
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2019





3

SUBJEKT:
Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika
sídlo: Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc
nadace zapsaná v nadačním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, sp.zn.: N 193
IČO: 258 320 26
kontakt: info@vyzkumrakoviny.cz
tel. +420 585 632 246

ÚVOD

Cíle a poslání Nadace

Nadace je založena k trvalé službě společensky užitečnému a veřejně prospěšnému účelu. Účel 
Nadace je následující:

a) podpora vědy, výzkumu  a vývoje v oboru biomedicíny se zvláštním akcentem na výzkum 
nádorových onemocnění,

b) podpora vědy, výzkumu a vývoje v oblasti primární nebo sekundární prevence zhoubných 
novotvarů, 

c) podpora vědy, výzkumu a vývoje závažných civilizačních chorob, 
d) podpora prevence lidského zdraví, zvláště pak prevence před zhoubnými novotvary  

a dalšími závažnými civilizačními chorobami,
e) podpora výchovy a dalšího vzdělávání odborníků v oboru biomedicíny,
f) materiální podpora vědců v oboru biomedicíny, včetně poskytování studijních nebo 

pobytových stipendií pro zahraniční vědce, dále poskytování finančních odměn za 
mimořádné výzkumné výsledky a za nejlepší vědecké práce, zejména v rámci renomovaných 
výzkumných pracovišť v ČR, v rámci vědeckých a transferových konferencí atp.,

g) podpora, organizování a poskytování záštity pro pacientské organizace aktivní  
v propagaci výzkumu nádorových onemocnění,

h) podpora a provádění osvěty veřejnosti v prevenci před závažnými civilizačními chorobami,
i) podpora a poskytování vzdělávání veřejnosti v oblastech prevence, specifik výzkumu  

a dalších oblastech.

Nadace byla založena v roce 1997. Hlavním cílem nadace je podpora výzkumu nádorových 
onemocnění. Nadace během své existence podpořila řadu vědecko-výzkumných projektů  
a vědců zabývajících se výzkumem nádorových onemocnění a podílela se na vzdělávání laické  
i odborné veřejnosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva za rok 2019 byla zpracována v souladu s ustanovením § 358 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

O ČINNOSTI NADACE PRO VÝZKUM RAKOVINY 
ČESKÁ REPUBLIKA ZA ROK 2019
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ORGÁNY NADACE
Správní rada
Předseda správní rady: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Místopředseda správní rady: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Členové správní rady
prof. Jiří Drábek, Ph.D. (ve funkci do března 2019)
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.

Dozorčí rada
Předsedkyně dozorčí rady: Mgr. Linda Lososová

Členové dozorčí rady
JUDr. Beáta Zemková
Mgr. Miroslav Dvořák, Ph.D.

Ředitel – osoba oprávněná jednat jménem Nadace
Mgr. Peter Vanek

Zaměstnanci
Mgr. Věroslava Dittrichová – asistentka ředitele

Účetnictví
UOL Olomouc – Aneta Cahová

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. 

Zakladatelé Nadace

ORGÁNY NADACE
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Rok 2019 se nesl ve znamení dokončení 
našeho dlouhodobě připravovaného cíle 
– udělat něco víc pro včasnější diagnostiku 
rakoviny děložního hrdla. Nadace se tomuto 
tématu věnuje už od roku 2012. Nejprve jsme 
začali podporovat vědecké týmy soustředící 
se na zavedení nových vědeckých poznatků 
do diagnostiky nádorového onemocnění 
děložního hrdla. Na toto nádorové 
onemocnění v České republice zemře 1 žena 
denně a dalších 800 žen ročně si u svého 
lékaře vyslechne diagnózu rakoviny.

Ve společnosti se hodně hovoří o nutnosti 
prevence onkologických onemocnění, 
nicméně podle statistiky až 40% českých žen 

nechodí pravidelně ke gynekologovi. My  
v nadaci máme pocit, že pouhé zdůrazňování 
důležitosti prevence nestačí. Rozhodli jsme se 
pro akci! A tak jsme v září 2019 spustili projekt  
s názvem „KOPRETINA“. 

V rámci tohoto projektu jsme nejprve 5.000 
náhodně vybraných žen poslali poštou samo-
odběrový HPV test ke zjištění rizika vzniku 
rakoviny děložního hrdla. Proč dostal projekt 
název Kopretina? Projekt využívá symbolu 
květiny z filmu „Ať žijí duchové“, ve kterém 
hlavní hrdinka Leontýnka, ztvárněná dětskou 
herečkou Danou Vávrovou, zpívá „Kdo mi 
podá kopretinu“. Dana Vávrová podlehla  
v roce 2009 rakovině děložního hrdla.

