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Posláním organizace Okamžik, z. ú. je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se 
zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních 
služeb, dobrovolnických, kulturních, vzdělávacích a osvětových aktivit.

Poslání organizace
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Úvodní slovo

Milé čtenářky a milí čtenáři,

Okamžik již 17 let pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. V uplynulém roce jsme úspěšně pokračovali 
v dlouhodobých projektech, které jsou mezi klienty dobře známé a ve velké míře využívané.

Na plno se rozběhlo Centrum aktivního života, které klientům umožňuje účastnit se různorodých akcí a zároveň 
přináší prostor pro setkávání, přátelské popovídání a sdílení životních situací.

Klienti, kteří upřednostňují více neformální pomoc, využívali naše Dobrovolnické centrum. To umožňuje nejen 
jednorázové doprovody k lékaři, na úřad, na návštěvu nebo na nákup, ale především pravidelnou spolupráci 
stálé dvojice nevidomého klienta s dobrovolníkem.

Doprovody a vizuální pomoc nabízí také projekt Vidět tvýma očima, využívaný rodinami dětí se zrakovým 
postižením. Díky našim „asistentům“, studentům vysokých škol, mají děti zajištěnu dopravu do školy a zpět, 
pomoc při kroužcích a školní přípravě. Služby projektu jsme museli pro rok 2017 částečně zpoplatnit, ale 
věřím, že se nám je podařilo udržet dostupné pro všechny, kteří pomoc potřebují.

V dílně hmatového modelování – Hmateliéru probíhala pravidelně řemeslná výroba na zakázku, vzdělávání, volná 
tvorba sochařů a arteterapeutické aktivity. Díky zapojení Okamžiku do oslav 300. výročí narození barokního 
sochaře a umělce Ignáce Františka Platzera zde vznikl unikátní soubor soch andělů a lidí, stylizovaných hlav, 
květinových váz a rámů na obrazy s barokními motivy nazvaný „Doteky baroka rukama nevidomých sochařů“. 

Rozšíření služeb potkalo také Poradenské centrum, které vedle individuálního odborného sociálního poradenství 
zrealizovalo osm besed. To je proti minulému roku dvojnásobný počet. Naši klienti tak měli dostatek prostoru 
pro získávání informací informací, sdílení osobních zkušenosti a nácvik nových dovedností. V rámci publikační 
a osvětové činnosti vydala poradna obsáhlou brožuru „Vodicí pes – kompenzační pomůcka pro osoby s těžkým 
zrakovým postižením“ a osvětové leporelo „Max – život vodicího psa“.

V neposlední řadě jsme navázali na úspěšný projekt „Jak na iPhone přes Voiceover“ a vydali jsme další lekce 
o používání iPhonu poslepu, které novým i zkušeným uživatelům usnadní práci s touto stále oblíbenější kom
penzační pomůckou.

Každý z projektů zažil výjimečné okamžiky a ty nejdůležitější jsme pro vás zachytili v této výroční zprávě. 
Děkuji všem, jejichž podpora a profesní i osobní nasazení umožnily realizovat v roce 2017 takto rozmanité 
spektrum služeb a aktivit pro lidi se zrakovým postižením.

Vít Liška 
ředitel



Dobrovolnické centrum

Dospělým lidem se zrakovým postižením nabízíme vizuální podporu při každodenních činnostech.

Klienti se pravidelně potkávají s profesionálně proškolenými dobrovolníky při nejrůznějších 
aktivitách (procházky, sport, kultura, péče o děti, doprovody na nákupy, na úřady nebo k lékaři aj.).

Prostřednictvím dobrovolníků přispíváme k aktivnímu zapojení nevidomých lidí do běžného života 
a podporujeme jejich plnohodnotný život.

Jedná se o akreditovaný dobrovolnický projekt podle zákona o dobrovolnické službě.

Aktivity
> dlouhodobá spolupráce dvojice klienta a dobrovolníka

> jednorázová pomoc nevidomým lidem v každodenních činnostech

> výcviky nových dobrovolníků

> supervize a další akce pro dobrovolníky

Rok 2017
Služby Dobrovolnického centra využilo celkem 152 klientů s těžkým zrakovým postižením.

Podpořili jsme 125 různých dvojic klient/dobrovolník, které spolu strávily 5 245 hodin.

Úspěšně jsme zajistili 535 jednorázových doprovodů v celkové délce 749 hodin.

Na projektu Dobrovolnického centra se průměrně podílelo 148 aktivních dobrovolníků.

V pěti výcvicích jsme proškolili 32 nových dobrovolníků.

