy IROP (Integrovaný 

regionální operační program) č. 30 Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách. 

Naším cílem je získat finanční podporu na pořízení domu v Jablonném v Podj., kde 

provozujeme sociální službu domu na půl cesty. Současně s tím bychom dokončili rekonstrukci 

objektu zateplením obvodových zdí a výměnou oken. Projekt nám vede společnost Regionální 

poradenská agentura s.r.o. Brno. 
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 DVPP Metodik prevence sociálně patologických jevů 

V roce 2017 budeme pokračovat v realizaci DVPP specializačním studiu pro školní metodiky 

prevence, zbývá již 132 hodin. Uskuteční se tedy 3. a 4. semestr vzdělávání a věříme, že všichni 

účastníci dosáhnou svého cíle úspěšně ukončit vzdělávání. I pro druhý rok jsme požádali 

o dotaci z programu Prevence rizikového chování MŠMT. 

 Chatová osada Snílek -  LETNÍ TÁBOR SE ČTYŘLÍSTKEM 
 

Letní integrační táborový pobyt pro mentálně postižené děti z dětských domovů a zařízení 

pro děti vyžadujících okamžitou pomoc připravujeme na srpen 2017 pro děti z dětských 

domovů našeho okolí. V každém dětském domově či jiném obdobném zařízení jsou děti 

s mentálním postižením či různým psychiatrickým či psychickým zatížením, které vyžaduje 

jejich pravidelnou medikaci, specifický přístup. Velmi často tyto děti nemají možnost účastnit 

se běžných táborových akcí s ostatními dětmi. Zrovna tak jejich pedagogové ze zařízení složitě 

hledají alespoň v letní dny prostor pro své rodiny a své dovolené. Organizací táboru právě 

pro děti, které v domovech zůstávají po celý čas právě ze zdravotních důvodů, chceme podpořit 

nejen je v jejich rozvoji rekreačním pobytem, ale také jejich vychovatele, kteří si tak budou 

moci odpočinout. Letní tábor se Čtyřlístkem už svým názvem dává vědět, že se bude jednat 

o pobyt s celotáborovou hrou. 

 

 DPC rozšíření podporované služby 

V roce 2017 chceme zahájit jednání s Libereckým krajem o navýšení počtu podporovaných 

lůžek sociální služby Snílkův dům na půl cesty. Zvýšení podpory ze 2 na 4-5 lůžek nám díky 

vyrovnávací platbě poskytne základ finančních prostředků pro jistotu dostatku na úhradu 

mzdových nákladů a tím na stabilizaci personálu. 

 

Hospodaření společnosti 

Snílek, o.p.s. získává prostředky ve formě příjmů z provozování obecně prospěšných služeb 

a doplňkové činnosti, darů, příjmů ze správy vlastního majetku nebo dotací z veřejných 

prostředků. 

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu firmou Acontis, s.r.o., výkaz zisku a ztráty a rozvaha 

za rok 2016 je připojena na závěr této zprávy. 
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Propagace společnosti 

Hlavním informačním kanálem sdružení jsou naše nové webové stránky  

http://opssnilek.cz/ 

http://www.chatovaosadasnilek.cz/  

http://www.snilkuvdum.cz  

 

Poděkování 

Ještě jednou na závěr moc děkujeme Vám všem, kteří jste nám v roce 2016 zachovali svou 

přízeň a podporu. Bez Vás a Vaší podpory, finanční i morální, jde realizovat některé z našich 

aktivit velmi obtížně či vůbec! Věříme, že i pro následující rok nám zachováte vstřícnost a 

naději na další aktivity! 

Krásný rok 2017! 

 

Grant Děti 99/001/2017 

http://opssnilek.cz/
http://www.chatovaosadasnilek.cz/
http://www.snilkuvdum.cz/


Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Snílek o.p.s.

IČ / DIČ: 26640007 / CZ26640007

Sídlo účetní jednotky: Staré Splavy 253, 47163 Doksy

A K T I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 6113 6663

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A.I.2. Software

A.I.3. Ocenitelná práva

A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6647 7849

A.II.1. Pozemky 453 453

A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky

A.II.3. Stavby 6194 6194

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory 1202

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů

A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

A.III.2. Podíly - podstatný vliv

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

A.III.4. Zápůjčky organizačním složkám

A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 534 1186

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

A.IV.2. Oprávky k softwaru

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

A.IV.6. Oprávky ke stavbám 534 825

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

361

A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B. Krátkodobý majetek celkem 623 560

