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autor knihy Konec prokrastinace,
zakladatel firmy GrowJOB a předseda
správní rady Nadačního fondu Lepší senior

V České republice usilujeme         
 o pomoc v těchto nepříliš
populárních tématech, jako je péče
o seniory. Bez Vaší podpory          
 a spolupráce, bychom tuto činnost
plnit nemohli. Věřím, že rozdávat
radost má smysl v každém věku.

Děkuji Vám, 

VÁŽENÉ DÁMY, PÁNOVÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

děkuji Vám, že věnujete svůj čas zprávě o činnosti našeho
Nadačního fondu Lepší senior (NFLS). Naše činnost je
založena na hodnotách a práci lidí, kteří věří, že pomáhat je
jedním z hlavních pilířů demokratické společnosti. A díky
Vám, ať už malým dárcům nebo velkým firmám                  
 a mezinárodním institucím, můžeme pomáhat tento pilíř
formovat a činit ho stále více stabilnější.
Podle Českého statistického úřadu je v České republice
19,2% lidí ve věku 65let a více. Jen od roku 2000 byl vzestup
o 5.4%. Populace stárne a my bychom na to, jako
společnost, měli umět reagovat.
V čem právě naše činnost přispívá?

NFLS vznikl pod záštitou vzdělávacího institutu GrowJOB     
 a projektu Konec prokrastinace. Díky několika letům
zdokonalování know-how a sbírání zpětné vazby vnikly
nástroje použitelné kdekoliv a to téměř v jakékoliv fázi
života. Smyslem činnosti Lepšího seniora je vyhledávat      
 a zjednodušovat vědecké poznatky, které přednášíme
českým seniorům tak, aby si z nich odnesli konkrétní
nástroje a postupy, které mohou používat hned
v každodenním životě. 
Snažíme se je vzdělávat i na poli kritického myšlení,
protože si myslíme, že jeho používání je klíčové především
v  této tzv. „post-faktické“ době a pro zpracování vln
informací, které k nám přichází z  řad médií. Kromě osvěty
se snažíme pomoct i pečujícím osobám, kteří se rozhodli
zastoupit ústavní péči a postarat se o své příbuzné            
 v domácím prostředí.

NADAČNÍ  FOND LEPŠ Í  SEN IOR
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Petr Ludwig 



 

HODNOTY A VIZE
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V našem nadačním fondu vedeme české seniory ke kladnému pohledu na sebe i
své okolí. Snažíme se je inspirovat k aktivní účasti na utváření světa kolem nás a
k větší radosti ze života

Cílíme na všechny, kteří s nimi přicházejí do styku a jsou součástí jejich světa.
Podporujeme vzájemné porozumění a respekt. Stavíme mosty mezi seniory        a
zbytkem společnosti.

VZDĚLÁVÁME

NEJEN SENIORY

PRACUJEME NAPŘÍČ 

SPOLEČNOSTÍ

&
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PROJEKTY REALIZOVANÉ  

 V ROCE 2019

#2



V současnoti žije v Česku přes milion a tři čtvrtě osob starších 65 let. Predikce
podle Českého statistického ústavu je, že k roku 2050 počet stoupne přibližně na tři
miliony osob, což se rovná 31,3% našeho obyvatelstva. Bude čím dál tím větší
otázka, jak zajistit stárnoucí populaci.

V institucionalizované péči v České republice
se dlouhodobě objevují velké nedostatky     
 a dožívání v ústavu, především jedná-li se   
 o velkou instituci, může být pro seniora
velmi nedůstojné a depresivní. Řada rodin,
proto volí jiná řešení pro své blízké a starají
se o něho v domácím prostředí. Pro seniora
to má velkou řadu výhod, především blízkost
rodiny a domácí prostředí. Pro osobu pečující
je to zpravidla značně fyzicky, časově, ale i
psychicky náročné. Řada pečujících neví, jak
žádat o dávky, manipulovat s člověkem nebo
najít pouhé porozumění u někoho, kdo si
prochází stejnou nebo podobnou situací.
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PEČUJEME S RADOSTÍ 

WORKSHOPŮ

6

KDE PROJEKT

PROBÍHAL? 

