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JAHODA - Lepší život 
ve velkém městě
JAHODA je nezisková organizace, která má 
za sebou více než dvacetiletou historii.
Naším cílem je provázet děti a mladé lidi 
od malička až do dospělosti. Nabízíme komunitní 
rodinná centra, jesličky pro ty nejmenší, školku, 
nízkoprahové kluby a terénní program pro děti 
a mladé lidi. Organizujeme volnočasové aktivity 
pro všechny generace, mezi nejznámější z nich 
patří jednodenní festival volného času Strawberry 
Fields. 
Dětem a mladým lidem nabízíme alternativy 
trávení volného času a snažíme se předcházet 
rizikům, která jsou s běžným životem v anonymitě 
velkého města obvykle spojena. Rodičům 
pomáháme s úspěšným návratem do zaměstnání. 

Naše poslání

Posilujeme vztahy s rodinou a se školou

Pomáháme všem bez rozdílu 
rodinám dětí se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním, dětem s odlišným mateřským 
jazykem

Dáváme klientům zpětnou vazbu, ať už je jakákoliv

Vytváříme příjemné prostředí pro naše klienty 
i zaměstnance

Co je pro nás důležité

Láska/Pochopení a otevřenost
Otevřená komunikace 
Posilování zdravého sebevědomí a individuality

Bezpečí a tolerance
Hierarchie hodnot pro dobrý život
Prostor pro všechny generace 

Rovnost a etický přístup
Usilujeme o to, aby dítě bylo vnímáno jako 
rovnocenný partner
Nehodnotíme, ale  pomáháme a nasloucháme
Jsme kvalifikovaný tým, super parta a dáváme 
šanci všem - genderová vyváženost.

Porozumění a individuální přístup
Tolerance jiných názorů, kultur a hodnot
Motivace k dalšímu rozvoji a poznávání 

JAHODA, z.ú.  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
A VOLNOČASOVÉ PROGRAMY
Manažerka sociálních služeb

Nízkoprahový klub Jahoda

Nízkoprahový klub Džagoda 

Terén Jahoda

Projekt sociálního začleňování

Stážisté a dobrovolníci

Mezinárodní projekty 

Hudební zkušebna a nahrávací 
studio 

Festival Strawberry Fields 

Komunitní volnočasové akce

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 
STŘEDISKA 

Manažer vzdělávacích středisek

Komunitní rodinné centrum 
Černý Most 

Mateřská škola Jahoda 
Černý Most

Dětská skupina Černý Most

Dětská skupina Vinohrady

Dětská skupina Nové Město 

Dětská skupina Justinka

KOMUNITNÍ RODINNÉ CENTRUM 
JAHODA NOVÉ MĚSTO 

Manažerka komunitního centra  

Rodinné centrum 

Klub - kavárna 

Místo pro coworking

PROVOZ

PR a marketing

Sponzoring a fundraising

Vedení kanceláře

Ekonomické a účetní služby

Granty a dotace 

Právní služby

IT služby

Správa majetku 

SPRÁVNÍ RADA                                           DOZORČÍ RADA

ŘEDITELKA

JAHODA - představení organizace 
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Dámy a pánové,

JAHODA je jedna z předních neziskových 
organizací, která pomáhá dětem a rodinám 
v hlavním městě. Naším prvořadým cílem je, aby 
se děti mohly rozvíjet, vzdělávat, a pokud možno, 
být šťastné bez ohledu na to, ve které části Prahy 
nebo v jakém sociálním zázemí vyrůstají. Praha 
je velké město a každá čtvrť má svůj charakter, 
svoje potřeby a svoje problémy. Úspěch JAHODY je 
postavený především na skvělých a motivovaných 
lidech. Naše týmy sociálních pracovníků, 
terénních pracovníků a pedagogů mají přístup 
k našemu jedinečnému know-how vytvořenému 
za 20 let naší existence.
Jsme hrdí na to, že JAHODA je trvale udržitelná 
organizace a jako jedná z mála neziskovek 
není pouze odkázaná na finanční granty. Díky 
našemu sociálnímu podnikání realizovanému 
prostřednictvím sítě mateřských školek 
s přidanou vzdělávací a inkluzní hodnotou máme 
téměř z poloviny zajištěné samofinancování 
našich aktivit.
JAHODA je úspěšná, ale oceníme vaši pomoc 
aktivním zapojením, expertním dobrovolnictvím, 
zmínkou, finančním příspěvkem nebo jakkoliv 
jinak. Budeme rádi za pomoc i podporu.
Loňské otevření rodinného komunitního 
centra v ulici Na Slupi vnímám jako další krok 
k tomu, abychom propojovali různé skupiny lidí. 
Coworking, zábava, prevence a rozvoj. A k tomu 
komunitní kavárna pro členy! 
Pokud jste neměli ještě příležitost, zveme vás 
na návštěvu a kus dobrého koláče. Budeme se 
těšit.

Tomáš Jindříšek, předseda správní rady

Vážení a milí přátelé,

rok 2018 byl pro JAHODU rokem úspěšným 
a rozvojovým. Od léta jsme se rozrostli o další 
pobočku komunitního rodinného centra, v ulici 
Na Slupi 14 v Praze na Novém Městě. Díky 
podpoře Městské části Prahy 2 jsou prostory 
nově zrekonstruované a moderně vybavené. 
Nabízíme zde služby pro celé rodiny, pestrou 
škálu kroužků, jednorázové akce, hlídání 
dětí a také příměstské tábory. Ve stejných 
prostorách provozujeme i malou školku pro 
děti od 1 roku. K dispozici je zde dále klubová 
kavárna a místo pro coworking. Naším cílem 
je, aby se u nás všichni bez rozdílu věku 
cítili příjemně a mohli si vybrat podle zájmu 
z rozličných aktivit. Komunitní rodinné centrum 
je prostě prostor pro všechny, kteří chtějí 
aktivně trávit svůj volný čas, a zároveň ideální 
příležitostí pro mezigenerační setkávání. 
V minulém roce došlo k výrazné výměně 
pracovníků v sociálních službách. Personální 
změny nejsou zrovna populární a my jsme 
hledali takové pracovníky, kteří mají pozitivní 
myšlení, jsou motivováni do práce a nevyhýbají 
se inovativním změnám. Jsem ráda, že se tento 
krok v JAHODĚ vydařil a nyní můžeme čerpat 
radost z pozitivní energie, která u nás převládá. 
Podrobnosti o celoroční práci a o tom, co se 
nám povedlo v „Jahodových službách“, se 
můžete dočíst na následujících stránkách 
Výroční zprávy za rok 2018.

Přeji vám krásné čtení a úspěšný rok 2019. 
Vaše Markéta Kalinová 

i

JAHODA má celkem 
4 pobočky 

22 let existence
56 zaměstnanců 
obrat za 2018 byl 

17 763 000 Kč 

Vaše Markéta Kalinová
ředitelka JAHODA, z.ú.

Tomáš Jindříšek, 
předseda správní rady
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KOMUNITNÍ RODINNÉ CENTRUM JAHODA Černý Most 
rodinné centrum, oslavy narozenin
otevírací doba: dle aktuálního programu
Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 14 - Černý Most

KOMUNITNÍ RODINNÉ CENTRUM JAHODA Nové Město
rodinné centrum, klubová kavárna, coworking, oslavy narozenin
otevírací doba: po – ne,  dle aktuálního programu
Na Slupi 1483/14, Praha 2 - Nové Město  

Cílem komunitního rodinného 
centra je poskytnout rodičům 
příjemný prostor pro 
vzdělávání, setkávání, sdílení 
svých zkušeností a trávení 
volného času s dětmi.    
Úsměv na tváři a milé 
vystupování je jedna z našich 
priorit, chceme, aby se u nás 
všichni cítili příjemně a rádi 
se vraceli. Dbáme na přípravu 
programu, spokojenost děti 
a rodičů, kteří si u nás mohou 
posedět a vychutnat si šálek 
kávy.
 

