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Úvodní slovo 

 

Rok 2016 byl nabitý událostmi. Nejinak tomu bylo i v Pestré. Stejně jako pro expedici českých 

botaniků, kteří objevili v pralesích ostrova Borneo nový druh hvězdnatky, byla pro Pestrou 

přelomovým momentem roku 2016 účast v benefičním vydání pořadu Zázraky přírody 

v České televizi. Celý rok se pak nesl na vlně tohoto úspěchu a pomohl Pestré zase o značný 

kus vyrůst. 

Významnou událostí bylo rovněž předání našeho prvního asistenčního psa pro dítě 

s autismem. Vnímám to jako velký milník, jelikož jsme v tomto výcviku byli nováčky a podařil 

se tím nastartovat z mého pohledu ohromný zázrak ve fungování psa s člověkem. Ihned 

potom jsme začali připravovat dalšího psa pro dítě s autismem a nyní sami koukáme 

s otevřenými ústy, jak se tyto děti rozvíjejí. Do jisté míry nám tato skutečnost otevřela nový 

svět, v němž je pro naše psí pomocníky velká možnost uplatnění. Nemohu opomenout ani 

ostatní předané psy, o kterých si můžete přečíst níže  v textu.  

V roce 2016 jsme měli možnost více zapracovat na naší sociální službě, jelikož byla poprvé 

finančně podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí. Díky tomu jsme mohli v týmu 

přivítat novou sociální pracovnici, která našim klientům poskytuje mnohem vyšší servis.  Mám 

velkou radost, že je o naše služby zájem. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni na konci roku 

rozšířit tým našich trenérek.   

Díky projektu „Profesionalizace PR v Pestré společnosti“ podpořeného Evropským sociálním 

fondem jsme vytvořili nový strategický plán pro roky 2017 – 2021, nastartovali za pomoci 

expertky změny v oblasti PR a v neposlední řadě začali pracovat na nové grafické prezentaci 

Pestré, v jejímž duchu se nese i tato Výroční zpráva. 

Děkuji všem kolegům, dobrovolníkům, partnerům, dárcům a klientům za inspirativní 

spolupráci v roce 2016.  
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Bc. Michal Prager 

ředitel 
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Historie Pestré v kostce 

2009 – Založení Pestré společnosti, o.p.s. 

2010 – Začátek se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 

2011 – Ochranná známka „Práce postižených“ 

2012 – Založení cestovní agentury Bezbatour 

2013 – Zahájení poskytování sociální rehabilitace 

2014 – Akreditace ADEu, Značka „Spolehlivá neziskovka“, Start kampaně Ponožkový pes 

2015 – Předání 25. asistenčního psa 

2016 – Benefiční pořad Zázraky přírody, předání 1. asistenčního psa pro dítě s autismem 

 

Náklady společnosti (účetní údaje) 2016 

Celkové výnosy  4.642.710,25,- Kč 

Celkové náklady  4.640.546,20,- Kč 

Celkové osobní náklady 2.190.917,00,- Kč 

Mzdové náklady ředitele 183.065,- Kč 

 

Výroční zpráva na svém konci obsahuje účetní závěrku, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní 

závěrce a nezávislý výrok auditora.  

14%

33%

6%
21%

21%
5%

Struktura příjmů 2017

Příjmy z vlastní činnosti Veřejné zdroje

Fondy EU Firemní dárci

Individuální dárci Nadace a nadační fondy
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Pestrý tým 

Správní rada     Dozorčí rada 

Mgr. Kristýna Mlejnková PhD. – předsedkyně  Michaela Řezníčková – předsedkyně (ještě nebyl proveden 

zápis do rejstříku) 

Jiří Průša – člen     Michele Mensová – členka 

Mgr. Karolina Špačková – členka   Mgr. Daniela Vlčková – členka 

Pestré vedení 

Bc. Michal Prager – ředitel 

Mgr. Klára Pragerová – vedoucí sociální služby, zástupkyně ředitele 

Michaela Perčinová – vedoucí výcviku asistenčních psů, pracovnice v sociálních službách 