PROJEKT BYL REALIZOVÁN  

V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAHA

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2019



08 |

Souběžně s akademií probíhaly pro účastníky individuální konzultace s koučem   a
sociálním pracovníkem, kde se zaměřili na své individuální cíle a společně
pracovali na jejich plnění.

V tomto projektu budeme nadále pokračovat i v roce 2020, kde budou zároveň
naplněny všechny požadované indikátory a projekt ukončen.

Proto jsme i v tomto roce pokračovali     s
projektem, který je podpořen v rámci
grantové výzvy od Evropské unie            a
připravili pro neformální pečující
akademii, která obsahovala 5 workshopů
s odborníky zaměřené na seniorskou
problematiku. Účastníci si zde mohli
prohloubit znalosti o fyzické
profesionální péči, jak udržet harmonii   
 v rodinných vztazích při pečování nebo
jak je důležité pečovat nejen o druhého,
ale především i sám o sebe.

 INDIVIDUÁLNÍCH 

KONZULTACÍ 

15+

JAKÝ JE CÍL

PROJEKTU? 

NADAČNÍ  FOND LEPŠ Í  SEN IOR

LEPŠÍ PEČUJÍCÍ 

= 

LEPŠÍ SENIOR



VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ 
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KLADNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU 
PROKRASTINACE PRO NÁS - SENIORY
CO VÍ VĚDA O DLOUHOVĚKOSTI? 
PROČ JSEM TU JEŠTĚ POTŘEBNÝ

Jedním z nástrojů, pro naplnění této idey, je celoživotní vzdělávání. Proto je           i
jednou z našich hlavních činností  přednášková činnost v domovech pro seniory,
městských knihovnách nebo jiných společenských zařízeních pro sdružování
seniorů. 

I v tento roce bylo na výběr ze 4 hlavních témat: 

Za rok 2019 jsme zorganizovali 38 přednášek v různých domovech nebo klubech pro
seniory, kde jsme dohromady proškolili 1234 seniorů. 

 PŘEDNÁŠEK ÚČASTNÍKŮ

V návaznosti na stárnutí populace a jejich důsledků Světová zdravotnická
organizace (WHO) přijala v roce 2002 koncept aktivního stárnutí. Tento koncept se
netýká pouze fyzické aktivity, ale bytí v neustálé participaci v sociálním,
ekonomickém, kulturním nebo občanském děním. Zdůrazňuje potřebu, aby starší
lidé zůstali aktivní pro své rodiny, komunity, ale i ekonomiku.  

38 1234
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Dezinformace je slovo, které se v dlouhé době používalo pouze mezi špióny,
agenty a vyjednavači. Praktiky s ním spojené šlo však sledovat i v oblastech jiných.
Napříč celou historií můžeme vidět snahu zmást protivníky a jakkoliv sdílet
nepravdivé informace. V současné době je slovo dezinformace hojně zastoupeno
všude, kam se člověk podívá.
Jak už je tedy zřejmé, člověk tuto metodu používá k tomu, aby dosáhl nějakého
cíle. Je však třeba zde zdůraznit rozdíl mezi klamáním ostatních  z důvodu vlastní
nevědomosti či z důvodu záměrného předání klamavých informací. Dezinformaci
lze tedy definovat jako: “sdělení, které je záměrně vytvořeno tak, aby zmátlo
příjemce”.

KRITICKÉ MYŠLENÍ 
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Pod pojmem kritické myšlení se skrývá schopnost pracovat se svým rozumem, ale
také logikou. Člověk s touto schopností je schopen předcházet dezinformacím,
jelikož umí poznat kvalitní zdroje a z těch čerpat informace. Pokud je dobře
porozuměno dané věci, je také mnohem snadnější se rozhodovat.

Senioři jsou jednodušeji přesvědčitelní a mají sklony k podceňování úmyslu, se
kterým daná zpráva vyšla. Považujeme za podstatné poskytnout co nejvíce
seniorům možnost se dezinformacím bránit. 

NADAČNÍ  FOND LEPŠ Í  SEN IOR



V přednáškách jsme nadále zanechali oblast Kritického myšlení s tématem
Mediální obezřetnost. Díky finanční podpoře US Embassy a odborné podpoře
projektu #Krimyš jsme zorganizovali 50 přednášek pro 1551 seniorů, kteří se        s
námi vydali do boje s fake news. 