Diana Pexová
vedoucí Komunitního rodinného 

centra Jahoda Nové Město

KOMUNITNÍ RODINNÁ CENTRA
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Rodičům s dětmi nabízíme herny plné 
hraček, nejrůznější aktivity, kurzy, 
semináře, kroužky i jednorázové 
akce. Dětem pomáháme růst a bavit 
se a rodičům dáváme příležitost 
k odpočinku, který tolik potřebují.
Podporujeme rodiny, které se ocitnou 
v těžkých životních situacích, nabízíme 
pomoc při hledání zaměstnání, 
poradenství pro nastávající a novopečené 
rodiče a sociálně právní poradenství. 

Co děláme?  

• kroužky a kurzy pro děti i dospělé
• pravidelné i jednorázové aktivity
• volnočasové akce
• dětské narozeninové oslavy
• poradenství, přednášky
• týdenní pobyty v přírodě
• příměstské tábory
• pyžámkové noci 

Jsme tu pro rodiče, kteří:

• hledají příjemný prostor pro setkávání
• chtějí v klidu pracovat 
• tráví aktivně volný čas se svými dětmi

Jak nás vidí děti a rodiče?
 
„Jahodu máme rádi a moc rádi se do ní vracíme.“ Klára N.
„ Profesionální personál, příjemné prostředí a skvělé akce  
– to je RC Jahoda.“ Silva P.,maminka 2 dětí

„ Líbí se mi, že do Jahody můžu s dětmi i bez nich, zkrátka  
Jahoda myslí na maminky i celou rodinu.“ maminka Gabriela S.

Firmám 
a organizacím 

nabízíme služby 
na klíč, oblíbené jsou 
příměstské tábory.

 

Největší úspěch v roce 2018

Komunitní rodinné centrum na Praze 2 sídlí, díky spolupráci 
s městskou částí Praha 2, v nově zrekonstruovaných prostorách 
v centru Prahy, kousek od Botanické zahrady. 
Najdete zde velkou hernu, školku pro děti od 1 roku, výtvarný 
ateliér, místo pro coworking, klubovou kavárnu a komunitní 
zahrádku. 

Komunitní rodinná centra
navštívilo v roce 2018 

celkem 430 rodin

Uspořádali jsme 

9 volnočasových 
akcí 

pro rodiny s dětmi

Uspořádali jsme 

12 narozeninových 
oslav

Uspořádali jsme 
13 divadelních 

představení

Uspořádali jsme 15 akcí 
pro maminky 

z Azylového domu 
Šromova

3 maminkám, které 
se ocitly téměř bez 

prostředků, jsme ukázali 
místa v Praze, kde se 

mohou společně s dětmi 
zadarmo pobavit

i

KOMUNITNÍ RODINNÁ CENTRA 
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JESLE JAHODA Černý Most
otevírací doba: celoročně pondělí až pátek od 7 do 17 hodin
Vybíralova 969/2, Praha 14 - Černý Most

JESLE A ŠKOLKA JAHODA Vinohrady
otevírací doba: celoročně pondělí až pátek od 7.30 do 17.30 hodin
Bruselská 16, Praha 2

JESLE JAHODA Nové Město
otevírací doba: pondělí až pátek od 7 do 17 hodin
Na Slupi 1483/14, Praha - Nové Město

Firemní JESLE JUSTINKA
provozujeme pro Ministerstvo spravedlnosti ČR
otevírací doba: celoročně pondělí až pátek od 7.30 do 17.30 hodin
Vyšehradská 16, Praha 2

Našim cílem je poskytovat 
kvalitní, flexibilní a dostupnou 
péči dětem od 1 roku. 
Respektujeme individuální 
potřeby dítěte, a proto je u nás 
kladen velký důraz na jednotlivá 
vývojová období. Dětem tím 
umožňujeme plnohodnotný 
rozvoj a rodičům nastoupit 
do zaměstnání. 

Petr Šeda
manažer služeb a vzdělávání

JESLE
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Jesle JAHODA mají charakter dětské 
skupiny a všechny jsou registrovány 
u Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Péči poskytujeme dětem od 1 do 7 let. 
Otevřeny jsou denně v rozsahu 10 hodin, 
a tak dávají rodičům možnost věnovat 
se plně svému zaměstnání. Výchovně 
vzdělávací činnost je poskytována 
na základě vlastních programů, které 
přirozenou formou, individuálním 
tempem i volbou metod dávají možnost 
smysluplného poznávání světa.

Společnostem, úřadům i odborným 
institucím nabízíme provozování 
firemních JESLÍ na klíč pro děti 
zaměstnanců. Firemní jesle patří v dnešní 
době mezi oblíbený firemní benefit. 

Co děláme?  
• poskytujeme kvalitní, flexibilní a dostupnou péči 

dětem
• nabízíme individuální přístup a rodinnou 

atmosféru
• učíme děti sebeobsluze, rozvíjíme jejich motoriku, 

myšlení a řeč
• připravujeme je na bezproblémový přechod do MŠ
• s dětmi si hrajeme, vyrábíme a učíme je novým 

věcem

Kdo nás potřebuje?  
• děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky
• rodiče, kteří se potřebují vrátit do zaměstnání
• rodiče, kteří chtějí pro své děti individuální přístup
 
 

Jak nás vidí děti/rodiče?
„Syna Marečka dávám do jeslí již rok a půl a jsem velmi spokojená.  
Když ho vyzvedávám z jesliček je vždy v dobré náladě, veselý a usměvavý. 
Vypráví, co všechno dělali, zpívá písničky, které se v jeslích naučil. Díky 
všem milým a trpělivým chůvám se do jesliček opravdu těší. Všímám 
si také velikého pokroku v důležitých činnostech a schopnostech. 
Po jesličkách a chůvách se mně i Marečkovi bude určitě stýskat.” 
maminka Lucie
 
„Dlouho jsme váhali, zda Douga svěřit do péče mimo domov, nebo 
využívat chův v domácím prostředí. Nově otevřená školka Jahoda 
na Vinohradech, kterou jsem už od začátku zvědavě okukovala, mě 
nakonec přesvědčila, a tak začal ve svých 15 měsících trávit ve školce 
2 dny v týdnu. Musím říct, že od začátku nebyl žádný problém 
s adaptováním. Spíše naopak - mezi ostatními dětmi ho to od začátku 
bavilo. Na Jahodě velmi oceňuji individuální přístup, vždy milé a ochotné 
„tety”, snahu vymýšlet pro děti pestrý a všestranný program, zapojovat 
i rodiče. Také se nám moc líbí sdílení fotek na Facebooku pro představu, 
jak syn zrovna tráví den, kam jdou na vycházku, co vyrábí atd. Myslím, že 
Jahoda byla skvělá volba jako první ‚minijesle.’” maminka Michaela
 

Jak to vidíme my 
- největší úspěch v roce 2018
Nově otevřená pobočka Na Slupi nabízí dětem inspirativní prostředí 
s rodinnou atmosférou a vlastní zahradou. Jako jediná z našich jeslí dává 
na výběr z celodenní či půldenní docházky pro nejmenší.  

Otevřeno 247 dní v roce

Pomohli jsme 118 rodičům 
vrátit se do zaměstnání

Průměrný věk dětí 

1,5 roku

1 pobyt v přírodě

24 kulturních akcí

i

JESLE
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ŠKOLA JAHODA Černý Most
otevírací doba: celoročně pondělí až pátek od 7  do 17 hodin
Vybíralova 969/2, Praha 14 -Černý Most

ŠKOLKA JAHODA Vinohrady
otevírací doba: celoročně pondělí až pátek od 7.30 do 17.30 hodin
Bruselská 16, Praha 2

ŠKOLKA JAHODA Nové Město
otevírací doba: pondělí až pátek od 7 do 17 hodin
Na Slupi 1483/14, Praha - Nové Město

Firemní ŠKOLKA JUSTINKA
provozujeme pro Ministerstvo spravedlnosti ČR
otevírací doba: celoročně pondělí až pátek od 7.30 do 17.30 hodin
Vyšehradská 16, Praha 2
 

V našich školkách je hlavním 
cílem nabídnout dětem příjemný 
a laskavý prostor pro první poznání 
světa. Zakládáme si na citlivém 
a profesionálním přístupu k dětem 
i rodičům. Víme, že zařazení dětí 
do mateřské školky je prvním 
seznámením dětí se školským 
systémem, a proto klademe důraz 
na individuální přístup ke každému 
jedinci. Máme bohaté zkušenosti 
s inkluzí i integrací dětí cizinců.

