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Samari, z.s. 

Humanitární nezisková organizace Samari, založená 5. října 2007 ve Zlíně, zprostředkovává a 

poskytuje pomoc potřebným lidem nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jejím posláním je 

pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou. Zaměřuje se především na: 

podporu vzdělání chudých bengálských dětí – projekt Paprsky naděje 

realizaci a rozvoj dobrovolnictví – projekty Dobrovolnického centra Samari 

propagaci zdravého životního stylu – projekt Klub zdraví Samari  

okamžitou pomoc lidem v nouzi – projekt Samari sýpka 

Samari, z.s.  je zapsán ode dne 1.1.2014 ve spolkovém rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně 

pod spisovou značkou L 12720. 

 

Organizační struktura Samari, z.s. 

Předsedkyně: Ing. Hana Strouhalová 

Zakládající členové: Ing. Petra Nováková, Ing. Hana Strouhalová, Mgr. Petr Andrýsek, Mgr. Milan 

Javora, František Tomanec 

Členská schůze: Ing. Petra Nováková, Ing. Hana Strouhalová, Mgr. Petr Andrýsek, Mgr. Milan 

Javora, Mgr. Alena Rusová 

Kontrolor: Ing. Eva Ludvíčková 

 



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SAMARI  

Vedoucí projektu: Halina Bílková 

Projekt podporují: Zlínský kraj, Ministerstvo vnitra ČR, Continental Barum s.r.o., individuální dárci 

 

Dobrovolnictví představuje významný most propojující dobré lidi, kteří by rádi pomáhali s těmi, 

kterým je tato pomoc určena a kteří ji potřebují. Dobrovolník je člověk, který je ochotný bez nároku 

na finanční odměnu věnovat část svého volného času potřebným lidem.  

 

Dobrovolnické centrum Samari má tři dobrovolnické programy akreditované Ministerstvem vnitra 

České republiky, ve kterých se zaměřuje na pomoc lidem ve Zlínském kraji. K 31.12.2020 

evidovalo dobrovolnické centrum 38 aktivních dobrovolníků. Ti mají možnost se realizovat a 

pomáhat ve 12 přijímajících sociálních zařízeních ve Zlínském kraji. 

 

Akreditovaný program Děti a mládež  

Dobrovolníci tráví svůj volný čas s dětmi z azylového domu nebo v nízkoprahových klubech s děti a 

mládež. Představují pro děti kamarády, se kterými si hrají, povídají, chodí na procházky, do kina, učí 

se spolu, píší domácí úlohy apod.  Pro dítě je velmi důležité, když je mu věnována bezvýhradní 

individuální pozornost.  

V průběhu roku 2017 došlo k významnému rozvoji programu individuálního doučování školních 

dětí. Tato dobrovolnická náplň se v roce 2020 dále prohloubila v souvislosti se zvýšeným zájmem 

o tuto pomoc, vyplývajícím zejména z důvodu distanční výuky a omezení výuky na školách 

obecně. Doučování dětí a pomoc s přípravou na školu ale i další volnočasové aktivity, rozvíjející 

mimoškolní činnost a zájmy dětí, je zabezpečováno, včetně dodržování preventivních opatření,  

dobrovolníky Samari. S dětmi, vytipovanými sociálními pracovnicemi Azylového domu, se řeší 

nejen školní příprava, ale i sociální komunikace a další dovednosti. Připravujeme je i jazykově - AJ, 

NJ a RJ. Činnost s dětmi klade zvýšené nároky na počty dobrovolníků, časovou náročnost, ale i 

nalezení vhodných prostor k doučování.  Úzce zde spolupracujeme s UTB Zlín a Knihovnou 

Františka Bartoše ve Zlíně. Výuka probíhá v domácnostech dětí, v učebně Samari, v prostorách 

UTB Zlín a jiných veřejných prostorách (knihovna, klub...).  

V rámci programu Děti a mládež evidovalo dobrovolnické centrum k 31.12.2020 12 dobrovolníků. 

 

Akreditovaný program Senior  

Většina našich dobrovolníků navštěvuje seniory a věnuje jim svoji pozornost. Společně si s nimi 

čtou, luští křížovky, chodí na procházky, vedou různorodé kroužky nebo přednášky, vzpomínají a 

povídají si. To jsou jen některé z možností, jak mohou dobrovolníci zpříjemnit pobyt seniorům 

v jednotlivých domovech.  

V rámci programu Senior evidovalo dobrovolnické centrum k 31.12.2020 18 dobrovolníků. 