B.I. Zásoby celkem 113 192



A K T I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2

B.I.1. Materiál na skladě 29

B.I.2. Materiál na cestě

B.I.3. Nedokončená výroba

B.I.4. Polotovary vlastní výroby

B.I.5. Výrobky

B.I.6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách

B.I.8. Zboží na cestě

B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby 113 163

B.II. Pohledávky celkem -22

B.II.1. Odběratelé

B.II.2. Směnky k inkasu

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy

B.II.5. Ostatní pohledávky -22

B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci

B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

B.II.8. Daň z příjmů

B.II.9. Ostatní přímé daně

B.II.10. Daň z přidané hodnoty

B.II.11. Ostatní daně a poplatky

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

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

B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

B.II.15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

B.II.17. Jiné pohledávky

B.II.18. Dohadné účty aktivní

B.II.19. Opravná položka k pohledávkám

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 508 385

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně 3

B.III.2. Ceniny

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech 515 382

B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování

B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování

B.III.6. Ostatní cenné papíry

B.III.7. Peníze na cestě -7

B.IV. Jiná aktiva celkem 2 5

B.IV.1 Náklady příštích období 2 5

B.IV.2. Příjmy příštích období

Aktiva celkem 6737 7223



P A S I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2

A. Vlastní zdroje celkem 2724 3090

A.I. Jmění celkem 350 321

A.I.1. Vlastní jmění 350 321

A.I.2. Fondy

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A.II. Výsledek hospodaření celkem 2374 2769

A.II.1. Účet výsledku hospodaření 615 395

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1759

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 2374

B. Cizí zdroje celkem 4014 4133

B.I. Rezervy celkem

B.I.1. Rezervy

B.II. Dlouhodobé závazky celkem

B.II.1. Dlouhodobé úvěry

B.II.2. Vydané dluhopisy

B.II.3. Závazky z pronájmu

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy

B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě

B.II.6. Dohadné účty pasivní

B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky

B.III. Krátkodobé závazky celkem 3907 4129

B.III.1. Dodavatelé 3 18

B.III.2. Směnky k úhradě

B.III.3. Přijaté zálohy 3

B.III.4. Ostatní závazky 1 90

B.III.5. Zaměstnanci 50 56

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 25 16

B.III.8. Daň z příjmů

B.III.9. Ostatní přímé daně 8

B.III.10. Daň z přidané hodnoty

B.III.11. Ostatní daně a poplatky 8

B.III.12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

B.III.15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 800 1405

B.III.16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

B.III.17. Jiné závazky

B.III.18. Krátkodobé úvěry 2970 2372

B.III.19. Eskontní úvěry

B.III.20. Vydané krátkodobé dluhopisy

B.III.21. Vlastní dluhopisy

B.III.22. Dohadné účty pasivní 50 161

B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B.IV. Jiná pasiva celkem 107 4

B.IV.1. Výdaje příštích období 61 4

B.IV.2. Výnosy příštích období 46

PASIVA CELKEM 6737 7223

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Knížková Kateřina



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v

plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Snílek o.p.s.

IČ / DIČ: 26640007 / CZ26640007

Sídlo účetní jednotky: Staré Splavy 253, 47163 Doksy

Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3

A. Náklady 7212 1382 5594

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2017 970 2987

A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1368 652 2020

A.I.2. Prodané zboží

A.I.3. Opravy a udržování 18 18

A.I.4. Náklady na cestovné 16 16

A.I.5. Náklady na reprezentaci 3 3

A.I.6. Ostatní služby 612 318 930

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.II.7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

A.II.8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku

A.III. Osobní náklady 1560 1560

A.III.10. Mzdové náklady 1328 1328

A.III.11. Zákonné sociální pojištění 228 228

A.III.12. Ostatní sociální pojištění

A.III.13. Zákonné sociální náklady 4 4

A.III.14 Ostatní sociální náklady

A.IV. Daně a poplatky 80 120 200

A.IV.15. Daně a poplatky 80 120 200

A.V. Ostatní náklady 195 195

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

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky

A.V.18. Nákladové úroky 104 104

A.V.19. Kursové ztráty

A.V.20. Dary 25 25

A.V.21. Manka a škody

A.V.22. Jiné ostatní náklady 66 66

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 360 292 652

A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku 360 292 652

A.VI.24. Prodaný dlouhodobý majetek

A.VI.25. Prodané cenné papíry a podíly

A.VI.26. Prodaný materiál

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

A.VII. Poskytnuté příspěvky

A.VII.28
.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

A.VIII. Daň z příjmů

A.VIII.2
9

Daň z příjmů

Náklady celkem 4212 1382 5594

B. Výnosy 5119 870 5989



Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3

B.I. Provozní dotace 794 794

B.I.1. Provozní dotace 794 794

B.II. Přijaté příspěvky 4192 4192

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

B.II.3. Přijaté příspěvky (dary) 4192 4192

B.II.4. Přijaté členské příspěvky

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 133 870 1003

B.IV. Ostatní výnosy

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

B.IV.6. Platby za odepsané pohledávky

B.IV.7. Výnosové úroky

B.IV.8. Kursové zisky

B.IV.9. Zúčtování fondů

B.IV.10. Jiné ostatní výnosy

B.V. Tržby z prodeje majetku

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

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

B.V.13. Tržby z prodeje materiálu

B.V.14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

B.V.15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy celkem 5119 870 5989

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 907 -512 395

D. Výsledek hospodaření po zdanění 907 -512 395

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Knížková Kateřina