Petr Šeda
manažer služeb a vzdělávání

ŠKOLKY EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha — pól růstu ČR
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Kdo nás potřebuje?  
• rodiče, kteří plánují návrat do zaměstnání
• rodiče, kteří hledají pro své děti školku s individuální péčí
• rodiče, kteří chtějí pro své děti netradiční aktivity

 Jak nás vidí děti/rodiče?
„Můj syn začal školku Jahoda navštěvovat po neblahé čtvrtletní 
zkušenosti ze školky jiné, nyní do ní dochází již třetím rokem. Hned 
zpočátku se ukázalo, že případné obavy nejsou vůbec na místě – 
ve školce Jahoda se mu líbilo od prvního dne, neplakal, nikdo na něj 
nebyl zlý a nedělal mezi dětmi rozdíly, syn se tak do školky  těšil. Naopak 
mi občas říká, že pro něj mám odpoledne přijít později. „Každý den děti 
absolvují různé aktivity, učí se spoustu nových věcí, často zhlédnou 
divadelní či kouzelnické představení, účastní se besídek a karnevalů, 
pro děti předškolního věku je součástí výuky i „předškolní příprava“. 
Cením si též milého a profesionálního přístupu ze strany pedagogů, kteří 
respektují dětskou osobnost a snaží se k dětem přistupovat individuálně. 
Na školku Jahoda budeme já i můj syn vzpomínat jen s radostí.” 
maminka Kamila
 

Jak to vidíme my 
- největší úspěch v roce 2018
Jsme pyšní na úspěšně absolvovanou kontrolu České školní inspekce 
a zavedení adaptační třídy, kde se děti přirozeně připravují na větší 
kolektiv. Nápad na zavedení adaptačního programu vznikl z naší 
dlouholeté zkušenosti. Jedná se o první vstup do mateřské školy, 
kde mají děti možnost si pomalu a s úsměvem zvyknout v malém 
kolektivu na nové prostředí. V roce 2018 se nám podařilo integrovat 
17 dětí s odlišným mateřským jazykem.
 

Naše motto:
„Dejte svým dětem ten nejlepší start do života!”

Otevřeno 247 dní v roce

2 výcvikové 
Plavecké kurzy

1 školka v přírodě

Počet zapsaných dětí 118

Průměrný věk dětí 

2,5 roku

89 rodičům jsme umožnili 
návrat do zaměstnání

V rámci inkluze jsme začlenili 

49 dětí cizinců

i

ŠKOLKY
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Mateřská škola Jahoda na Černém 
Mostě, jejímž zřizovatelem je nezisková 
organizace JAHODA, je akreditovaným 
předškolním zařízením a školskou 
právnickou osobou zapsanou do rejstříku 
školských právnických osob Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a je 
registrována v rejstříku škol a školských 
zařízení Magistrátu hlavního města Prahy. 
Ostatní naše školky mají charakter dětské 
skupiny a jsou registrovány u Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Kvalitní výuku 
poskytuje vlastní vzdělávací program “Ruku 
v ruce s přírodou,” který je plně v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím program ČR 
a úspěšně prošel kontrolní činností České 
školní inspekce.
Společnostem, úřadům i odborným 
institucím nabízíme možnost provozování 
firemních ŠKOLEK, které zpravidla využívají 
děti zaměstnanců, což v dnešní době patří 
mezi jeden z nejsilnějších benefitů.

Co děláme?  
• využíváme vlastní vzdělávací program „Ruku 

v ruce s přírodou“
• nabízíme kroužky angličtiny, jógy, tanečky, zpívání 

a pohybové aktivity
• do výuky zahrnujeme logopedii, muzikoterapii, 

plavání, dopravní a environmentální výchovu
• pro děti pořádáme školku v přírodě, lyžařský kurz 

a výlety
• vyučujeme český jazyk děti cizinců
• podporujeme inkluzi a integraci dětí s potřebou 

podpůrných opatření
• jsme zařazeni do sítě škol a školských zařízení 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA 
otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek od 14 do 19 hodin.
středa -  socioterapeutická skupina DIP od 15 do 17 hodin,
             - konzultace od 17 do 18 hodin
Vybíralova 969/2, Praha 14 -Černý Most

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA
otevírací doba: pondělí, úterý, čtvrtek od 15 do 19 hodin
středa -  preventivní program WOW od 17 do 19 hodin,
             - konzultace od 15  do 17 hodin
pátek od 14:00 do 18:00 volnočasový klub
Vybíralova 969/2, Praha 14 -Černý Most

TERÉN JAHODA
provozní doba: pondělí a středa, od 15 do 20 hodin, Černý Most
úterý a čtvrtek, od 15 do 20 hodin, Hloubětín a Lehovec

ANIMÁTOŘI V JAHODĚ 
provozní doba: pondělí - čtvrtek 15:00 - 20:00 Černý Most, Hloubětín, Lehovec

DRUŽINA JAHODA Vinohrady - projekt ukončen v srpnu 2018
Pod Nuselskými schody 3, Praha
Projekt běžel 2 roky od 1.9. 2016 a zanikl 30.6.2018 z důvodů ukončení projektu 
a nepřidělení navazujícího grantu. Projekt podpořen Evropskou unií Operační 
program Zaměstnanost

Všechny sociální služby mají 
preventivní charakter, děti 
a mladí lidé často nemívají kvalitní 
rodinné zázemí, potýkají se se 
šikanou ve škole či v partě, mají 
nízké sebevědomí. Právě proto 
jim nabízíme pro ně atraktivní 
volnočasové aktivity, díky kterým 
s nimi navazujeme důvěrnější vztah. 
Pro děti i dospívající je pak snadnější 
sdílet s námi své starosti 
i radosti.

Vendula Fendrychová
manažerka sociálních služeb 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Co děláme?  
Dětem a mladým lidem v Praze na Černém Mostě 
nabízíme smysluplné alternativy trávení volného 
času. K dispozici mají Klub Jahoda, který je určen 
dětem od 6 do 14 let, Klub Džagoda pro mladé dospělé 
ve věku od 13 do 26 let, Terén Jahoda, který pravidelně 
vychází do ulic Prahy 14 za dětmi a mladými lidmi 
ve věku od 6 do 26 let. Dalším týmem, který se 
pohybuje jak na klubech, tak v ulicích, jsou animátoři 
- jahodoví pracovníci, kteří dětem a mladým lidem 
přinášejí hry, sportovní tréninky, soutěže, legraci 
a další aktivity.

Sociální služby JAHODY mají preventivní charakter. 
Volnočasovými aktivitami předcházíme rizikům, která 
jsou běžně spojena s životem v anonymitě velkého 
sídliště. Cílem služeb je naučit děti a mladé lidi 
řešit běžné i mimořádné životní situace a celkově 
podporovat aktivní a zodpovědný přístup k životu.

Co děláme?  
•  povídáme si s dětmi a s mladými lidmi o tom, co je štve 

i o tom, co jim dělá radost
•  pomáháme předcházet a hledat řešení průšvihů 

a konfliktů
•  pomáháme se školní přípravou a s hledáním prvních 

zaměstnání
•    pořádáme volnočasové aktivity, turnaje, soutěže
•    máme parádně vybavené prostory:  fotbálky, kulečník, 

bar, hry, knihovnu, boxovací pytel…
•  pro začínající kapely a milovníky muziky je k dispozici 

hudební zkušebna s nahrávacím studiem
•  pravidelně probíhá socioterapeutická skupina 

s názvem DIP pro malou skupinu dětí v Klubu Jahoda 
a preventivní program WOW! v Klubu Džagoda

Jsme tu pro děti a mladé lidi, kteří:
• tráví čas, bydlí nebo navštěvují školu na Praze 14
•  pohybují se v rizikových podmínkách (parta, sídliště, nefunkční rodina, 

návykové látky atd.)
•  nemají zájem o školu a vzdělávání a jsou ohroženy sociálně 

patologickými jevy
• neví, jak trávit volný čas, často se nudí 

Jak nás vidí děti a mladí lidé
„ Baví mě tady všechno. Je to nejlepší klub a nejlepší pracovníci. Miluju to 
tady!” 