 

 



Akreditovaný program Handicapovaní  

Cílem tohoto programu je začlenit handicapované děti i dospělé do společnosti. Dobrovolníci jsou 

především kamarádi, kteří vedou rozličné kroužky, pomáhají v kreativních dílničkách, povídají si a 

hrají různé hry. Pomáhají také s běžnými životními situacemi – cesta do zaměstnání, nákupy, 

návštěvy různých úřadů atd. 

V rámci programu Handicapovaní evidovalo dobrovolnické centrum k 31.12.2020 8 dobrovolníků. 

 

Všem dobrovolníkům Samari je poskytováno odborné školení, supervize, pojištění, psychologická 

podpora a vyšetření, úhrada poplatku za výpis z Rejstříku trestů a dalších výdajů spojených s 

dobrovolnickou činností. 

 

Dobrovolnické centrum Samari, z.s. a dobrovolnické akce jsou spolufinancovány zejména 

Ministerstvem vnitra ČR a Zlínským krajem. Tradičním podporovatelem je společnost Continental 

Barum s.r.o. 

 

PAPRSKY NADĚJE 

Vedoucí projektu: Ing. Petra Nováková 

Projekt podporují: individuální dárci a sponzoři 

 

Bangladéš patří mezi nejchudší státy světa. V této asijské zemi žije více než 40 % populace pod 

hranicí chudoby. Školní docházka je sice povinná, ale přesto pro mnoho obyvatel reálně 

nedosažitelná. Gramotnost populace nedosahuje ani 50 %. Je to díky neexistenci škol na venkově 

a velkým výdajům za školné, které si rodiny nemohou dovolit. Přitom vzdělání může pro děti 

znamenat lepší budoucnost. Jenže k získání vzdělání jsou zapotřebí peníze. A právě projekt s 

názvem Paprsky naděje pomáhá chudým dětem z Bangladéše vzdělání získat. 

Číslo účtu: 218 695 925 /0300 

  

Podpora individuálního vzdělání dětí 

V roce 2020 mělo své české a slovenské sponzory 67 dětí z chudých bengálských rodin: 13 denních 

školáků, 4 sirotci a 50 internátních studentů. Tyto děti, díky svým sponzorům, mohou navštěvovat 

jim nejbližší vesnické a internátní školy na celém území Bangladéše. Mezi základní předměty, které 

se ve školách učí, patří bengálština, matematika, etika a angličtina. Ze sponzorského daru je dětem 

hrazeno zejména školné, uniforma, školní pomůcky, jídlo, případné ubytování a lékařské ošetření i 

další nutné potřeby dítěte a malý dárek k vánocům. V roce 2020 nedošlo ke změně výše školného. 

Naposledy se školné změnilo v roce 2017: u denních školáků na 600 Kč, u internátních 800 Kč a u 

sirotků 980 Kč. Tato změna byla způsobena dlouhodobě nepříznivým kurzem dolaru.  

V roce 2020 bylo na podporu vzdělání bengálských dětí do Bangladéše odesláno 432 tis. Kč (18 tis. 

USD). 

Spolupracující organizace: Bangladesh Children´s Sponsorship and Services (BCSS), koordinátor 



Shohag Toton Boidya. 

 

Podpora provozu slamové školy Paddardia 

Druhý způsob vzdělávací pomoci je zaměřen na celé školní skupiny dětí a jejich školy. Sponzoři 

mohou podpořit svým darem slamovou školu Paddardia určenou pro nejchudší děti. Slamová škola 

Paddardia se nachází v chudinské čtvrti Dháky a byla otevřena 2. září 2012. V současnosti chodí 

do šesti tříd 236 dětí, které se učí bengálštinu, matematiku, angličtinu, nauku o zdraví, všeobecné 

znalosti a kreslení. O výuku dětí se starají dvě učitelky – Joya Bain a Anjona Dass.  

V roce 2016 se škola přestěhovala do větších a lépe vyhovujících prostor. Nyní mají děti k dispozici 

i pitnou vodu a záchod.   

Prostředky získané od dárců jsou použity na platy učitelek, pronájem budovy, zakoupení potřebných 

školních a hygienických pomůcek – sešity, knihy, tužky, tabulky, křídy, mýdlo, zubní kartáčky a 

pasta, desinfekce, roušky atd. Děti také dostávají ovocnou svačinu a teplý oběd. Dětem byly 

darovány ochranné prostředky na zimní období, hygienické potřeby a drobné dárky k vánocům. 