SLOVO ÚVODEM

AKTIVITY NADACE V ROCE 2019

Projekt Žabka

Spolupráce Nadace s franšízou Žabka 
vyvrcholila dne 1.2.2019 předáním finančního 
daru. Obchodní řetězec Žabka spadá do 
portfolia společnosti Tesco a disponuje 
malými prodejnami smíšeného zboží po celé 
České republice. Předmětem spolupráce je 
finanční podpora Nadace, kdy Žabka Nadaci 
věnuje vždy určitý finanční obnos z prodeje 
papírových tašek. Nadaci osobně navštívil 
obchodní manažer společnosti, pan Aleš 
Lysek, a předal nám šek na 66.000,-Kč.

Děkujeme!

Den otevřených dveří

Dne 2.2.2019 ku příležitosti Světového dne 
rakoviny (4.2.) zorganizovala Nadace pro 
všechny zájemce z řad veřejnosti laické  
i  odborné den otevřených dveří s rozmanitým 
programem. Obsahovou náplní dne otevřených 
dveří byl seminář na téma „Tradiční, alternativní 
a doplňková léčba rakoviny pohledem vědců“. 

Velký zájem byl o přednášku MUDr. Alony 
Řehulkové na téma „Výskyt mutace BRCA  
v rodině z pohledu lékaře a pacienta“ a rovněž  
o exkurzi Ústavu molekulární a translační 
medicíny, jednoho z největších pracovišť na 
výzkum rakoviny v České republice. Součástí 
dne otevřených dveří byla rovněž prohlídka 
Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice 
Olomouc, kde se návštěvníci dozvěděli, jak se 
pořizuje PET/CT snímek a proč je důležitou 
součástí diagnostiky.
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Charitativní jízda motoklubu Wanted RC

Tradiční charitativní jízda motorkářů ze spolku 
Wanted RC proběhla dne 11. 5. 2019. Jízda 
byla jako vždy zahájena v Ústí nad Labem  
a směřovala do Fakultní nemocnice Olomouc. 
Tam také proběhlo za účasti dětských 
pacientů a zaměstnanců Dětské kliniky 
předání finančního daru v hodnotě 64.500,-Kč. 

Děkujeme!

AKTIVITY NADACE V ROCE 2019

Mezinárodní den žen na onkologické 
klinice FNOL

Ku příležitosti Mezinárodního dne žen se 
dne 8. 3. 2019 vypravili zástupci Nadace na 
Onkologickou kliniku Fakultní nemocnice 
Olomouc. Pacientky, sestřičky i lékařky měly 
toho dne doslova „na růžích ustláno“.  Každá 
pacientka od nás dostala krásnou červenou 
růži se vzkazem: „Nejste na to sama“. Proč? 
Protože žádná žena není na své onemocnění 
sama a my to víme nejlépe. V laboratořích 
vědecko-výzkumných pracovišť totiž denně 
pracují vědci se stejným cílem – porazit 
rakovinu.
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Projekt nového stylu propagace Nadace

V září 2019 odstartoval projekt nového stylu 
propagace Nadace a jejích aktivit k naplňování 
cílů, pro který byla Nadace založena. Vynaložili 
jsme celkem 250.000,-Kč na marketingovou 
kampaň, jejímž cílem bylo zviditelnit Nadaci 
a nabídnout veřejnosti podporu výzkumu 
rakoviny jako jednu z alternativ filantropie.

AKTIVITY NADACE V ROCE 2019
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Projekt KOPRETINA 

Dne 9.9.2019 byl zahájen stěžejní projekt 
Nadace pro rok 2019 s názvem „KOPRETINA“. 
Od srpna 2019 do ledna 2020 našly vybrané 
ženy ve věku 30-65 let na poště doporučenou 
zásilku. V obálce se nacházel jednoduchý 
domácí diagnostický test s návodem. Jedná se 
o samo-odběrový test na přítomnost HPV viru 
způsobujícího rakovinu děložního hrdla. 

Samotný odběr vzorku, vyplnění formuláře 
a vložení do předepsané návratové obálky 
zabere pouhých deset minut. Po odeslání 
následuje laboratorní zpracování vzorku 
stěru, ze kterého se žena dozví, má-li zvýšené 
riziko rakoviny. Tímto způsobem Nadace ve 
spolupráci s Ústavem molekulární a translační 
medicíny Lékařské fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci  po vzoru jiných 

vyspělých zemí, a nyní poprvé  v České republice 
začala testovat nejnovější způsob včasného 
záchytu rakoviny ještě před jejím vznikem. 
Právě včasný záchyt je rozhodujícím faktorem 
pro vyléčení nemoci.