„Moc mi pomáháte a za to vám děkuju!”
„Chodím sem, protože mě to tu baví a je tu pohoda.“
„Jsou tu fajn lidi a pracovníci, kteří pomůžou.“ 
„ Je tady sranda, scházím se tu s partou, když nevíme, co dělat venku.“

Jak to vidíme my - největší úspěch  
v roce 2018
Během roku 2018 jsme s dětmi a s mladými dospívajícími zažili spousty 
společných akcí včetně letního tábora a kempování u vody. Jako největší 
úspěch vnímáme odbourání rasismu mezi dětmi a mladými, které kluby 
pravidelně navštěvují. Dnes mezi sebou nemají problém a vychází spolu 
jako kamarádi.

Šest měsíců jsme intenzivně pracovali s devatenáctiletou 
klientkou na získání zaměstnání. Kvůli diagnostikované, 
i když léčené, duševní poruše nemohla o práci zavadit. 
Hledali jsme vhodný obor, nacvičovali jsme přijímací 
pohovor, řešili jsme, jak si práci udržet. Nakonec byla 
klientka přijata do skladu, kde je spokojena.

Měli jsme otevřeno 

176 dní

Kluby navštívilo 86 dětí 
a 167 mladých lidí

Uspořádali jsme celkem 

102 workshopů a akcí

Průměrný věk dítěte 

v klubu Jahoda byl 12 let.

i
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY 
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Co děláme?  

• 4x v týdnu vyrážíme do ulic Prahy 14
•  potkáváme se s dětmi a mladými lidmi,  

s jednotlivci i s celými partičkami
•  povídáme si o tématech, které je zajímají, a tím 

budujeme vztahy mezi námi a jednotlivci cílové 
skupiny

•  na základě důvěrných vztahů pomáháme 
předcházet a hledat řešení průšvihů a konfliktů 
ve všech možných oblastech života

•  máme Pixlu, stavební buňku, která je upravena 
jako pokojíček, kde trávíme čas v případě 
nehezkého počasí

•  když je venku nevlídno, zavítáme i do Centra 
Černý Most, velkého obchoďáku, kde mladí lidé 
s oblibou tráví svůj volný čas

•  jsme tu proto, aby děti a mladí lidé nebyli na své 
starosti a radosti sami

Jsme tu pro děti a mladé lidi, 
kteří:
• mají starosti a potíže
• mají radosti a nemají je zrovna s kým sdílet
• neví, jak hledat práci a postavit se na vlastní nohy
• žijí tam, kde není úplně bezpečno
• se nacházejí v nelehké životní situaci

Jak nás vidí děti a mladí lidé

„Jste frajeří, dá se s váma dobře povídat a jste super!”
„Mám vás ráda, můžu vám říct, co chci.”
„Hrozně dobře se mi s vámi povídá.”
„S teréňáky je sranda a dělají dobré akce.”
„Mám vás ráda, jste jako moje rodina.”

Jak to vidíme my 
- největší úspěch v roce 2018

V létě 2018 jsme se zapojili do projektu Erasmus+, díky kterému 
jsme mohli vzít osm dospívajících do krásné francouzské vesničky 
Malleval-en-Vercors nedaleko města Grenoble. Na místě jsme 
se potkali s pracovníky a dospívajícími nejen z Francie, ale 
i z Německa a Itálie. 
Tématem výjezdu bylo povědomí mladých lidí o životním prostředí 
se zaměřením na kulturní rozmanitosti. Účastníci plnili nejrůznější 
úkoly ve skupinách, například tvořili geografickou podobu 
Evropy z místních přírodních zdrojů, pracovali se stereotypy 
a předsudky vzhledem k jiným národům, učili se, jak pečovat 
o životní prostředí, stavěli 
ekologické stavby, poznávali, 
sbírali a připravovali jídlo 
z dostupných plodin a plnili 
úkoly v horách s důrazem 
na ekologii. Skupiny 
z jednotlivých zemí pak 
společně vařili tradiční jídlo 
pro ostatní. 
Dospívající tak nejen 
navázali vztahy s vrstevníky 
z jiných zemí, ale měli 
možnost rozvíjet širokou 
škálu schopností, 
dovedností a znalostí.

Byli jsme venku 188 dní

Potkali jsme 136 dětí  
a mladých lidí,

27 nových dětí  
a mladých lidí

Uspořádali jsme 12 
volnočasových akcí

i

TERÉN JAHODA
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Co děláme?  

•  mezi děti a mladé lidi vyrážíme až 5x týdně
•  máme batůžky plné her, sportu, zábavy
•  jdeme naplno do fotbalových tréninků
•  cvičíme na workout hřištích Prahy 14
•  vyrábíme slizy, kreslíme a malujeme
•  jezdíme na výlety, víkendové výjezdy a tábory
•  vymýšlíme program na akce pořádané JAHODOU

Jsme zde pro děti a mladé lidi, 
kteří… 

•  se nudí v ulicích Prahy 14
•  neví, jak naplnit svůj volný čas
•  chtějí sportovat, tvořit a bavit se, ale nemají  

kde a s kým

V roce 2018 se nám podařilo navázat spolupráci 
s Komunitním centrem Kardašovská a se 
základní školou Tolerance. V komunitním centru 
jsme mohli využívat v případě nepříznivého 
počasí prostory k nejrůznějším hrám, tancování 
nebo hraní ping pongu. V tělocvičně základní 
školy jsme v zimním období pravidelně pořádali 
fotbalové tréninky.

Animátoři mohou v JAHODĚ fungovat díky 
podpoře z Evropských sociálních fondů. Projekt 
se jmenuje Sociální začleňování v JAHODĚ  
na Černém Mostě a je zaměřen na rozvoj 
kulturně komunitního centra na území městské 
části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti 
a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. 
Cílem je zajištění prevence vzniku sociálního 
vyloučení a aktivizace sociálně vyloučených členů 
cílové skupiny.

Nejen že jsme díky projektu mohli vypustit 
animátory do ulic, ale nabízíme amatérským 
hudebním skupinám workshopy vedené 
profesionály, další pestré tematické workshopy 
v rámci sociálních služeb. Navázali jsme 
spolupráci s okolními základními školami 
a nabízíme dětem doučování. Otevřeli jsme 
volný klub v prostorách JAHODY, kam se 
děti pravidelně chodí bavit, tvořit a užívat 
si odpoledne. A v neposlední řadě můžeme 
realizovat sociálně terapeutické a preventivní 
skupiny, které jsou zaměřeny na zlepšování 
kvality života pomocí zábavných a naučných 
technik.

ANIMÁTOŘI

Jak to vidíme my - největší úspěch v roce 2018
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www.strawberryfields.cz   www.jahoda.cz

divadlo Squadra Sua  
dětská zóna
skate závody
turnaj ve fotbálku
netradiční sporty
tetování na banány
trampolíny
parkour

kreativní art workshopy
taneční workshop
graffiti exhibice
vizážistka

PSH / DJ Madam Lily    
The CELLO Boys  /  Zero Club 

Yellow Sisters a jejich Zvěřinec

22. 6. PLECHÁRNA ČERNÝ MOSTVSTUP ZDARMA

10:00
21:00

Supported by  
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Každým rokem se festival Strawberry 
Fields rozrůstá. Každý rok děláme festival 
větší, pestřejší, zajímavější. Nabízíme 
nejrůznější alternativy k trávení volného 
času v podobě workshopů vedených profíky. 
Mladým začínajícím kapelám z JAHODOVÉ 
zkušebny dáváme prostor zahrát si před 
publikem a navíc na jednom pódiu s českými 
hudebními hvězdami.

Vendula Fendrychová
manažerka festivalu

Volnočasový festival STRAWBERRY FIELDS 

STRAWBERRY FIELDS volnočasový festival 
Černý Most, u volnočasového centra Plechárna.
www.strawberryfields.cz
775 951 288
produkce@jahoda.cz
facebook/strawberryfieldscz
instagram/strawberry_fields_festak
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Strawberry Fields je festival plný 
workshopů, aktivit, exhibicí, soutěží, 
turnajů, zábavy, her a muziky. Je určen 
všem, co se rádi baví. Hlavní myšlenkou 
akce je ukázat návštěvníkům způsoby 
trávení volného času. Prostor dostávají 
i začínající kapely z JAHODOVÉ zkušebny, 
které mají na Strawberry Fields možnost 
zahrát si na jednom pódiu po boku svých 
idolů z řad známých muzikantů, jako byli 
v minulých ročnících například David 
Koller, Švihadlo, Gipsy.cz nebo Lake 
Malawi.