Koordinátor: MUDr. Milan Moskala  

 

KLUB ZDRAVÍ SAMARI  

Koordinátorka Klubu zdraví Samari: Ing. Hana Strouhalová  

Projekt podporují: Statutární město Zlín, Senior Beat klub Zlín, Robinsonky, o.s. 

 

Pro všechny příznivce zdravého životního stylu je určen Klub zdraví Samari. Přednášky vedené 

odborníky se konají pravidelně většinou 1x v měsíci (kromě července a srpna) v prostorách 

spolupracující organizace Senior Beat klub Zlín. Součástí akce je i drobné občerstvení. 

Cílem je ukázat, že zdravý životní styl není náročný ani drahý. Na přednáškách Klubu zdraví Samari 

se mohou návštěvníci setkávat jak s odborníky, tak se stejně smýšlejícími laiky, vyměnit si své 

názory, zkušenosti a přitom všem ochutnat zdravá jídla.  Klub zdraví Samari byl založen 15. 9. 2009. 

Vstupné ani jiný příspěvek pro Samari na přednášky Klubu zdraví se nevybírá. V roce 2020 byl 

program Klubu zdraví realizován pouze v omezeném režimu v souvislosti s hygienickými a 

preventivními AntiCovid opatřeními a omezeními.  

 

SAMARI SÝPKA 

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Rusová 

Projekt podporují: individuální dárci 

 

Pomoci lidem v nouzi mohou všichni. Projekt Samari sýpka představuje pohotovostní fond, jehož 

prostředky mohou být využity k okamžité pomoci. Dárci mohou přispívat hmotnými i finančními dary. 

V případě potřeby přiloží ruku k dílu také krizoví dobrovolníci Samari.  

K 31.12.2020 je stav dispozičních prostředků na bankovním účtu 18 tis. Kč. 

Číslo účtu: 221 290 435/0300. 



 

VEŘEJNÉ SBÍRKY 

Veřejná sbírka pro zahraničí 

Veřejná sbírka je určena především na potravinovou, zdravotnickou a rekonstrukční pomoc lidem 

v chudých oblastech Bangladéše, Ukrajiny a Rumunska. Sbírka probíhá od 1.11.2014 a je zřízena 

na dobu neurčitou. Sbírka je průběžně podporována přednáškami o rozvoji školy Padardia ale také  

o životě v Bangladéši, které prezentuje zejména MUDr. Milan Moskala a výstavy Samari. 

V roce 2020 nebyly prostředky na pomoc lidem v chudých oblastech Bangladéše čerpány a zústávají 

k dispozici do dalšího období. Pro jiné cílové země nevznikla konkrétní potřeba. 

K 31.12.2020 byla na účtu k dispozici částka 123 tis. Kč.  

Číslo účtu: 218 288 609 /0300 

 

Veřejná sbírka pro Českou republiku 

Veřejná sbírka na pomoc potřebným, zejména pro případ škod způsobených přírodními katastrofami 

v České republice, probíhá od 1.1.2013 a je zřízena na dobu neurčitou.  

V roce 2020 nenastal důvod k použití finančních prostředků sbírky k účelu, pro který byla založena.  

K 31.12.2020 bylo na účtu sbírky 0 tis. Kč. 

Číslo účtu: 231 197 664 /0300 

 

Poděkování 

Chtěli bychom poděkovat všem těm, kteří nás v roce 2020 podporovali. Dík patří zejména 

dobrovolníkům, kteří věnovali velkou část svého volného času a pomáhali potřebným. Nesmíme 

zapomenout ani na “adoptivní rodiče”, kteří pomáhali zlepšit život dětem v daleké Bangladéši. Chtěli 

bychom poděkovat také všem dárcům a sponzorům, bez jejichž pomoci a finanční podpory bychom 

nemohli pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. Mezi naše dlouhodobé dárce a podporovatele patří 

m.j. DEKORA s.r.o., COMINFO,  a.s., PILANA Knives s.r.o., Continental Barum s.r.o., Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně, DIMATEX CS, spol. s r. o.,  KODIAK print s.r.o. 

Velmi si vážíme také podpory projektům Samari od Ministerstva vnitra ČR, Zlínského kraje a 

statutárního města Zlín.  

Děkujeme mnohokrát všem dobrovolníkům, spolupracovníkům, přátelům a příznivcům Samari, kteří 

nám fandí a podporují nás v dobré věci.  