 Co je cílem přednášky? 

Cílem je naučit seniory jednoduché nástroje, které jim pomohou odhalit právě
fake news, dezinformace a podpořit jejich kritické myšlení, které pak může sloužit
jako prevence před negativní manipulací. 

PŘEDNÁŠEK

ÚČASTNÍKŮ
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Maršovice, 2019

50 1551
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PŮSOBENÍ V 

ČESKÉ REPUBLICE

V ROCE 2019

PŘEDNÁŠEK 

PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

PROŠKOLENÝCH SENIORŮ
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88

2785
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KDE JSME SE MOHLI

SETKAT V ROCE 2019?

#3



27.1. 2019 proběhla v Praze
konference Osobní růst, které jsme s
vděčností byli součástí a mohli zde
prezentovat naše aktivity.

6.4. 2019, ale tentokrát v Brně,
proběhla další konference Osobní
růst a mohli jsme se stát jejím
hrdým partnerem.  

1.3. 2019  se účastnil besedy SenSen
Médiím na kloub ve Werichově vile,
kde měl přednášku na téma Mediální
obezřetnost. 

KDE JSTE NÁS MOHLI VIDĚT V ROCE 2019?
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10.4. 2019, proběhl další ročník NGO
Marketu, kde jsme nejen zastupovali
nadační fond, ale měli jsme              i
možnost vystoupit s ukázkou
přednášek našeho cyklu pro seniory.

28.5. 2019 jsme vystoupili                 s
přednáškou Mediální obezřetnost
anebo kritické myšlení pro seniory
na Fresh senior festivalu. 

10.7. 2019 se Zdeněk Svoboda
účastnil Událostí ČT24, kde byl
hlavním tématem pojem Mediální
obezřetnost a jakým informacím
musí v dnění době senioři čelit .

7.9. 2019 jsme v Poděbradech oslavili
narozeniny rádia Region. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2864852-uci-
seniory-medialni-obezretnosti-zranitelni-jsou-hlavne-
ti-kteri-ziji-sami-rika-sef
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NAŠI DÁRCI

#4



Lze najít spousty možností, jak naší
činnost podpořit. Jednou z takových
možností je se stát jednorázovým
nebo pravidelným dárcem přes
trvalý příkaz: 

JAK NÁS PODPOŘIT? 

Také nás můžete podpořit koupí
našeho merche ve spolupráci s

projektem Konec prokrastinace: 

115-3984130257/0100

Zakoupením plakátu s laskavým
srdcem přispějete na
přednáškovou činnost pro
seniory. 

Koupí plecháčku podpoříte chod
našeho nadačního fondu.

Veškerý merch nejdetene na e-shopu projektu Konec prokrastinace: 
https://eshop.konec-prokrastinace.cz  
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DĚKUJEME VŠEM NADACÍM, FIRMÁM I SOUKROMÝM
DÁRCŮM ZA PODPORU V ROCE 2019!
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zvláštní poděkování 

podpora partnerů 

NADAČNÍ  FOND LEPŠ Í  SEN IOR



Číča v kleci s.r.o.

Family and Job z.s.

Mgr. Tomáš Pala, advokát

Ondřej Brynych 

SportZone Lysa s.r.o.
...

ostatní dárci 

mediální partner
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NÁŠ TÝM

SPRÁVNÍ RADA REVIZORVÝKONNÁ RADA

Josef Müller
PŘEDSEDA

Petr Ludwig
Zdenka Streblová 

Pavlína KošťálováZdeněk Svoboda

Lucie Ruzhová

ODBORNÝ ŘEDITEL

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Šárka Krotká

ORGANIZAČNÍ TÝM

Linda Burdová KOORDINACE PŘEDNÁŠEK

Děkujeme celému týmu Lepšího seniora všem externím pracovníkům,
dobrovolníkům, lidem z GrowJOB Institute a všem ostatním, kteří se
zapojili do realizace našich projektů!     
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#5 

FINANČNÍ ZPRÁVA



řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

Nadační fond Lepší senior

Národní 58/32
110 00 Praha 131.12. 2019

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

05827272
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

nadační fond
Právní forma

829041 417Krátkodobý majetek celkemB.