Naše motto:
„Lepší život na Černém Mostě”

Kdy, kde, kdo

•  7. ročník proběhl 16. června 2018, od 14:00 do 21:00 hodin
• moderátor: Ondřej Volejník
• youtube: MrTomcat
• muzika: DJ Taktik, Lake Malawi, The CELLO Boys, Lajna
•  exhibice a soutěže: Taneční škola Elements Crew a soutěž 

v beatboxingu, Nany Hoops a soutěž o profesionální obruč, 
žonglování v podání Richarda Čudy, graffiti s Yudoe 06, stolní 
fotbálek pod vedením České foosballové organizace

•  3. ročník skate závodů Strawberry Skate Contest o hodnotné ceny
•  workshopy: netradiční sporty - kanjam, roudnet a indorboard, 

Nany Hoop - hooping, taneční workshop s Elements Crew, míčové 
hry, výroba placek, tvořivý workshop - výroba prstýnků, náramků 
a broží, Profimodel.cz - malování na házedla, Ani Muk - výroba 
stínového divadla

•  aktivity: Henna Helena - malování hennou na tělo, dočasné 
airbrush tetování, skákací hrad, dětská zóna s výtvarnou dílnou, 
indiánský facepainting, karikaturistka

•  občerstvení: Crush Street Food, Kavárna Plechárna, Cukrárna 
Havana

Úspěch

Listopadový koncert JAHODOVÝCH kapel Strawberry Shake se 
uskutečnil v Rockberry Bar&Music Club v pražských Nuslích. 
Koncertní premiéru měla kapela Zero Klub, dále zahrála jahodová 
stálice Limbo Planet a profíci z kapely Aculeos. 

900 návštěvníků

1 JAHODOVÁ kapela

1 DJ + 2 gramce

2 profesionální kapely

4 exhibice

11 workshopů

7 dalších aktivit

3 soutěže

1 skate závody

83 dětí a mladých 
z JAHODOVÝCH 

sociálních služeb

1 herec - moderátor

i

Volnočasový festival STRAWBERRY FIELDS 
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Společné akce Den otevřených dveří

Den Země s JAHODOU

Černý Mošt

Den Rodiny

Velký fotbálkový turnaj

Mezi Ploty

Multikulturní den Prahy 14

Graffiti Jam

Mikulášský parkour s Tarym
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 

Manažerka sociálních 
služeb:
Vendula Fendrychová

Nízkoprahový klub Jahoda 
ČM:
Petra Michalová
Jakub Seidl
Adéla Kalinová
Silvie Bažová
Petra Ječmenová
Andrea Pejsarová

Nízkoprahový klub 
Džagoda ČM:
Vojtěch Špinar 
Ladislav Spálenka
Denisa Procházková
Tereza Čadová
Simona Šnajdrová

Terén Jahoda ČM:
Karel Lavička 
Martin Pazlar 
Michaela Hájková
Iva Šandová

Animátoři v ulicích:
David Hanzlíček
Šárka Topičová
Emma Vrbová
Adam Mičinec
Tomáš Jelínek
Ladislav Spálenka

Družina Jahoda Vinohrady:
Barbora Smoláková 
Sabina Landrgottová 
Anna Horáková 
Diana Smětáková
Monika Klementová
Štěpánka Janovská

SLUŽBY PRO PŘEDŠKOLNÍ 
DĚTI A RODINY: 

Manažer služeb 
a vzdělávání:
Petr Šeda 

Mateřská škola Jahoda ČM:
ředitel: Petr Šeda 

Jana Lišková
Dominika Paverová
Marie Vitoušová
Karel Pavlík
Karolína Ježková
Patrik Hepnar
Adéla Kalinová
Kateřina Jirkovská
Karolína Mengerová
Michaela Baná
Jana Šmejkalová
Nikola Királyiová 

Jahůdkové jesličky ČM:
vedoucí: Markéta Morvaiová

Karolína Lubasová
Nicoletta Hladíková
Dominika Vajskébrová
Veronika Kubová 
Kateřina Šandová

Komunitní rodinné centrum 
Jahoda ČM:
vedoucí: Diana Pexová

Jesle a školka 
Jahoda Vinohrady:
vedoucí: Michaela Blau 

Zdeňka Lhotáková
Anna Krejčová
Dora Vávrová
Eva Kauerová
Kristýna Hejlová

Školka Justinka Nové Město:
vedoucí: Helena Kulhánková 

Jana Hromasová
Jana Zářecká
Markéta Šišková
Markéta Janulíková

Rodinné centrum Jahůdka 
Vinohrady:
vedoucí: Michaela Lhotáková 

Zuzana Paulínyová 
Zuzana Pipková

Školka a jesle Jahoda Nové 
Město:
vedoucí: Helena Kulhánková 

Adéla Bradlerová
Tereza Jungbauerová
Hana Draganová
Barbora Jedličková

Komunitní rodinné centrum 
Nové Město:
vedoucí: Diana Pexová
Landrgottová Sabina
Barbora Smoláková
Barbora Sobotková

Externí spolupracovníci: 
právní služby
Ondřejka Kocichová  
pověřenec na ochranu 
osobních údajů v soukromé 
mateřské škole
Štěpán Vršťala 
IT servis 
Pavel Gadžuk 
ekonom
Petr Hořejš 
projektová manažerka
Pavla Marie Soukupová 
externí zpracovatel 
účetnictví
Centrum účetnictví s.r.o. 
fundraising
Dana Kučerová
marketing
Tereza Marková

lektor zkušebny
Josef Doškář 
Jiří Havlíčk
Štěpán Kalina
nahrávání v hudební 
zkušebně
Jan Dimitrov 
lektoři doučování
Zdeňka Fialová 
Pavla Němcová 
Barbora Vlasatá
pedagogové volného času
Michaela Mrázková 
Aneta Hromádková
odborný pracovník DIP
Jan Vondráček

údržba
Petr Pexa 
úklid
Nikola Királyiová

Ředitelka JAHODA, z.ú.:
Markéta Kalinová

Manažer služeb a vzdělávání:
Petr Šeda 

Manažerka sociálních služeb:
Vendula Fendrychová

Personalistika:
Lucie Bajcarová Pražáková

Produkce:
Vendula Fendrychová

Kancelář:
Lukáš Hadrava

Zakladatelé:
Tomáš Jindříšek
Václav Lintymer
Jiří Maier

Správní rada:
Tomáš Jindříšek - předseda
Simona Skrbková 
Hana Tryznová 
Václav Lintymer
Jiří Maier

Dozorčí rada:
Jolana Hájková - předsedkyně 
Kateřina Plevová
Lucie Švorcová

JAHODOVÝ TÝM
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 Dárci a sponzoři

Veřejné zdroje - projekty

A

B

C

Supported by
  

Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha — pól růstu ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Sociální začleňování v Jahodě, 
Inkluze a MŠ Jahoda
 

Podpora MŠ Jahoda
 

Jahoda Vinohrady, Jahůdkové jesličky, 
Klub Jahoda
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Účetní zpráva

JAHODA je nezisková organizace, která má za sebou více než 
dvacetiletou historii.
Naším cílem je provázet děti a mladé lidi od malička až 
do dospělosti. Nabízíme komunitní rodinná centra, jesličky pro 
ty nejmenší, školku, nízkoprahové kluby a terénní program pro 
děti a mladé lidi. Organizujeme volnočasové aktivity pro všechny 
generace, mezi nejznámější z nich patří jednodenní festival 
volného času Strawberry Fields. 
Dětem a mladým lidem nabízíme alternativy trávení volného 
času a snažíme se předcházet rizikům, která jsou s běžným 
životem v anonymitě velkého města obvykle spojena. Rodičům 
pomáháme s úspěšným návratem do zaměstnání. 
Z čeho naše aktivity financujeme?
Rok 2018 byl z pohledu financování  úspěšný. Uspěli jsme 
v žádostech o navýšení financování sociálních služeb, zvýšili 
jsme mzdy pracovníkům v přímé péči a udrželi jsme oblíbenost 
všech služeb. Klíčové bylo prodloužení financování našich 
dětských skupin na další dva roky ze zdrojů Evropské unie.
Díky spolupráci s MČ Praha 2 se podařil záměr nabídnout nové 
služby pro rodiny s dětmi v komunitním rodinném centru v ulici 
Na Slupi. JIž začátkem  roku 2019 se  podařilo získat významný 
zdroj na provoz dětské skupiny v tomto centru.
V příštích letech plánujeme stabilizovat výpadek financování 
sociálních služeb na začátku roku, a proto budeme rozšiřovat 
spolupráci s firemními dárci. K tomuto účelu se investuje 
do propagace a činnosti nové fundraiserky. V roce 2019 čeká 
budovu sídla na Černém Mostě rekonstrukce financovaná 
Městskou částí Praha 14.