 

Kontakty 

Samari, z.s., Burešov 4886, 760 01 Zlín 

tel.: 777 808 777, 775 702 866 

samari@samari.cz,  ucetni@admac.cz 

číslo provozního účtu: 218288537/0300

http://www.utb.cz/
http://www.utb.cz/
mailto:ucetni@admac.cz


  Příloha v účetní závěrce k rozvahovému dni 31.12.2020 

 

Název účetní jednotky:             Samari, z.s. 

Právní forma:               zapsaný spolek 

IČ:    22671951 

Sídlo:     Burešov 4886, 76001 Zlín 

Datum registrace u MV: 5.10.2007 

Ke dni 1.1.2014 byl spolek zapsán u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720 a je 

veden v oddílle L, vložka číslo 12720 

 

Poslání: 

Ve spolupráci s orgány správy a dotčenými institucemi jsou základní cíle sdružení zejména tyto: 

1. Zvyšování kvality života a zdraví obyvatel České republiky a ostatních zemí, kteří potřebují 

pomoc. 

2. Teoretická i praktická realizace projektů napomáhajících rozvoji školní výuky a dosažení 

vzdělání, zejména v rozvojových zemích. 

3. Organizace a poskytování nutné pomoci obětem ke zmírnění následků mezinárodních 

konfliktů, terorizmu a občanských válek, proti bídě, hladu, chudobě apod. 

4. Teoretická i praktická realizace sociálních a humanitárních projektů jak v ČR, tak 

i v zahraničí se zaměřením na práci s dětmi, postiženými, bezdomovci, sociálně 

ohroženými, uprchlíky a příslušníky jiných etnických skupin. 

5. Uskutečňování poradenství, besed a dalších výchovných programů (sportovní, kulturní, 

humanitární apod.) pro různé typy škol a institucí nebo i jedinců, s důrazem na primární 

sociální prevenci. 

6. Nabídka volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež směřující k pozitivnímu ovlivnění 

způsobu jejich života např. organizováním kulturních a sportovních akcí. 

7. Propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti, realizace a akreditace 

vlastních dobrovolnických programů, zajištění dobrovolnické pomoci. 

8. Spolupráce s univerzitami a školami především při pořádání seminářů, přednášek, 

diskusních klubů, umožňování realizace praxe studentů, vedení bakalářských a diplomových 

prací studentů apod. 

9. Vyvíjení osvětové činnosti a podporování výchovy orientované na oblast pomoci 

potřebným, formou přednášek a veřejných diskusí. 

10. Doplňkový prodej výrobků, produktů a služeb vztahujících se k realizovaným sociálním a 

humanitárním projektům s cílem přiblížit a poznat životní a kulturní zvyklosti obyvatel 

příslušné oblasti. 

 

Statutární orgán:   Ing. Hana Strouhalová, předsedkyně z.s. 

         

Zakladateli účetní jednotky jsou: 

     František Tomanec, člen 



                                       Ing. Petra Nováková, člen 

                 Ing. Hana Strouhalová, člen  

                                Mgr. Milan Javora, člen  

                                Mgr. Petr Andrýsek, člen 

Finanční vklady do vlastního jmění nenastaly. 

Účetní jednotka nemá organizační složky s právní subjektivitou. 

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok. Ke zpracování účetních záznamů se používá 

výpočetní technika. Účetní záznamy jsou archivovány v sídle účetní jednotky.  

 

Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem B, účtování zásob, získaných darováním, se 

provádí způsobem A. Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími 

cenami.  

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Vedlejší pořizovací náklady (poštovné, 

dopravné aj.) jsou účtovány na příslušný účet odpovídající položky. Pohledávky, závazky, peněžní 

prostředky a ceniny se oceňují jmenovitými hodnotami. Majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou 

není. Vlastní činností (ve vlastní režii) není vytvářen žádný majetek. Nedokončená výroba není. 

Odchylky od metod dle § 7 odst.5 zákona nenastaly. 

Odpisový plán pro dlouhodobý majetek byl vytvořen s přihlédnutím k předpokládané délce životnosti 

majetku a odpisovým skupinám definovaným zákonem o daních z příjmů. 

O opravných položkách se neúčtovalo. Opravné položky k neuhrazeným pohledávkám po splatnosti k 

rozvahovému dni nejsou. 

O rezervách, krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrech se neúčtovalo. 

O zřizovacích výdajích nebylo účtováno. 

K účtování v cizích měnách se používá pevný roční kurz ČNB, platný k 1. dni účetního období.  