Dobrovolnickým centrem organizovaných supervizí a workshopů se zúčastnilo 35 dobrovolníků.
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V rámci tohoto projektu pořádáme skupinové volnočasové a vzdělávací akce a poskytujeme 
individuální podporu lidem se zrakovým postižením.

Nabídkou různorodých aktivit rozšiřujeme možnosti aktivního života nevidomých, jejich sociálního 
začlenění do společnosti a naplňování jejich potřeb a práv.

Individuálně podporujeme klienty v jejich spolupráci s dobrovolníky Dobrovolnického centra 
Okamžiku.

Jedná se o registrovanou službu podle zákona o sociálních službách.

Aktivity
> skupinové akce pro klienty

> individuální práce s klienty – podpora pro spolupráci s dobrovolníkem

> zprostředkování účasti na vybraných akcích jiných organizací

Rok 2017
Služby centra aktivního života využilo celkem 113 klientů s těžkým zrakovým postižením.

Uskutečnili jsme 28 různých skupinových akcí – deset arteterapeutických dílen, osm workshopů 
bubnování, šest literárních klubů a čtyři tematicky zaměřené workshopy. Zahájili jsme pilotní 
projekt jógy pro nevidomé. Skupinových akcí se pravidelně účastnilo 46 klientů a poskytli jsme jim 
442 hodin přímé práce.

V oblasti individuální práce jsme poskytli nevidomým klientům celkem 852 hodin pomoci.

Centrum aktivního života zrakově postižených
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Poskytujeme odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách lidem se zrakovým 
postižením a lidem ztrácejícím zrak a organizujeme další navazující služby pro nevidomé a všechny, 
kdo jim pomáhají.

Aktivity

> individuální a skupinové odborné sociální poradenství v rámci registrované sociální služby

> vzdělávací programy pro odbornou a laickou veřejnost

> vydávání informačních publikací a elektronického zpravodaje

> provoz informačního webu www.nevidomimezinami.cz

Rok 2017

Poskytli jsme individuální konzultace 77 klientům,  
řadě z nich opakovaně.

V rámci skupinového poradenství jsme realizovali  
osm odborných besed pro 65 účastníků.

Během 33 vzdělávacích akcí jsme proškolili 730 osob 
v pomoci nevidomým a v komunikaci s nimi.

Vydali jsme publikaci „Vodicí pes, kompenzační pomůcka 
pro osoby s těžkým zrakovým postižením“ a informační 
a osvětové leporelo „Max – život vodicího psa“.

Vydali jsme 12 čísel měsíčního elektronického 
zpravodaje, který odebíralo 237 lidí se zrakovým 
postižením.

Poradenské centrum
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Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým postižením 
Hmateliér – ateliér a dílna hmatového modelování pro 
nevidomé
Prostřednictvím nejrůznějších kulturních aktivit a činností se snažíme podporovat tvořivost lidí  
se zrakovým postižením a přispívat tak k jejich integraci do běžné společnosti.

Naším cílem je přispívat k pozitivnímu vnímání nevidomých veřejností prostřednictvím jejich 
kvalitních řemeslných a uměleckých výrobků prezentovaných na výstavách a trzích.

Aktivity

> řemeslná výroba na zakázku, vzdělávání, volná tvorba sochařů a arteterapie ve Hmateliéru

> prezentace tvorby nevidomých umělců na výstavách a trzích

> sochařské workshopy, haptické a komentované prohlídky a procházky, odborné přednášky

> zážitkové workshopy „Poslepu“ pro vidící veřejnost pod vedením nevidomých lektorek

> vydávání výtvarných katalogů nevidomých umělců

Rok 2017

Hmateliér navštěvovalo 12 zrakově postižených keramiků. Jejich výrobky byly prezentovány 
a prodávány na deset výstavách a trzích.

Vydali jsme katalog s názvem „Moje zahrada“ nevidomé keramičce Alici Horné.

Uspořádali jsme sedm zážitkových workshopů „Poslepu“ pro vidící veřejnost.