Rakovina děložního čípku je onemocnění,  
které způsobuje chronická infekce HPV.  
V ČR je bohužel téměř 50% žen, které ale 
ke gynekologovi pravidelně nechodí, a právě 
ty se ve zralém věku nejčastěji stávají obětí 
tohoto zhoubného onemocnění. Důvody, 
proč ženy nechodí ke gynekologovi, jsou 
různé, ale nejčastěji je to ostych, kulturní 
rozdílnost, nedostatek času, velká vzdálenost 
do ambulance gynekologa, nebo se domnívají, 
že po přechodu už na prohlídky chodit nemusí. 
Právě toto je největším omylem, protože rakovina 
děložního hrdla se vyvíjí zhruba 10-15 let. 

Ambasadorkami projektu KOPRETINA jsou 
manželka premiéra, paní Monika Babišová,  
a moderátorka, paní Hana Heřmánková.  
Děkujeme!

AKTIVITY NADACE V ROCE 2019
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UNEX Run

Dne 3.10.2019 doslova proběhl projekt UNEX 
Run, jenž je tradičním vytrvalostním během 
zaměstnanců uničovské společnosti UNEX, a.s. 
Sami zaměstnanci každoročně rozhodují, jaký 
veřejně-prospěšný účel jejich zaměstnavatel 
každoročně podpoří. V roce 2019 byla 
podpořena naše Nadace částkou 50.000,-Kč. 

Děkujeme!

Vzdělávací seminář pro společnost SAP 
Services, s.r.o.

Dne 3.9.2019 jsme se vydali do Prahy, kde 
jsme pro společnost SAP Services s.r.o. Praha 
zorganizovali vzdělávací seminář na téma 
„Rakovina děložního hrdla“. Požádali jsme paní 
Mgr. Vladimíru Koudelákovou, Ph.D., expertku 
na problematiku lidského papiloma viru (HPV), 
o výklad k tématu rakoviny děložního hrdla, 
která je ve většině případů důsledkem nákazy 
HPV virem.

Jarní roadshow Sdružení soukromých 
gynekologů ČR 2019 

Nadace se od 8.10. do 13.11.2019 podílela na 
organizaci vzdělávacího cyklu pro soukromé 
gynekology v České republice na téma 
„Možnosti zapojení refrakterní populace 
do screeningu karcinomu děložního hrdla“. 
Byli přizváni experti v daném oboru, doc. 
MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., Mgr. Vladimíra 
Koudeláková, Ph.D., a Mgr. Hana Jaworek 
(pozn.: všichni z Ústavu Molekulární  
a translační medicíny Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci), kteří 
proškolili gynekology v celkem 7 krajských 
městech a v hlavním městě Praha.

AKTIVITY NADACE V ROCE 2019
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Konference Dny diagnostické, prediktivní 
a experimentální onkologie (DDPEO) 2019

Ve dnech 25.–27.11.2018 proběhl další, nyní 
již 15. ročník konference DDPEO, kde si vědci 
vyměnují informace o jejich projektech. 
Nadace každoročně konferenci podporuje 
a oceňuje mladé vědce za jejich excelentní 
vědecké výsledky. 

Veřejná sbírka 

Veřejná sbírka na podporu výzkumu rakoviny 
pokračovala i v roce 2019. Peněžní prostředky 
z veřejné sbírky jsou deponovány na bankovní 
účet č. 2901516003/2010, vedený u FIO banka, 
a.s., pobočka Dolní náměstí 20, Olomouc.  

Veřejná sbírka je pořádána přímými vklady 
na bankovní účet, přes platební bránu 
ThePay nebo prostřednictvím telefonní linky 
dárcovskou SMS. Výtěžek veřejné sbírky ke 
dni 31. 12. 2019 činil 165.510,- Kč.

AKTIVITY NADACE V ROCE 2019
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Małgorzata Szostakowska-Rodzoś, polská 
vědkyně zabývající se výzkumem na téma: 
Identification of circulating tumor cells (CTCs) 
in advanced breast cancer patients by EpCAM 
independent system CytoTrack. Obdržela 
nadační příspěvek ve výši 20.511,75Kč za 
nadstandardní výsledky ve výzkumu.