Zaměstnanci 

Jana Augustinová – PR pracovnice 

Mario Bortolotti – IT pracovník 

Jana Červinková – trenérka psů, pracovnice v sociálních službách 

Tereza Dědková - trenérka psů, pracovnice v sociálních službách 

Mgr. Martina Evjáková – fundraiserka 

Bc. Tomáš Hauser, DiS. – projektový manažer 

Kristina Chourová, DiS. – sociální pracovnice 

Miluška Křupalová - trenérka psů, pracovnice v sociálních službách 

Mgr. Hana Srbková - trenérka psů, pracovnice v sociálních službách 

Žaneta Schmuttermeierová – koordinátorka dobrovolníků 

Květa Suchomelová – vedoucí kanceláře 

Albert Šulva – osobní asistent 

Dobrovolníci 

Martina Cimflová, Jana Červinková, Zuzana Dočekalová, Marek Duda, Marie Dvořáková, Daniela Haštabová, 

Kristina Chourová, Hana Jarešová, Jitka Kodadová, Miluška Křupalová, Jitka Márová, Tereza Machová, Pavla 

Novotná, Ivana Pojerová, Jiří Průša, Kristýna Schejbalová, Evžen Schmuttermeier, Veronika Vasilová, Veronika 

Vinšová. 
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Dobrovolníci včetně předvychovatelů věnovali organizaci celkem 40.632 hodin. Děkujeme! 
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Vize 

PESTRÝ ŽIVOT LIDÍ S POSTIŽENÍM. 

Poslání 

Cvičíme asistenční psy 

• Cvičíme asistenční psy bez kotců, v přirozeném prostředí. 

• Cvičíme asistenční psy s individuálním přístupem k povaze psa. 

• Připravujeme asistenční psy důstojně: pes je partner. 

• Cvičíme asistenční psy s láskou. 

• Výcvikem asistenčních psů přispíváme k integraci lidí s postižením. 

Podporujeme klienty v soběstačnosti a samostatnosti 

• Podporujeme děti i dospělé s postižením ve větší soběstačnosti a samostatnosti. 

• Poskytujeme klientům dlouhodobý sociální servis. 

• Připravujeme asistenční psy na míru konkrétnímu klientovi. 

• Asistenčního psa vždy profesionálně předáme. 

• Jsme s klienty stále v kontaktu. 

Poskytujeme sociální služby 

• Poskytujeme kvalitní a kontinuální sociální službu. 

• Pomáháme najít uplatnění a možnost seberealizace lidem s postižením. 

Zaměstnáváme lidi s postižením 
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• Rozumíme vám, protože to žijeme. 
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Předaní psi 2016 

Asistenční pes Honey 

Paní Marcela má roztroušenou sklerózou, což je závažné a nevyléčitelné onemocnění. Honey 

je pro ni pomocníkem a dává jí do života radost. I přes zhoršení chůze paní Marcelu nutí, aby 

chodila, a to přesně potřebuje. Honey bere pomoc jako legraci, a to je nejlepší spojení, jaké 

může být. 

 

 

Asistenční pes Jack 

Martinka má v diagnóze kromě DMO také těžkou dysfázii, centrální vadu zraku a epilepsii. 

Psí asistent Jack jí podává věci a pomáhá v případě epileptického záchvatu. Dvojice se také 

věnuje aktivní i pasivní canisterapii. 
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Asistenční fenka Rosie 

Julinka s DMO jezdí na mechanickém vozíku. Výcvik fenky novoskotského kachního retrívra 

Rosie byl zaměřen na canisterapii, především na rozvoj jemné motoriky. Julinka využívá Rosie 

jako oporu při vstávání z nízkého do vysokého kleku. Rosie také Julince aktivně nabízí hračky 

a představuje pro ni cíl pohybu. 

 

 

Asistenční pes Jesse 

Michal má za sebou onemocnění rakovinou, několik let mozkových příhod a epileptických 

záchvatů, které za sebou zanechaly omezení tělesné hybnosti na končetinách. Michalovi jsme 

předali asistenční borderkolii Jesse, který pomáhá terapeuticky, vyhledává a podává 

předměty (např. hůl) a poskytuje oporu při vstávání. Výcvik zahrnoval i prvky vodicí a 

balanční, pro pomoc s udržením směru chůze. 
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Asistenční fenka Haley 

Fenka borderkolie Haley pomáhá Benovi. Ben má poruchu autistického spektra. Haley slouží 

jako komunikační most s ostatními lidmi a dělá chlapci společnost, aby se nebál být sám. 

Prolamují spolu strach z chůze po schodech a učí se dalším novým věcem.  