Klienti Hmateliéru se zúčastnili odborné přednášky na téma „České baroko“, sedmi sochařských 
workshopů s renomovanými sochaři, výtvarníky a arteterapeuty a komentovaných haptických 
prohlídek v Národní galerii v Praze ve Schwarzenberském paláci a ve Vrtbovské zahradě.
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Projekt „Tvorba barokního sochaře Ignáce Františka 
Platzera jako inspirace pro nevidomé výtvarníky“
Okamžik a Hmateliér se v tomto roce zapojili do oslav 300. výročí narození barokního sochaře 
a umělce Ignáce Františka Platzera. Pro nevidomé zájemce jsme uspořádali odbornou přednášku 
o jeho životě a tvorbě a 11 keramických a sochařských workshopů na toto téma. Vznikl unikátní 
soubor soch andělů a lidí, stylizovaných hlav, květinových váz a rámů na obrazy s barokními motivy 
nazvaný „ Doteky baroka rukama nevidomých sochařů “. Tato díla byla sedmkrát prezentována 
v prestižních galeriích a výstavních prostorách, což přispělo k začleňování nevidomých výtvarníků 
do kulturního života společnosti. Navštívili jsme zámek Dobříš, kde si při komentované prohlídce 
mohli klienti barokní díla osahat.

Projekt byl určen jak nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým lidem, tak i široké veřejnosti 
jako osvěta, k přiblížení života se zrakovým postižením.
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Projekt „Vidět tvýma očima – pomoc dětem 
se zrakovým postižením“
Již 10 let podporujeme a rozvíjíme samostatnost a sebedůvěru dětí a mladých lidí se zrakovým 
postižením a odlehčujeme jejich rodinám v péči o ně.

Naši profesionálně vyškolení odborní pomocníci, studenti vysokých škol, přinášejí těmto dětem 
kromě praktické pomoci v každodenním životě i nové informace ze světa vidících mladých lidí. 
Zcela přirozeně je tak učí sociálním dovednostem a přispívají k jejich lepšímu zapojení do běžného 
každodenního života.

Aktivity

> pravidelné doprovody a praktická pomoc 
během školního roku

> odlehčení pro rodiny v každodenní péči

> profesionální školení nových odborných 
pomocníků

> supervize

Rok 2017

Službu využívalo 22 dětí se zrakovým 
postižením.

Do projektu se zapojilo 37 vyškolených 
odborných pomocníků.

Během školního roku pravidelně 
spolupracovalo 89 dvojic dítě/pomocník.

Zajistili jsme 1 309 hodin jejich spolupráce.

Proběhly dvě školení nových odborných pomocníků a čtyři supervize.

10 11

Projekt „Jak na iPhone přes VoiceOver  
pro pokročilé uživatele“
Projekt jsme zahájili v srpnu roku 2017 a probíhal do dubna 2018.

Navazuje na úspěšný předchozí projekt „Zpřístupnění užívání Apple iPhone nevidomým uživatelům“ 
a nabízí další sérii audio/video lekcí, které jsou tentokrát určeny zkušenějším nevidomým 
uživatelům iPhonů. Těm nabízí seznámení s pokročilejšími funkcemi a aplikacemi telefonu, učí je 
již nabyté dovednosti využívat efektivněji a představuje jim některá externí zařízení, která lze 
k iPhonu připojit.

Aktivity

> vytvoření série výukových videí (videokurzu) seznamujících nevidomé uživatele s pokročilejším 
ovládáním mobilních telefonů Apple iPhone za pomoci hlasového výstupu VoiceOver, který je 
součástí systému iOS

> vytvoření audioverze kurzu

> konzultace k používání telefonu iPhone za pomoci VoiceOveru, k vybraným aplikacím 
a k individuálním problémům nevidomých uživatelů telefonu vedené dvěma odbornými nevidomými 
lektory

Rok 2017

Vytvořili jsme scénáře k třinácti výukovým lekcím popisujícím pokročilejší funkce a aplikace 
telefonu Apple iPhone a k dvěma lekcím mapujícím každodenní používání telefonu běžnými uživateli.

Začali jsme pracovat na natočení jednotlivých audio/video lekcí, jejichž dokončení proběhlo 
v roce 2018. Výsledkem je série audio/video lekcí určených zájemcům, kteří se chtějí zdokonalit 
v používání telefonu Apple iPhone. Video lekce jsou volně k dispozici na portálu YouTube, 
audioverze kurzu na webových stránkách www.okamzik.cz.

Projekt pokračoval v roce 2018 individuálními konzultacemi pro 14 nevidomých uživatelů telefonu 
iPhone.



Lidé v Okamžiku

Pracovní tým k 31. 12. 2017

Statutární zástupce

Mgr. Vít Liška ředitel

Management organizace

Ing. Alexandra Kouřímová finanční a provozní manažerka
Mgr. Marie Matějů manažerka práce s veřejností
Bc. Marie Hůrková vedoucí Dobrovolnického centra a Centra aktivního života zrakově postižených
Mgr. Vít Liška vedoucí Poradenského centra
Ing. Šárka Vojtíšková vedoucí dílny hmatového modelování Hmateliér, 
manažerka projektu „Pomoc nevidomým dětem“

Pracovní tým

V Okamžiku pracovalo osm zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Během roku Okamžik průběžně 
spolupracoval s řadou vidících i nevidomých lektorů (např. lektoři výcviku dobrovolníků, zkušebních 
pochůzek, hmatového modelování, seminářů o životě se zrakovým postižením) a dalšími vidícími 
a nevidomými spolupracovníky.