Petr Hořejš
externí ekonom 

Číslo
řádku

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 5 671
A. III. Osobní náklady 4 11 941
A. IV. Daně a poplatky 5 5
A. V. Ostatní náklady 6 89
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7 65

A. VII. Poskytnuté příspěvky 8 6
A. VIII. Daň z příjmů 9 76

Náklady celkem 10 17 853

B. I. Provozní dotace 12 11 731
B. II. Přijaté příspěvky 13 804
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 5 782
B. IV. Ostatní výnosy 15 65

Výnosy celkem 17 18 382

C. Výsledek hospodaření před zdanění 18 605

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 529

IČO

67363300

Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6

HospodářskáOznačení

2175 454
11 941

5
386

TEXT

5

65

6
76

17 557 296Součet A.I. až A.VIII.

11 731
804

8374 945
65

17 545 837Součet B.I. až B.V.

-12 617ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

-12 541ř. 18 - ř. 9

A. Dlouhodobý majetek 130
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 325
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -195
B. Krátkodobý majetek 4 356
B. II. Pohledávky celkem 468
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 726
B. IV. Jiná aktiva celkem 162

Aktiva celkem 4 486

A. Vlastní zdroje celkem 2 653
A. I. Jmění celkem 2 075
A. II. Výsledek hospodaření celkem 578
B. Cizí zdroje celkem 1 833
B. III. Krátkodobé závazky celkem 1 531
B. IV. Jiná pasiva celkem 302

Pasiva celkem 4 486

18 755
19 171

Součet A. až B. 20 2 047

13 1 072
14 49

Součet B.I. až B.IV. 15 926

 k posled. dni účetního o

b 4
Součet A.I. až A.II. 12 1 121

a

Označení PASIVA
Stav k prvnímu dni

účetního období

číslo

řádku
c 3

9 976
10 332

Součet A. až B. 11 2 047

5 -130
Součet B.I. až B.IV. 6 1 852

8 544

Označení

a
Součet A.I. až A.IV. 1 195

3 325

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

2b 1c
řádku účetního období

AKTIVA
 účetního období
Stav k posled. dniStav k prvnímu dničíslo

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018

67363300

IČO

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ve zkráceném  rozsahu

ROZVAHA ve zkráceném  rozsahu



JAHODA, z.ú.

Vybíralova 969/2
198 00 Praha 14 - Černý Most

Tel.:+ 420 281 916 352

www.jahoda.cz
info@jahoda.cz

www.facebook.com/ejahoda

Číslo sbírkového účtu:
246139504/0300
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ZPRAVA NEzAvrsLEHo AUDTToRA
o ovEieni ridetni z6vErky sestaven6 k 31.12,2018

v organizaci

JAHODA, z.ri.

Praha, 7. iervna 2019

22IILAV s.r.o., IC 64052907, Spisov6 znaaka C 10016 vedend u KS v tlt.. opravneni KAaR t.277. os,,cddeni KDPCR
sidlo: Vseboiicka 82/2.40001 []sti nad l-abem. poboika: Doudlebskri 1699i5, 14000 Praha 1
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audrr&consult

UVODNI UDAJE

Subjekt, u ndhoZ bylo provedeno ovEieni

JAHODA, 2.11.

Vybiralova 969/2, tern;i Most, 198 00 Praha 9
IC: 673 63 300
Piedmdt dinnosti:

. Nizkoprahove sociiilni sluZby zejmdna pro ohroZend a zneq'hodndnd ddti, mladd lidi a rodiny

Piijemce zprlry

zakladatel organizace po projedn6ni ve spr6vni rad€

PiedmEt ovEfov6ni

udetni ziivErka sestaven:i k 3I .12.2018 za rlietni obdobi 1.1.2018-11.12.2018

Termin provedeni auditu

24.5.2019 - 7.6.2019

OvEieni provedl a zprivu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.
VSeboiickri 82/2- 0sti nad Labem
opr6vncni KACR a. 277
dlen meziniirodni asociace nez6visllich profesiondlnich lirem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovddnli auditor: Ing. Jan Cerny. oprdvndni KACR t.2455

22HLAV s.r.o., IC 64052907. Spisov6 znaika C 10016 v€dcnii u KS v UI-. opriivndni K-ACR e. 277. osvedacni KDPCR
sidlo: Vseboiickd 82/2, 40001 Usti nad Labem. poboaka: Doudlebskii 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +42O 474145134, +420 230 234 554, E-mail: rl!l!_!Lf2!bL!2. Web: http:.. s\ rr l2hlat cz rt



zPRAvA NEZAusLruo auorroRa
uriena zakladateli organizace JAHODA, z.ri.

Zpri*a o ovEieni riietni z:lv6rky

Vfrok auditora
Provedli jsme audit piilozene [eetni zdvCrk) organizace JAHODA. z.t. (ddle take ,.Organizace") seslavend
na z6kladd deskich Udetnich piedpisii, kterd se sklidri z romahy k 3 I .12.2018, vlikazu zisku a ztrdty za rok
kondici 31.12.2018 a piilohy tdto idetni z6vdrky. kter:i obsahuje popis pouZit,"-ch podstatnlich udetnich
metod a dalSi rysvEtlujici informace. Udaje o Organizacijsou uvedeny v bodd I. piilohy tdto taetni zdverky.

Podle na5eho niizoru fdetni zivdrka pod6v{ vErnf a poctivf obraz aktiv a pasiv organizace JAHODA,
z.ti, k11.12.2018 a nikladfi a vlfnosti a qfsledku jejiho hospodaieni za rok koniici 31.12.2018
v souladu s deskymi riaetnimi pfedpisy.

Z5klad pro vfrok
Audit jsme provedli v souladu se zdkonem o auditorech, naiizenim Evropsk6ho parlamentu a Rady (EU)
d.53'7/2014 a standardy Komory auditor0 Ceske republiky pro audit, ktenimi jsou mezindrodni standardy
pro audit (lSA), pfipadnC doplndnd a upravend souvisejicimi aplikadnimi doloZkami. NaSe odpovddnost
stanoven6 tdmito piedpisy je podrobndji pops6na v oddilu OdpovEdnost auditora za audit ridetni z6vdrky.
V souladu se zikonem o auditorech a etiifym kodexem piijatlm Komorou auditor& Ceske republiky jsme
na Organizaci nezivisli a splnili jsme i dalSi eticke povinnosti 'v1,pl!vajici z uvedenlich piedpisri.
Domniv6me se, 2e dtkazni informace. ktere jsme shromiiZdili, poskytuji dostateani a vhodn;i z6klad pro
qj6dieni naieho riiroku.

Ostatnf informace uveden6 ve vyfroini zprivE
Ostatnimi informacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) zdkona o auditorech informace uvedend ve viroani
zprAvd mimo fdetni z6vErku a na5i zprdvu auditora. Za ostatni informace odpovidri ieditel Organizace.