 

 

Asistenční pes Apollo 

Apollo asistuje paní Zdence, která má souběh několika zdravotních potíží, má silnou epilepsii 

a po mozkové příhodě má oslabenou pravou polovinu těla včetně zraku. Pomáhá jí s 

vyrovnáváním stability při chůzi jako tzv. balanční pes. Zdenka se přidržuje za vodič, jaký mají 

vodicí psi pro nevidomé, a je tak jistější v chůzi a udrží směr. Pes upozorňuje také na 

nerovnosti terénu a překážky zprava. Spadne-li Zdenka na ulici, lidé si už nebudou plést její 

stav s opilostí. 
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Sociální rehabilitace 2016 

V rámci naší sociální služby se klient učí pod vedením pracovníků ovládat asistenčního psa 

tak, aby byla jejich spolupráce efektivní a láskyplná. Klientovi pomáháme i s dalšími 

záležitostmi, se kterými si zrovna neví rady. Naším cílem je, aby byl člověk s postižením díky 

psímu parťákovi soběstačnější, nezávislejší na pomoci další osoby, rozvíjel své dovednosti a 

měl pestrý život.  

Cílovou skupinou služby jsou klienti vlastnící asistenčního psa od Pestré společnosti a klienti 

vlastnící psa vycvičeného jinou organizací z celé ČR od 1 do 60 let.  

Co ve službě nabízíme: 

a) Nácviky dovedností klienta se psem – speciální cviky, pohyb a orientace venku, pasivní 

a aktivní canisterapie 

b) Zprostředkování kontaktu – kulturní, integrační a volnočasové aktivity, rekondiční 

pobyty 

c) Vzdělávací a aktivizační činnosti – přednášky, akce pro celé klientské rodiny 

d) Pomoc při uplatňování práv – základní sociální poradenství, konzultace  

Uvedené aktivity poskytujeme během: 
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a) přípravného servisu na vlastnictví asistenčního, vodicího, signálního či 

canisterapeutického psa 

b) předání psa do klientské rodiny 

c) následného servisu – kontinuální práce s klientem a jeho psem po celou dobu 

vlastnictví psa  

Fakta a čísla 

- Počet klientů ve službě k 31. 12.: 35 

- Počet ukončených případů spolupráce (naplněný cíl): 6 

- Počet odmítnutých žadatelů: 4 
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Ponožkový pes 

Třetí ročník kampaně Ponožkový pes 

přinesl úžasných sto dvacet tisíc korun. 

Dárci tak podpořili předvýchovu štěňat, 

která se připravují na výcvik asistenčních 

psů. 

Patronem pro rok 2017 a navíc patronem 

celé organizace se stal Otakar Brousek ml. 

Dobrovolníci Pestré společnosti v roce 2017 předvychovávají v průměru dvanáct štěňátek tak, 

aby byla připravena přejít hladce do speciálního výcviku asistence. 

Každý člověk, který ušil nebo si koupil ponožkového pejska pomohl zdárnému postupu 

výcviku těchto štěňat. 

Obrovský dík patří všem dárcům a partnerům. Letos se k nám přidal nově partner ALZA.CZ, 

který nám velmi pomohl s prodejem pejsků. 

Děkujeme partnerům Club91, Boma Praha, naboso.cz a Česká televize. 

Pestrobazar 

V roce 2016 uspořádala Pestrá společnost 

dva dobročinné Pestrobazary na Černém 

Mostě v Praze. 

Ćtvrtý běh úspěšné akce se konal v květnu 

2016 a s výtěžkem 53 000 korun se stal 

nejúspěšnějším ze všech dosavadních 

Pestrobazarů. 

Pátý bazar pak přinesl v říjnu 23 000. Přestože jsme kvůli počasí prodávali jen jeden den místo 

obvyklých dvou, dosáhli jsme slušných výsledků. 
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Bazar by se neuskutečnil bez pomoci lidí, kteří věnovali věci ze svých domácností a bez 

obětavé práce našich dobrovolníků.  
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Zázraky přírody podpořily výcvik asistenčních psů více než milionem 

korun 

Na konci dubna 2016 vysílala Česká televize 

speciální charitativní díl pořadu Zázraky 

přírody. Vystoupily zde trenérky Pestré 

společnosti a po celou dobu vysílání byli s 

Marošem Kramárem a jeho hosty přítomni 

na pódiu i naši šikovní asistenční psi. 

Během pořadu posílali lidé dárcovské SMS na podporu výcviku našich asistenčních psů. 

Darovali takto Pestré společnosti neuvěřitelných 1,1 milionu korun. 