Nevidomým dětem během roku 2017 pomáhalo průměrně 25 odborných pomocníků.

S klienty Okamžiku během roku 2017 spolupracovalo průměrně 148 dobrovolníků.

Zakladatel

Ing. Miroslav Michálek

Od 1. 5. 2017 vykonává práva zakladatele správní rada.

Správní rada

Mgr. Radek Seifert
Mgr. Klára Bendíková
PhDr. Kateřina Kavalírová
PhDr. Milan Pešák 

V roce 2017 došlo k následujícím změnám ve složení volených orgánů Okamžiku:

Odstoupili členové správní rady: Mgr. Veronika Svobodová (5. 6. 2017), Jiřina Holeňová (4. 7. 2017), 
Jarmila Kerlická (12. 7. 2017), Mgr. Petra Fronková (19. 7. 2017). Byli zvoleni členové správní rady  
Mgr. Radek Seifert (20. 8. 2017), Mgr. Klára Bendíková (20. 8. 2017), PhDr. Milan Pešák (28. 11. 2017). 

Odstoupila revizorka Elen Bělovská (15. 4. 2017).

V roce 2017 nás podpořili

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2017 podpořili.

Finanční podpora
Projekty realizované za pomoci Nadačního fondu Českého 
rozhlasu ze sbírky Světluška:

„Vidět tvýma očima  pomoc dětem se zrakovým  
postižením“ 500.000 Kč
„Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým 
postižením“ 500.000 Kč
„Poradenské centrum“ 460.000 Kč
„Centrum aktivního života zrakově postižených“ 400.000 Kč
„Dobrovolnické centrum“ 250.000 Kč
„Jak na iPhone přes VoiceOver pro pokročilé uživatele“ 
70.000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1.418.000 Kč
Magistrát hlavního města Prahy 450.000 Kč
Nadační fond Mathilda 271.000 Kč
Ministerstvo vnitra ČR 227.000 Kč
Městská část Praha 4 170.000 Kč
DIVA Center s. r. o. 134.600 Kč
Nadace J & T 134.000 Kč
Nadace ČEZ 120.000 Kč
Nadace Leontinka 100.000 Kč

Nadace KB Nadace Jistota 96.600 Kč
Ministerstvo kultury 90.000 Kč
Městská část Praha 10 60.000 Kč
Městská část Praha 14 59.000 Kč
Nadační fond Veolia 32.160 Kč
Městská část Praha 5 21.000 Kč
Milan Kvapil s.r.o. 20.000 Kč
Městská část Praha 11 18.000 Kč
Městská část Praha 13 12.000 Kč
Alcasys 7.000 Kč
Nadace umění pro zdraví 5.000 Kč

Materiální podpora a spolupráce
WorkMed s.r.o.
Neviditelná výstava
LMC s.r.o.
NEWTON Media, a.s
BuduPomahat.cz, z.s.

Individuální dárci
Jan Fischer, Miloš Hejhal, Jiří Juchelka, Václav Kučera, 
Viliam Masaryk, Marcel Mráz, Miroslav Picek, Helena 
Švábová, Jan Vidim
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ROZVAHA OBDOBÍ KE DNI 31. 12. 2017 V TIS. KČ

PASIVA

VLASTNÍ ZDROJE 432

CELKEM

CIZÍ ZDROJE

CELKEM

PASIVA CELKEM 1421

844

235

36

12

3

137

237

577

21

VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

OSTATNÍ PŘÍMÉ DANĚ

OSTATNÍ ZÁVAZKY

ZÁVAZKY K INSTITUCÍM SZ A ZP

ZÁVAZKY K ZAMĚSTNANCŮM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2017

VLASTNÍ JMĚNÍ

AKTIVA

STÁLÁ AKTIVA

CELKEM

OBĚŽNÁ AKTIVA

AKTIVA CELKEM

CELKEM

JINÁ AKTIVA CELKEM (POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY)

POHLEDÁVKY

BANKOVNÍ ÚČTY A POKLADNA

OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

1421

5

260

19

1080

57

348

19

386

1364

Finanční zpráva

Důležité upozornění: Příloha k účetní uzávěrce k 31. 12. 2017 je z důvodu rozsahu textu v samostatné příloze, kterou předkládáme poskytovatelům 
finančních prostředků a dalším zájemcům na vyžádání. 