829072 417Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

8073 12(211)Peněžní prostředky v pokladně1.

821075 405(221)Peněžní prostředky na účtech3.

829085 417 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41

PREMIER system ver. X7 © 1995-2019



řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

760086 331Vlastní zdroje celkemA.

10087 10Jmění celkemA.I.

10088 10(901)Vlastní jmění1.

750091 321Výsledek hospodaření celkemA.II.

428092Účet hospodářského výsledku1.

093 179(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

322094 142(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

69095 86Cizí zdrojeB.

69106 86Krátkodobé závazky celkemB.III.

8107 5(321)Dodavatelé1.

110 1(325)Ostatní závazky4.

36111 53(331)Zaměstnanci5.

112 3(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

21113 20(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

4115 4(342)Ostatní přímé daně9.

829134 417(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:Podpis odpovědné osoby:

16.06.2020Josef Müller



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Nadační fond Lepší senior

Národní 58/32
110 00 Praha 1

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2019

05827272
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

nadační fond
Právní forma

Náklady 882 882A.

Spotřebované nákupy a nakupované služby 176 176I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 4 41.

Cestovné 4 44.

Náklady na reprezentaci 1 15.

Ostatní služby 167 1676.

Osobní náklady 701 701III.

Mzdové náklady 542 54210.

Zákonné sociální pojištění 159 15911.

Ostatní náklady 5 5V.

Jiné ostatní náklady 5 522.

Náklady celkem 882 882



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Nadační fond Lepší senior

Národní 58/32
110 00 Praha 1

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2019

05827272
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

nadační fond
Právní forma

Výnosy 1 310 1 310B.

Provozní dotace 786 786I.

Provozní dotace 785 7851.

Přijaté příspěvky 463 463II.

Přijaté příspěvky (dary) 463 4633.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 57 57III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 57 57
Ostatní výnosy 4 4IV.

Jiné ostatní výnosy 4 410.

Výnosy celkem 1 310 1 310
Hospodářský výsledek před zdaněním 428 428C.

Hospodářský výsledek po zdanění 428 428D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Datum sestavení:

PREMIER system ver. X7 © 1995-2

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

16.06.2020Josef Müller



Nadační fond Lepší senior 
Příloha účetní závěrky  
 

Rok končící 31. prosincem 2019 

(v tisících Kč) 
 

 

 1 

 

1. Charakteristika a hlavní aktivity  

Obchodní jméno: Nadační fond Lepší senior   

Sídlo: Národní 58/32, Nové Město, Praha 1 

Identifikační číslo 05827272  

Právní forma: nadační fond 

Datum vzniku:               22.2.2017                                   

Účel nadačního fondu:  

- zlepšovat kvalitu života českých seniorů prostřednictvím vzdělávání, především podporovat 
kladný přístup k životu a aktivní utváření světa kolem sebe 

- organizace, realizace a podpora projektů zaměřených na seniory 

- podpora kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních akcí pořádaných zejména pro 
seniory a za účelem zvýšení kvality života seniorů a jejich přístupů k životu 

- vytvářet příležitosti pro mezigenerační dialog 

- podporovat vytváření, uchovávání a společenské přijetí jedinečných, obecně prospěšných 
hodnot nejstarší generace 

- pořádání benefičních akcí 

- zajišťování přednášek, konferencí, workshopů i osobních konzultací zaměřených na seniory 

 

Zakladatel: 

GrowJOB s.r.o., IČ: 283 10 888, třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černé Pole, 602 00 Brno 

 

Vlastní jmění 

Zakladatel společnosti GrowJOB s.r.o. vložil do společnosti vklad ve výši 10 tis. Kč. 

 

Správní rada k 31. prosinci 2019 

 

Předseda správní rady: 

Josef Müller 
 

Člen správní rady: 
Ing. Petr Ludwig 

 Zděnka Streblova 



Nadační fond Lepší senior 
Příloha účetní závěrky  
 

Rok končící 31. prosincem 2019 
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Revizor k 31. prosinci 2019 

 Pavlína Košťálová 

 

Organizační struktura 

Za nadační fond jedná navenek předseda správní rady. 
 