K rozvahovému dni byla aktiva evidovaná v cizích měnách přepočtena kurzem platným k rozvahovému 

dni. Kurzové rozdíly jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření účetní jednotky.  

 

Účetní jednotka nemá podstatný vliv ani rozhodující vliv nebo podíl v jiné účetní jednotce. 

Účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby nejedná jménem a na účet jiné účetní jednotky. 

 

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá období nenastaly. 

Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné splatné dluhy pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné splatné dluhy pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění. 

Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné daňové nedoplatky evidované u místně příslušných 

finančních a celních orgánů. 

Cenné papíry, dluhopisy, majetková účast nebo podobné cenné papíry, podíly a práva účetní jednotka 

nemá v držení. 

Pohledávky po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetní jednotka nemá. Dluhy a pohledávky k 

rozvahovému dni s dobou splatnosti delší než 5 let v účetním období nevznikly a ani z předchozích 



účetních období účetní jednotka žádné nemá. 

 

Dluhy po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni jsou ve výši 0 tis. Kč.  

Dluhy k podnikům ve skupině nejsou. 

Dluhy kryté podle zástavního práva účetní jednotka nemá. 

Dluhy evidované k rozvahovému dni s dobou splatnosti delší než 5 let účetní jednotka nemá. 

Penzijní dluhy ani dluhy vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku účetní jednotka nemá. 

 

Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou účetní jednotky účetní jednotka nemá. 

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem ani závazky nevykázané 

v rozvaze účetní jednotka nemá. 

Cizí majetek uvedený v rozvaze účetní jednotka nemá. Účetní jednotka nemá významný drobný 

hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze (bilanci). 

 

Dlouhodobé bankovní úvěry se nevyskytují. Další významné potenciální ztráty,  na které nebyla 

vytvořena rezerva účetní jednotka nemá. 

 

Výnosy účetní jednotky: 

                         Hlavní činnost  Hospodářská činnost 

  

Tržby za vlastní výkony, zboží, materiál a majetek     0 tis. Kč     0 tis. Kč 

Kurzový zisk+ úroky bú                   0 tis. Kč     0 tis. Kč 

Ostatní výnosy                   61 tis. Kč     0 tis. Kč 

Přijaté příspěvky – dary+členské   102 tis. Kč     0 tis. Kč 

Provozní dotace     158 tis. Kč     0 tis. Kč 

Nepoužité příspěvky a dary jsou součástí fondů účetní jednotky ve výši 352 tis. Kč. 

 

Ztráta za rok 2019 ve výši 28 tis. Kč byla v plné výši kompenzována z fondu sdružení-zisk minulých let.  

Ztráta za rok 2020 ve výši 43 tis. Kč se navrhuje v plné výši kompenzovat z fondu sdružení-zisk 

minulých let. 

 

Přepočtený počet zaměstnanců:  1, z toho 0 členů statutárního, řídícího, kontrolního nebo jiného 

orgánu 

Odměny a funkční požitky členům statutárního, řídícího, kontrolního nebo jiného orgánu z titulu funkce 

vč. bývalých nebyly vyplaceny. 

Půjčky, záruky, úvěry, ostatní a podobná plnění vůči členům statutárního, řídícího, kontrolního nebo 

jiného orgánu z titulu funkce vč. bývalých nebyly poskytnuty. 

Penzijní závazky členům statutárního, řídícího, kontrolního nebo jiného orgánu z titulu funkce vč. 

bývalých nevznikly ani nebyly sjednány. 

Penzijní závazky ani závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku účetní jednotka nemá. 

 



Výpočet zisku nebo ztráty nebyl v průběhu účetního období, ani proti minulému účetnímu období, 

ovlivněn způsobem oceňování finančního majetku. 

V předcházejícím zdaňovacím období byla uplatněna daňová úleva.  

O odloženém daňovém závazku nebo pohledávce nebylo účtováno. 

O dotacích na provozní účely bylo účtováno ve výši 158 tis. Kč.   

O příspěvku od Úřadu práce nebylo účtováno. 

Dary přijaté účetní jednotkou v průběhu účetního období jsou zahrnuty v přiznání k dani z příjmů 

právnických osob. 

Účetní jednotka je pořadatelem 2 veřejných sbírek.  

Vyúčtování obou sbírek je v souladu s předpisy průběžně předáváno Zlínskému kraji. 