 

Sto zvířat psům 

Ve spolupráci s první kompletně 

bezbariérovou lodí v České republice - 

Cargo Gallery a kapelou Sto zvířat jsme 

uspořádali benefiční akci, která se 

uskutečnila 19. 4. 2016 na pražské 

Náplavce. Kromě kapely Sto zvířat 

vystoupila také kapela Zelená konev. O 

afterpárty se pak postaral DJ Kolečko. 

Celá akce měla za úkol hlavně zviditelnit naši společnost, ukázat co děláme a nasbírat nové 

podporovatele. To vše se nám podařilo! 
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Rozvoj PR v Pestré společnosti, o.p.s. 

V září jsme zahájili realizaci projektu podpořeného Evropským sociálním fondem v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost s názvem "Rozvoj PR v Pestré společnosti, o.p.s" a s 

registračním číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001907. 

Cílem projektu je získat kapacitu na profesionální prezentaci činnosti Pestré společnosti, 

o.p.s. široké i odborné veřejnosti.  

V projektu jsme se v jeho úvodních 4 měsících, spadajících do roku 2016, věnovali 

Strategickému plánování, PR a Fundraisingovému plánu, tvorbě corporate identity a rozvoji 

lidských zdrojů. 
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Abecední seznam dárců 
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Mediální partneři 

 

 

 

 

 

 

 

Všem našim partnerům a dárcům srdečně děkujeme 



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2016 

Pestrá společnost o.p.s. 

 
Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní 

závěrka sestavuje 
31.12.2016 

Účetní období 1.1.2016 – 31.12.2016 

a) Základní údaje 

Název Pestrá společnost o.p.s. 

Sídlo Kučerova 809, Praha 9 

IČ 28525973 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 

Hlavní předmět činnosti (poslání) Realizace projektů k volnočasovým aktivitám lidí 

s postižením, 

Hospodářská činnost - 

Ostatní činnosti - 

Statutární orgány ředitel 

Organizační složky s vlastní právní subjektivitou - 

 

b) Zakladatelé, zřizovatelé 

 

Bc.Michal Prager datum narození 10.1.1981,   Bc.Vendula Hrůzová, datum narození 9.4.1986 

 

Vklady do vlastního jmění nejsou. 

 

c) Obecné účetní informace 

 

Účetní období: 1.1.2016 – 31.12.2016 

 

Používané účetní metody: účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví v platném 

znění a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 

není podnikání. 

 

Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí výpočetní techniky. 

 

Způsob a místo úschovy účetních záznamů: archiv společnosti Pestrá společnost o.p.s. v sídle 

společnosti. 

 

Aplikace obecných účetních zásad: dle zákona o účetnictví v platném znění. 

 

Způsoby oceňování: dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách, zásoby v pořizovacích cenách 

(cena pořízení a doprava), finanční investice v pořizovacích cenách. 

 

Způsoby odpisování: účetní jednotka provádí u dlouhodobého hmotného majetku odpisy dle 

odpisového plánu podle stanovené doby použitelnosti  - pouze účetní odpisy 

 

Způsob stanovení oprávek k majetku: součet dosavadních odpisů. 

 

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: reálná hodnota nebyla použita. 
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Způsob tvorby a výše opravných položek: nebyly tvořeny. 

 

Způsob tvorby a výše rezerv: nebyly tvořeny. 

 

Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a 

výsledek hospodaření: žádné odchylky nenastaly. 

 

d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky: žádné změny nenastaly. 

 

e) Způsoby oceňování aktiv a závazků: aktiva a závazky jsou oceňovány v souladu s § 25 

zákona o účetnictví. 

 

f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající 

jejím jménem a na její účet drží podíl 

Nejsou. 

 

h) akcie a podíly 

Nejsou. 

 

i) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry nebo práva 

Nejsou. 

 

j) dlužené částky, které vznikly v průběhu účetního období 

Nejsou. 

 

k) Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci) 

Nejsou. 

 

l) Výsledek hospodaření 
výsledek hospodaření Kč 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 2 164 

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti - 

Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů - 

 

 

 

m) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců 

položka zaměstnanci celkem 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 12 

Mzdové náklady 1 682 006 

Zákonné sociální pojištění 508 911 

Ostatní sociální pojištění 0,00 

Zákonné sociální náklady 0,00 

Ostatní sociální náklady 0 

Osobní náklady celkem 2 190 917 

 

                                                 
 povaha informací nesmí způsobit vážnou újmu některým uvedeným účetním jednotkám 
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n) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných 

orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou 

Nebyly 

 

o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, 

stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní 

jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. ** 

Nebyly. 