 

2. Informace o aplikaci obecných účetních zásad 

 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro jednotky, jejichž hlavní 
činností není podnikání. 
 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti 

účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 
 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).  
 

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní záznamy jsou zpracovávány externí účetní firmou na 

adrese Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1, zároveň jsou zde i uloženy. 
 

 

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se ve společnosti nevyskytuje. 

 

(b) Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek se ve společnosti nevyskytuje. 
 

(c) Zásoby 

 

Zásoby se ve společnosti nevyskytují. 
 

(d) Pohledávky 

 

Dlouhodobé i krátkodobé pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných 
pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační 
hodnotu. 
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(e) Závazky 

 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se oceňují jmenovitou hodnotou.  
 

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry a půjčky se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý 
úvěr nebo půjčku se považuje i část dlouhodobého úvěru nebo půjčky, která je splatná do 
jednoho roku od rozvahového dne. 
 

(f) Stanovení opravných položek a rezerv 

Společnost tvoří opravné položky netto způsobem, tj. do nákladů se vždy účtuje částka ve výši 
rozdílu stavu opravných položek na počátku a konci účetního období. 

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy 
platební schopnosti svých zákazníků. 

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je 
pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž 
vzniknou. 

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost v případě, že okamžik sestavení účetní závěrky 
předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období 
společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. 
 

(g) Přepočty cizích měn 

Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá denní kurs ČNB. 

 

(h) Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, 
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky, a na 
vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, 
že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných 
hodnot v následných účetních obdobích. 
 

V průběhu roku 2019 nedošlo k žádným změnám v použitých účetních metodách společnosti.  

 

3. Najatý majetek 

         Nevyskytuje se. 

 

4. Pohledávky a závazky 

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů se nevyskytují. 
(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 8 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti se nevyskytují. 
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Společnost nemá žádné existující ani potenciální závazky neuvedené v rozvaze, kromě těch 
uvedených v této příloze k účetní závěrce. 

Společnost k 31. prosinci 2019 neeviduje závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění po splatnosti ani daňové nedoplatky.  

 

 

5.   Zaměstnanci a členové řídících orgánů 

 

Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady: 

 

Rok Průměrný 
počet 

zaměstnanců 

Z toho členů 
řídících 
orgánů 

Mzdové 
náklady 

Náklady na 
sociální a 
zdravotní 
pojištění 

Sociální 
náklady 

2019          3            0 542 159 0 

 

V účetním období byli ve společnosti zaměstnáni tři zaměstnanci na hlavní pracovní poměr. 
Administrativní pracovníci a lektoři na základě dohod o provedení práce. 

   

Zaměstnancům, ani členům správní rady nebyly kromě vyplacené mzdy vypláceny žádné jiné 
peněžité ani nepeněžité odměny.  
 

Členové správní rady ani jejich rodinní příslušníci nejsou účastni v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy ani jiné smluvní vztahy. 

 

6.  Informace o tržbách  

Společnost realizovala tržby za přednášky pro seniory. 

Tržby za prodej zboží a služeb 

 

2019 celkem 

v tis. Kč 

2018 celkem 

v tis. Kč 

Tržby z poskytování služeb 57 86 

Celkem 57 86 

        

7.   Daň z příjmů 

Společnosti vzniká za rok 2019 v souladu s ust. § 18 odst. 4 zákona o daních z příjmů povinnost 
podat přiznání k dani z příjmů. 
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8.   Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádné události, která by měla významný dopad na účetní závěrku 
společnosti. 

 

9.   Ostatní informace 

  

V roce 2019 byly přijaty finanční dary v celkové výši 463.274,20 Kč. Finanční dar poskytli: 

 

Advenio s.r.o.                                 400.000,-- Kč 

Číča v kleci s.r.o.                            34.446,-- Kč 

Drobní dárci                  28.828,20 Kč 

 

Společnost nevynakládala v roce 2019 žádné prostředky na výzkum a vývoj.  
 

K 31.12.2019 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo 
podstatný dopad na společnost.  

 

Společnost přijala dotace na provozní účely ve výši 785.483,73 Kč. 

 

10.   Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: 
 

Nevyskytují se. 

 

11.   Události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

 

Nevyskytují se. 
 

   

 

Dne 16.6.2020 

 

 

Podpis: 
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