Nri6 {rok k ridetni zivdrce se k ostatnim informacim nevaahuje. Piesto je vSak souddsti naSich povinnosti
souvisejicfch s ovEienim fdetni z6vdrky sezn6mit se s ostatnimi informacemi a posoudit, zda oslatni
informace nejsou ve l"-y'znamndm (materi6lnim) nesouladu s rlietni z6vdrkou di s nasimi znalostmi o 0detni
jednotce ziskanj'mi behem ovdioviini ridetni zivdrky nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako vyznamne
(materi6lnd) nespriivn6. Takd posuzujeme, zda ostatni informace byly ve vSech Wznamnlich (materidlnich)
ohledech vypracov6ny v souladu s piisluSnlfmi pr6vnimi piedpisl,. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni
informace splfiuji poZadavky priivnich piedpisri na formiilni niileZitosti a postup rypracovAni ostatnich
informaci v kontextu l'ry'znamnosti (materiality), tedy zda piipadnd nedodrZeni uvedenych poZadavkt by
bylo zptisobi16 ovlivnit risudek dindnj na z6kladd ostatnich informaci.

Na zikladd provedenich postupt, do miry. jiZ dok62eme posoudit, uv6dime, Ze

. ostatni informace, kterd popisuji skuteenosti. jeZ jsou teL piedmdtem zobrazeni v faetni zdvCrce,
jsou ve viech vliznamnlich (materi6lnich) ohledech v souladu s udetni z6verkou a

. ostatni informace byly lypracovdny v souladu s prrivnimi piedpisy.

Diile jsne povinni uvdst, zda na zakladd poznatkt a povCdomi o Organizaci. k nimZ.jsme dospeli pii
proviidEni auditu, ostatni informace neobsahuji viznamnd lmateridlni) vdcnd nesprdvnosti. V rimci
uvedenfch postupfi jsme v obdrZenfch ostatnich informacich Zidn6 vfznamn6 (materidlni) vicn6
nespr{vnosti nezjistili.

Odpovddnost ieditele a dozorii rady Organizace za riietni z6v6rku
Reditel Organizace odpovid6 za seslaveni riietni zdvdrkv pod6vajici vErnli a poctiq' obraz v souladu
s deskfmi fietnimi piedpisy, a za takovi vnitini kontrolni systdm, kterli povaLtje za nezbytnyi pro sestaveni
tidetni z6vdrky tak, aby neobsahovala vlznamnd (materiiilni) nesprdvnosti zprisobend podvodem nebo
chybou.

Pii seslavoviini Ueetni ziivarky je ieditel Organizace povinen posoudit. zda je Oryanizace schopna
nepfetrZitd trvat, a pokud je to relevantni, popsat v pfiloze fdetni z6vdrky zilleZitosti tykajici se jejiho /

22IILAV s.r.o.. Ie 64052907, Spisova znatka C 10016 vedend u KS v tJL. opriivneni KACR 6.277. osvadeeni KDPCR / 1
sidlo. Vseboiickd 82 2.400U1 U.li nad I ahcm. nohut|a: Doudlrhrlii l6qq 5. 14000 PrJha { / V )

Tel.: +420 4'7 47 45134. +420 230 234 554. E-mail: inlirri2lhlar cz. Web: !]!!"tr ]lIlLll[Llllz I / ll/L
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22H LAV MSI Globat Altian.e
lndependent Member Firm

op vnent

nepfetrzitdho trv:ini a pouziti pfedpokladu nepietrziteho trveni pii sestaveni faelni z6verky. s {jimkou
piipadt, kdy ieditel pl6nuje zruSeni Organizace nebo ukondeni jeji dinnosti, respektive kdy nemd jinou
reillnou moZnost neZ tak udinit.

Za dohled nad procesem 0detniho r,"jkaznictvi v Organizaci odpovid6 dozordi rada.

OdpovEdnost auditora za audit riietni zivdrky
Na5im cilem je ziskat piimCienou jistotu. Ze tdetni ziivdrka jako celek neobsahuje vyznamnou (materirilni)
nesprAvnost zptisobenou podvodenr nebo chybou a vydat zpriivu auditora obsahujici nd5 vjrok. PiimEien6
mira jistoty je velk6 mira jistoty, nicmdnd neni z6rukou, Ze audit proveden'i v souladu s vySe uveden;imi
piedpisy ve viech piipadech v 0detni z6vErce odhali piipadnou existujici v!znamnou (materiiilni)
nesprAvnost. Nespravnosti mohou vznikat v dtsledku podvodri nebo chyb a pova2uji se za vyznamnd
(materirllni), pokud lze re6lnd piedpoklddat, Ze by jednotlivd nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomick6
rozhodnuti, kterii uZivateld ridetni zivdrky na jejim z6kladd piijmou.
Pii prov6dEnf auditu v souladu s vy5e uvedenlimi piedpisy je nasi povinnosti uplatiovat bdhem celdho
auditu odbornf tsudek a zachoviivat profesni skepticismus. Diile je naSi povinnosti:

. Identifikovat a ryhodnotit rizika vjznamnd (materirilni) nespr6vnosti faetni zdvdrky zprisobene
podvodem nebo chybou, navrhnout a provdst auditorske postupy reagujici na tato rizika a ziskat
dostateind a vhodnd dtkazni informace, abychom najejich ziklad6 mohli vyj6diit Wrok. Riziko,2e
neodhalime rjznamnou (materi6lni) nespr6vnosl, k niZ do5lo v dfisledku podvodu, je vEt5i neZ

riziko neodhaleni v!znamn€ (materi6lni) nespr6vnosti zpfisobend chybou, protoZe soudAsti podvodu
mohou blit tajnd dohody (koluze), falSov6ni, rimyslnri opomenuti. nepravdivii prohliiSeni nebo
obch6aeni vnitinich kontrol ieditelem.

. Seznifunit se s vnitinim kontrolnim systdmem Organizace relevantnim pro audit v takovdm rozsahu.
abychom mohli navrhnout auditorskd postupy vhodn6 s ohledem na dand okolnosti, nikoli ab1'chom
mohli qj6dfit nAzor na ridinnost jejiho vnitiniho kontrolniho systemu.

. Posoudit vhodnost pouZitvch [detnich pravidel, piimCienost provedenlch [detnich odhadfi
a informace, kterd v t6to souvislosti ieditel Organizace uvedl v piiloze ridetni ziivdrky.

. Posoudit vhodnost pouziti piedpokladu nepietrzit6ho trvdni pii sestaveni fdetni ziivErky ieditelem a

to, zda s ohledem na shromiiZddne dtkazni informace existuje vliznamnd (materi6lni) nejistota
vyplfvajici z ud6losti nebo podminek, kterd mohou \)iznamnd zpochybnit schopnost Organizace
nepfetrzitd trvat. Jestlize dojdeme k zdvdru, 2e takovi vlznamnd (materialni) nejistota existuje. je
naSi povinnosti upozomit v naSi zpr6vd na informace uvedend v t6to souvislosti v piiloze [aetni
z|vErky, a pokud tyto informace nejsou dostateand, ryjddiit modifikovanli v1/rok. NaSe z6vdry
tjkajici se schopnosti Organizace nepietrZitC trvat rych6zeji z dfikaznich informaci, kterd jsme
ziskali do data naSi zpriirry. Nicmdnd budouci udiilosti nebo podminky mohou vdst k tomu. Ze

Organizace ztrati schopnost nepfetrzitC trvat.
. Vyhodnotit celkovou prezentaci, dlendni a obsah tdetni zavCrky, vaetnC piilohy, a d6le to, zda

fdetni zivdrka zobraz$e podkladovd transakce a uddlosti zptsobem, ktery vede k vdrnemu
zobrazeni.

NaSi povinnostije informovat ieditele a dozordi radu mimo jind o pldnovandm rozsahu a nadasov6ni auditu
a o v'y'znamnlich zjistdnich, kter6 jsme v jeho prribdhu udinili, vdetnd zjistdnich vyznamnfch nedostatki ve
vnitinim kontrolnim systdmu.