FOND NEVYUŽITÝCH DARŮ 166

14

184DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ

VÝSLEDOVKA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2017 V TIS. KČ
VÝNOSY

VÝNOSY CELKEM

NÁKLADY

PROVOZNÍ DOTACE (DOTACE OD MINISTERSTEV, MAGISTRÁTU A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ)

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY (DARY)

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY K VYÚČTOVÁNÍ (PŘÍSPĚVKY OD NADACÍ)

JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY (ZAÚČTOVÁNÍ ODPISŮ)

PŘIJATÉ ÚROKY

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY A SLUŽBY 37

5474

2522

207

2668

39

1

SPOTŘEBA MATERIÁLU (KERAMICKÁ HLÍNA A MATERIÁL NA DÍLNY, SPOTŘEBNÍ MATERIÁL, 
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY) 109MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

DDHM OD 3.000 DO 40.000 KČ 14

123CELKEM

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 29SLUŽBY

REPREZENTACE 12

NÁJEMNÉ 341

SPOJE (TELEFONY, INTERNET, POŠTOVNÉ) 80

PŘEPRAVNÉ 14

TISK A KOPÍROVÁNÍ (VÝROBA PUBLIKACÍ) 87

PORADENSTVÍ A SUPERVIZE (DOBROVOLNÍKŮ, ODBORNÝCH POMOCNÍKŮ A SLUŽBY) 13

SPRÁVA SÍTĚ A INTERNETOVÝCH STRÁNEK 24

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ, KURZY PRO KLIENTY 52

MZDOVÉ NÁKLADY  NÁHRADY 4

PROPAGACE SLUŽEB 32

879CELKEM

MZDY ZAMĚSTNANCŮ NA HPP 2686OSOBNÍ NÁKLADY

MZDY ZAMĚSTNANCŮ NA DPČ A DPP 689

ODVODY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 971

4370CELKEM

JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY (POJIŠTĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ, POJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ, 
BANKOVNÍ POPLATKY)

84

ODPISY 34

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 2

DANĚ A POPLATKY 3OSTATNÍ

123CELKEM

5495NÁKLADY CELKEM

PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ SLUŽBY 106

OSTATNÍ SLUŽBY (ZABEZPEČENÍ PROSTOR, FOTOGRAFICKÉ, GRAFICKÉ 
A PROGRAMÁTORSKÉ PRÁCE)

88

MZDOVÉ NÁKLADY – ŘEDITEL, SPRÁVNÍ RADA 20

CESTOVNÉ 1
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1 x příslušnému fin. orgánu

OKAMŽIK  z. ú.
Na Strži 1683/40
Praha 4
140 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

Účetní jednotka doručí:

70837791

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 5790
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 19 19

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 1919A. I. 5.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 394 386
Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 298298A. II. 4.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 4747A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 4149A. II. 8.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -323 -348
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 -19-19A. IV. 5.

(082)
A. IV. 7. -208 -24135Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -47-47A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 -41-49A. IV. 11.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 3641 166
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 250 260

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 260250B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 23 19
Odběratelé (311) 52 4B. II. 1.

Ostatní pohledávky (315) 56 1515B. II. 5.

Jiné pohledávky (378) 68 8B. II. 17.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 877 1 080
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 1313B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 067864B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 16 5
Náklady příštích období (381) 81 516B. IV. 1.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 4211 256

IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

70837791

OKAMŽIK  z. ú.
Na Strži 1683/40
Praha 4
140 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2017

v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 0011 001A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1233 123A. I. 1.

Opravy a udržování 295 29A. I. 3.

Náklady na cestovné 16 1A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 127 12A. I. 5.

Ostatní služby 8368 836A. I. 6.

Osobní náklady 4 3704 370A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 3 39914 3 399A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 97115 971A. III. 11.

Daně a poplatky 33A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 320 3A. IV. 15.

Ostatní náklady 8585A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Jiné ostatní náklady 8528 85A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 3429
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 34

Odpisy dlouhodobého majetku 3430 34A. VI. 23.

Poskytnuté příspěvky 22A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

236 2A. VII. 28.

Náklady celkem 5 4955 49539Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 2 5222 522B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 2 52242 2 522B. I. 1.

Přijaté příspěvky 2 8752 875B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky (dary) 2 87545 2 875B. II. 3.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 3838B. III. 47

Ostatní výnosy 3939B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Jiné ostatní výnosy 3954 39B. IV. 10.

Výnosy celkem 5 4745 47461Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -21-21C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -21-21D. 63ř. 62 - ř. 37
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