K rozvahovému dni je na sbírce pro pomoc v ČR evidován zůstatek 0 tis. Kč.  

K rozvahovému dni je na sbírce pro pomoc v zahraničí evidován zůstatek 123 tis. Kč.  

 

Účetní jednotka nemá žádné individuální produkční kvótu, nemá žádný individuální limit prémiových 

práv a nemá žádné jiné i obdobné kvóty a limity, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových 

ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací 

cenou by převýšily její významnost. 

 

Vlastní zdroje ve výši 347 tis. Kč jsou tvořeny vlastním jměním (390 tis. Kč) a hospodářským výsledkem 

roku 2020 (ztráta 43 tis. Kč). Jiný důvod změn vlastního jmění nenastal. 

 

Změny a dodatky, provedené během účetního období, v registraci nenastaly. 

 

K významným událostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo. 

 

 

Okamžik sestavení:  29. 6. 2021 

 

      

 

 

Ing. Hana Strouhalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Rozvaha             

   pro nevýdělečné organizace  ve zkráceném rozsahu     

      Dle č. 504     

            

  ke dni 31.12.2020   V tis. Kč     
          

  IČ    Samari, z.s.     

  22 67 19 51    Burešov 4889     

       760 01 Zlín     
          

 Označení Aktiva     Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni  

        účetního období účetního období  

 A   B   1     2  

 A. Dlouhodobý majetek celkem     0   0  

 A I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  0   0  

 A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   95   95  

 A III. Dlouhodobý finanční majetek celkem  0   0  

 A IV. Oprávky k dlouhod. majetku celkem   -95   -95  
          

 B. Krátkodobý majetek celkem     565   417  

 B I. Zásoby celkem       30   30  

 B II. Pohledávky celkem    6   16  

 B III. Krátkodobý finanční majetek     482   324  

 B IV. Jiná aktiva celkem     47   47  

   Aktiva celkem       565   417  
          

 Označení Pasiva     Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni  

        účetního období účetního období  

 A   B   1     2  

 A Vlastní zdroje celkem     504   347  

 A I. Jmění celkem       532   390  

 A II. Výsledek hospodaření celkem     -28   -43  
          

 B. Cizí zdroje celkem     61   70  

 B I. Rezervy celkem       0   0  

 B II. Dlouhodobé závazky celkem     0   0  

 B III. Krátkodobé závazky celkem     61   70  

 B IV. Jiná pasiva celkem     0   0  

   Pasiva celkem       565   417  

          

          

 Sestaveno dne:  Sestavil:      

  29.06.2021  Ing. Hana Strouhalová    

          

 

Právní forma účetní 
jednotky:  zapsaný spolek     

          

 Předmět podnikání:  Nezisková organizace    

          
 

 

 



 

  Výkaz zisku a ztráty         

  pro nevýdělečné organizace  ve zkráceném rozsahu   

      Dle č. 504     

           

  ke dni 31.12.2020   V tis. Kč     
         

  IČ    Samari, z.s.   

  22 67 19 51    Burešov 4889   

       760 01 Zlín     
         

   Náklady       Činnost    

        Hlavní Hospodářská Celkem  

         1 2 3  

 A. Náklady     364 0 364  

 A I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 113 0 113  

 A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu,         

   zboží, vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku 0 0 0  

 A.III. Osobní náklady celkem 235 0 235  

 A.IV. Daně a poplatky celkem   0 0 0  

 A.V. Ostatní náklady celkem   16 0 16  

 A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a       

   opravných položek celkem   0 0 0  

 A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem   0 0 0  

 A.VIII. Daň z příjmů celkem   0 0 0  

   Náklady celkem    364 0 364  
                
         

   Výnosy       Činnost    

        Hlavní Hospodářská Celkem  

         1 2 3  

 B. Výnosy     321 0 321  

 B.I. Provozní dotace     158 0 158  

 B.II. Přijaté příspěvky celkem   102 0 102  

 B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 0 0  

 B.IV. Ostatní výnosy celkem 61 0 61  

  B.V. Tržby z prodeje majetku celkem 0 0 0   
            
                  

   Výnosy celkem 321 0 321  
            

 C Výsledek hospodaření před zdaněním -43 0 -43  
                

 D 
Výsledek hospodaření po 
zdanění   -43 0 -43  

                
         

 Sestaveno dne:  Sestavil:     

  29.06.2021  Ing. H. Strouhalová              

 Právní forma účetní jednotky: zapsaný spolek     

 Předmět podnikání:  nezisková organizace     
 