 

p) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky) poskytnuté 

členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou 

zřizovací listinou 

Nebyly. 

 

q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního 

majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období pozn: 

(pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutné uvést 

podrobnosti) 

Nebyl ovlivněn. 

 

s) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již 

zaplacenou daní v těchto účetních obdobích (je-li tento rozdíl významný) 

Účetní jednotka neměla v minulém ani běžném zdaňovacím období daňovou povinnost. 

 

t) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty 

Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a 

ztráty a nepotřebují zvláštní komentář. 

 

Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo 

kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány: 

 

 

Dlouhodobé bankovní úvěry 
bankovní úvěr celková výše bankovního úvěru úroková sazba zajištění úvěru 

- - - - 

Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu )zemních samosprávných celků nebo ze státních fondů 

 
poskytovatel účel dotace výše dotace zdroj dotace 

Úřad práce 

Příspěvek na 

zaměstnávání OZP 

(včetně příspěvku na 

IV.Q uhrazený v 2015) 

640 908 Státní rozpočet 

MPSV Sociální služba 865 000 Státní rozpočet 

MPSV Projekt EU - Rozvoj 259 177 EU 

Magistrát HMP Sociální služba 17 807,99 Krajský rozpočet 

Městská část Praha 14 Sociální služba 25 000        Městská část 

 

u) Přijaté a poskytnuté dary 

                                                 
 informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby 
 informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby 
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Přijaté dary – významné částky 
dárce částka 

DSA Charity  96 000 

NFOZP 30 000 

Nadace Etela 23 000 

Nadace Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 40 000 

Ostatní právnické a fyzické osoby 1 569 351 

 

Poskytnuté dary – významné částky 
příjemce částka 

- - 

 

v) Veřejné sbírky 
veřejná sbírka účel vybraná částka 

Veřejná sbírka Hlavní činnost organizace 444 531,73 

 

w) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období 
položka částka 

Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta) 0 

Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů  

Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let  

Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let  

 

 

 

 

 

 

 

 
Razítko: Podpis odpovědné 

osoby: 

Podpis osoby odpovědné za 

sestavení: 

Okamžik 

sestavení: 

  Michal Prager Karásková Jana 31.3.2017 

   Telefon: 724308416   

 



1 x příslušnému fin. orgánu

Pestrá společnost o.p.s. o.p.s
Kučerova  809
Praha 98
198 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2016

Účetní jednotka doručí:

28525973

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 4550
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

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

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 50 50
Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 5050A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

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

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

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -5
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. -535Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38A. IV. 10.

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



2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 2 215909
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 106 53

Materiál na skladě (112) 42 46B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47 5360B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

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

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 214 70
Odběratelé (311) 52 27142B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 926B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58 10B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60 1927B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68 519B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 563 2 075
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 9871B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 977492B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 26 17
Náklady příštích období (381) 81 1726B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 2 260959



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 1 541744
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 632 1 427

Vlastní jmění (901) 87A. I. 1.

Fondy (911) 88 1 427632A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 112 114
Účet výsledku hospodaření (963) 91 2xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 xA. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 112112A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 719215
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 56
Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103 56B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 215 95
Dodavatelé (321) 106 5568B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 6B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 40118B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 17B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122 6B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 568

Výdaje příštích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 568B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 2 260959

vycvik asistenčních psů, cestovní 
kancelář pro OZP

o.p.s

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČOpříslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

28525973

Pestrá společnost o.p.s. o.p.s
Kučerova  809
Praha 98
198 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2016

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

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2992 114 185A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3693 369A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 5A. I. 3.

Náklady na cestovné 546 54A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 87 8A. I. 5.

Ostatní služby 1851 6838 1 868A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 2 1912 191A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 1 68214 1 682A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 50915 509A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatky 1515A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 1520 15A. IV. 15.

Ostatní náklady 131131A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 125 1A. V. 19.

Dary 11526 115A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 1528 15A. V. 22.

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

A. VI. 529
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 5

Odpisy dlouhodobého majetku 530 5A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvkyA. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

36A. VII. 28.



Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 4 6414 456 18539Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 1 8081 808B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 1 80842 1 808B. I. 1.

Přijaté příspěvky 2 2032 203B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 2 20345 2 203B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 629476 153B. III. 47

Ostatní výnosy 33B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 351 3B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 54B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetkuB. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 4 6434 490 15361Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 234 -32C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 234 -32D. 63ř. 62 - ř. 37

vycvik asistenčních psů, cestovní 
kancelář pro OZP

o.p.s

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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