Klaudia Kvaková, slovenská vědkyně 
působící na českém Ústavu organické chemie  
a biochemie AV ČR, zabývající se výzkumem 
na téma: Fluorescent Nanodiamonds 
Modified with Biocompatible Polymers. 
Obdržela nadační příspěvek ve výši 10.000,-Kč.

MUDr. Bohuslav Mičaník, gynekolog, za 
provedení srovnávací studie HPV Pro I a HPV 
Pro II. Obdržel nadační příspěvek ve výši 
121.500,-Kč. 

MUDr. Pavel Turčan, gynekolog, za provedení 
srovnávací studie HPV Pro I a HPV Pro II. 
Obdržel nadační příspěvek ve výši 59.100,-Kč. 

MUDr. Petr Kovář, gynekolog, za provedení 
srovnávací studie HPV Pro I a HPV Pro II. 
Obdržel nadační příspěvek ve výši 133.200,-Kč. 

Nadační příspěvky v roce 2019 obdrželi:
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DÁRCI

Nadace je ze zákona 1 povinna ve výroční zprávě uvést u jednotlivých nadačních darů přehled  
o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10.000,-Kč.

1 ust. § 358 odst. 3 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

DÁRCI HODNOTA DARU

Marcela Němcová 2 200 000 Kč

Dynex Technologies, s.r.o. 1 000 000 Kč

Tesco Žabka 66 000 Kč

Wanted RC 64 500 Kč

UNEX, a.s. 50 000 Kč

VIZOO, s.r.o. 40 000 Kč

CRUZ TATOO - Ladislav Křížek 24 000 Kč

JUDr. Robert Runták 20 000 Kč

Radovan Janoušek 14 000 Kč

MAURICE WARD & CO, s.r.o. 12 770 Kč

Petr Maleček 12 000 Kč

Marián Hajdúch 12 000 Kč

Lubomír Machuča 12 000 Kč

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

• Paní PhDr. Marcele Němcové za štědrý příspěvek na připravovaný projekt na včasný 
 záchyt  karcinomu plic. 
• Ambasadorkám projektu KOPRETINA – paní Monice Babišové, paní Haně Heřmánkové  
 za skvělou propagaci projektu prevence a včasné diagnostiky rakoviny děložního hrdla.



13

Nadace nepodléhá zákonné povinnosti ověřovat účetní závěrku auditorem. Konečný příjem  
v roce 2019 (ve výši 3.957.603,-Kč) převýšil výdaje (ve výši 2.542.562,-Kč). Majoritní díl výdajů 
tvořily náklady na jednotlivé projekty Nadace. V roce 2019 byly poskytnuty příspěvky ve výši 
434.312,-Kč, zbylé výdaje v souladu s cíli Nadace tvořily hlavně projektové náklady. 

FINANČNÍ ZPRÁVA

DARY: 
PhDr. Marcela Němcová     
Dynex Technologies, s.r.o.   
Tesco Žabka     
Wanted RC   
UNEX, a.s.
VIZOO, s.r.o.
CRUZ TATOO Ladislav Křížek
Drobní dárci – fyzické osoby
Veřejná sbírka    
Dary celkem :   
 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST:
Příjmy z prodeje HPV samo-odběrového testu a z prodeje 
knihy Věnované pohádky
Příjem z osvětové přednáškové činnosti
Příjmy z hospodářské činnosti celkem:

DOTACE: 
Dotace ÚP Olomouc
Dotace celkem:

 
ÚROKY:
Výnosové úroky z bankovních účtů  
Úroky celkem:

2.200.000 Kč
1.000.000 Kč

66.000 Kč
64.500 Kč
50.000 Kč 
40.000 Kč
24.000 Kč

110.349 Kč
165.510 Kč

3.720.359 Kč

190.913 Kč
8.105 Kč

199.018 Kč

36.000 Kč

2.226 Kč

36.000 Kč

2.226 Kč

PŘÍJMY 2019
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PŘÍSPĚVKY V SOULADU S CÍLI NADACE: 
Podpora mladých vědců (Małgorzata Szostakowska-
Rodzoś)     
Podpora mladých vědců (Klaudia Kvaková)
Příspěvek za odborné studie (MUDr. Bohuslav Mičaník) 
Příspěvek za odborné studie (MUDr. Pavel Turčan) 
Příspěvek za odborné studie (MUDr. Petr Kovář)
Příspěvek na vzdělávání v rámci konference DDPEO
Příspěvky celkem:   
 

OSOBNÍ NÁKLADY:
Mzdové náklady a zákonné odvody
Osobní náklady celkem:

PROVOZNÍ NÁKLADY: 
Náklady na správu nadace
Provozní náklady celkem:

 
NÁKLADY NA PROJEKTY NADACE:
Náklady na klinickou studii KOPRETINA
Náklady na vzdělávání veřejnosti v prevenci nádorových 
onemocnění  
Náklady na projekty celkem:

DANĚ:
Daň z příjmu

20.512 Kč

10.000 Kč
121.500 Kč

59.100 Kč
133.200 Kč

90.000 Kč 
434.312 Kč

660.528 Kč
660.528 Kč

545.266 Kč
545.266 Kč

291.940 Kč
861.454 Kč

569.514 Kč

0 Kč

VÝDAJE 2019

FINANČNÍ ZPRÁVA

ODPISY: 
Účetní odpisy majetku     
Odpisy celkem:   
 

POPLATKY:
Bankovní transakční poplatky, poplatky za vedení účtu,
poplatky platební brány ThePay, DMS poplatky
Poplatky celkem:

30.673 Kč
30.673 Kč

10.328 Kč
10.328 Kč



 

Příjmy 2019

Dary Hospodářská činnost Dotace Úroky

 

Výdaje 2019

Příspěvky Osobní náklady Provozní náklady

Projektové náklady Odpisy Poplatky
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SLOVO ZÁVĚREM

Podpora výzkumu diagnostiky nádorových 
onemocnění a podpora léčby nádorových 
onemocnění je vždy nejlepším nástrojem 
k cestě za zdravím celé společnosti. Jsme rádi, 
že objem podpory v České republice roste a 
doufáme, že v příštích letech dosáhne úrovně 
podpory výzkumu v nejvyspělejších zemích 
světa.

Váš Peter Vanek, ředitel

NADACE PRO VÝZKUM RAKOVINY ČESKÁ REPUBLIKA
Hněvotínská 5, Olomouc, PSČ 530 06
IČ: 25838026
Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 193

Bankovní spojení: Fio Banka, č. účtu: 2100731758/2010
Veřejná sbírka: č. účtu: 115-4584790277/0100

Kontakty:  info@vyzkumrakoviny.cz
   +420 585 63 2246 
   www.vyzkumrakoviny.cz

Úřední hodiny: Po – Pá: 9:00 – 15:00

REVIZNÍ DOLOŽKA
Výroční zpráva Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika za rok 2019 byla dne ……........ 2020 
zrevidována dozorčí radou Nadace.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Výroční zpráva Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika za rok 2019 byla dne ……........ 2020 
SCHVÁLENA správní radou Nadace.

23. 7. 

4. 9.

mailto:info@vyzkumrakoviny.cz
http://www.vyzkumrakoviny.cz
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Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika, Hněvotínská 1333, Olomouc - Nová Ulice, 77900, DIČ: 25832026

Daň z příjmů právnických osob
za zdaň. obd. od roku 2015 včetně

Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Zástupce: Jana Jáčová

Výkaz zisku a ztrát (druhové členění)

Označení Text Číslo řádku
Skutečnost v účetním období

běžném minulém

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 8105 500420

II. Tržby za prodej zboží 02 190913 20711

A. Výkonová spotřeba 03 1437231 744083

A.1 Náklady vynaložené na prodané zboží 04 0 0

A.2 Spotřeba materiálu a energie 05 262928 484979

A.3 Služby 06 1174302 259105

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0

C. Aktivace (-) 08 0 0

D. Osobní náklady 09 660528 329873

D.1. Mzdové náklady 10 509514 250055

D.2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 151014 79818

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 151014 79187

D.2.2. Ostatní náklady 13 0 631

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 14 30673 17508

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 30673 17508

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 30673 17508

E1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0

E.2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0

III. Ostatní provozní výnosy 20 3756359 1507729

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 0 0

III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 0 0

III.3. Jiné provozní výnosy 23 3756359 1507729

F. Ostatní provozní náklady 24 407432 202

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 0

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0 0

F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti 27 3630 0

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0

F.5. Jiné provozní náklady 29 403802 202

www.uol.cz

Označení Text Číslo řádku
Skutečnost v účetním období

běžném minulém

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 1419514 937193

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0 0

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0 0

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 0 0

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 2226 523

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 2226 523

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 0 184

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 184

VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 0

K. Ostatní finanční náklady 47 6698 6163

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -4472 -5823

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 1415042 931370

L. Daň z příjmů 50 0 0

L.1. Daň z příjmů splatná 51 0 0

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 0 0

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 1415042 931370

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 1415042 931370

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 3957603 2029382