22HLAV s.r.o.
dlen mezin6rodni asociace neziivisl!ch profesionrilnich fi rem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
VSeboiickri 8212,400 0l Usti nad Labem
oprrivndni KAaR a. 277

V Praze, dne 7. dervna 2019

22tlLAV s.r.o., tC 64052907, Spisovri znacka C 10016 vedend u KS v Ul-. opnivn€ni KAaR a. 27?. osvadaeni KDPCR
sidlo: Vseboiicke 82/2, 40001 Usti nad Labcm, pobocka: Doudlebsk6 1699/5, 14000 Praha 4

a!drt&consult:

In .,Jan iern!
cR a. 2455

'lel.. +420 414115134- +42{) 210 23,1 55,1. F-mai l: iniir'.i 22hln!.e.,. Wcb httn:/','$\\$.l:hla\.cz



€
22H LAV MSI Globat Altian.e

lndependent Member Firm
a!dir&consult

Nedilnou soudesti tdto zprii\ry jsou nesledujici piilohv:
1. Rozvaha k 31 .12.201 8

2. Yj'kaz zisku a ztraty za obdobi 1.1.2018 - 3l .12.2018
3. Piiloha k iaetni zrivdrce za obdobi 1.1.2018 31.12.2018

22HLAV s.r.o., Ie 64052907, Spisovd znaaka C I0016 vedenii u KS v UL. oprevnEni KACR t. 277. os\cdaeni KDPCR
sidlo: Vseboiicka 82/2. 40001 Usti nad l-abem. poboaka: Doudlebski 1699i 5. 14000 Praha.l

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554. E-mait: lrlll1r?ll!at_!z- Web: !I!e!lsr\?-lu,a!!z



Rozvaha podle Pnbhy d. 1

vyhl6Sky a. 504/2002 Sb.

Uaetnl jednotka doruai:
1 x pfislusnemu fin. orgdnu

ROZVAHA
v pln6m rozsahu

ke dni 31.12.2018
( v celich tisicich KC )

lco

67363300

Nazev, sldlo a prevni forma
iaetnl jednotky

JAHODA, z.'i.
Vybiralova 9692
Prahag-CernfMost
198 00

Ozna6eni AKTIVA dislo
i6dku

Stav k prvnimu dni
oaetnlho obdobi

Stav k posled. dni
Udetniho obdobi

a c 1

Olouhodoby maiotek celkem Souaet A.l. arA.lv, 1 195 '130

Dlouhodoby nehmolny majetek celkem Soudel A.1.1. aZ A.1.7 s

(012) 2

Software (013) 3

OcanitelnA prAva (014) 4

Drobni dlouhodoby nehmotni majetek (018) 5

Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek (019) 6

Nedokondeny dlouhodoby nehmolni majetek (041) 7

A.l. 1

4.t.2
A. t.3

A.1.4

A. t.5

A. t.6

A. t.7 Poskytnul6 zelohy na dlouhodoby nehmotny majetek (05r) 8

A. DlouhodobY hmotni majetek celkem Soucet A.ll.1. a: A.11.10. 20 325
(031)Pozemky 't0

Um6lecke dila, ptedmdty a sbirky (032) 11

(021)Stavby 12

Hmolne movite v6ci a jeji.h soubory \022) 13

Pdstilelske celky trvahich poroslil (025)

Dosp6l6 zvitata a iejich skupiny (026) 15

DrobnY dlouhodobi hmotnY maietek (028) 16

Ostatni dlouhodoby hmotny majelek (029) 17

Nedokonaeny dlouhodoby hmotni majetek (042) 18

Poskytnutd z6lohy na dlouhodoby hmotny majetek (052) 19

A. t Dlouhodoby fnanani majetek celkem Soua€tA.lll.1. a, A.lll.6

Podily - ovl6dan6 nebo ovlSdajicl osoba (061) 21

PodiV - podstalni vliv (062)

Dluhov6 cenn6 papiry drzene do splatnosti (063) 23

Z6pfrjeky organizadnim slozk6m (066) 24

Ostatni dlouhodobe zepirj&y (067)

A.It. 1.

A. t.2.

A. It.3.

A. lll. 4.

A. lll. 5.

A. It. 6. Ostalni dlouhodoby f nanani majetek (069) 26

Opr6vky k dlouhodobemu majetku celkem Souaet A.lV.1. aZ A.lV.11 40 -130 -195

Oprdvky k nehmotnym Wsledklrm Wzkumu a Wvoje (072) 29

Oprdvky k sofrwaru 30

31Opravky k ocenrlelnim pravirm (074)

Oprdvky k drobnemu dlouhodob6mu nehmotndmu majetku (078)

Opr6vky k ostatnimu dlouhodob6mu nehmotnemu majetku (07s) 33

Oprdvky ke stavb6m (081) 34

35 -130 -'195Oprevky k samostalnim hmotnim movitim v6cem
a souborum hmotnich moviwch vaci (082)

36(085)Oprdvky k pdstitelskim celkom trvalich porost[,

37Oprdvky k z,Uadnimu st6du a taznym zvifatom (086)

-7ffi:--Op16vky k drobn6mu dlouhodob6mu hmotn6mu majetku (088) 38

39 I NN..-'Yle\

A. tv. 8.

A. tv. 9.

A. tv. 10

(089)Oprevky k ostatnimu dlouhodobemu hmotnemu majetku

s.fst'

b 2

Nehmolne Wsledky \.Pkumu a v,ivoje

325
14

A. [. 1.

A. .2.

A. [.3.
A. ll. 4.

A. . 5.

A. ll. 6.

A. . 7.

A. I.8.
A. . 9.

A. ll. 't0.

22

(073)A. tv. 2.

A. tv. 3.

A. tv. 5.

A. lv. 6.



Oznadeni AKTIVA eislo
i6dku

Stav k prvnimu dni
ldetniho obdobi

Stav k posled. dni
Udetniho obdobi

a b c I 2

Kratkodobi ma.ietek celk.m Souaot B.l, ai B.lV 41 1 852 4 356

Zasoby celkem Souaet 8.1.1. aZ 8.1.9 51

B. t. 1.

8.t.2.

B. t.3.

B. 1.4.

B. t. s.

B. t.6.

B. t.7.

B. t.8.

B. t.9.

f,4ateri6l na skladd ('t12),

Materiiil na cesl6 (119) 43

Nedokondene Wroba (121\ 44

Polotovary vlastni Wroby (122, 45

Wrobky (1231 46

Mhda a ostatni zvifata a jejich skupiny (124\

ZboZi na skladd a v prodejn6ch (132) 48

Zbo:i na cesla (139) 49

Poskytnut6 zelohy na z6soby (s 14) 50

B. I Pohledevky celkem Souaet B.ll.1. aZ B.ll.19 71 u4
B. . r.

B. .2.

B. 11.3.

B. [.4.
B. [.5.
8. .6.

B.ll.7.

B. .8.

B. [.9.
B. [. 10.

B.lt. 1r.

8. .12.

B. I. 13.

B. I. 14.

B.ll. 15.

B. . 16.

B. . 17.

B. . 18.

B.lt. 19.

Odberateld (311) 215 140

Sm6nky k inkasu (312)

Pohbdevky za eskontovan6 cenn6 papiry (313) 54

PosMnul6 provozni zebhy (314) 55 140 189

Ostatni pohbdevky (315) 56 122 134

Pohbdavky za zam6stnanca (335) 57 7 5

Pohl. za institucemisoc. zabezpeaenia vefejndho zdrav. pojisGni (336) 58

Dai z piijmir (341) 59

Oslatni piime dan€ \342) 60

Dai z pfidane hodnoty (343)

Ostatni dand a poplatky (345)

N6roky na dotace a ostatni ziAov6ni se statnim rozpoelem (346) 63

N6roky na dotace a ost. zud. s rozp. org6nt uzem. samospr. celkr:r (348) 64

Pohleddvky za spolednilry sdruZenymi ve spoleanosti (358) 65

Pohleddvky z pevnich terminowch operaci a opci (373) 66

Pohledevky z vydanych dluhopisr:1 (375) 67

Jin6 pohleddvky (378) 68

Dohadne uaty aklivni (388) 69

Opravn6 polozka k pohled6vkam (3s1) 70

KrakodobY frnanani majelek celkem 80 976

B. It. 'r.

B. It.2.
8. flt.3.

B.It.4.
B. t.5.

B.It.6.
B. t.7.

Penezni prostledky v pokladn6 (211) 72 14 21

Ceniny (213) ,1

PenEZni proslaedky na odlech 1221) 74 961 3 705

\251) 75

Dluhov6 cenne papiry k obchodovani (2s3) 76

Ostatnlcenn6 papiry (256) 77

Penize na cestd (261) 79

B, IV Jind aktiva celkem Sou&l B.lV.1. aZ B.lV.2. 84 162

NaKady pfiSlich oMobi (381) 81 30 21

Piijmy piiStich obdobi (385) 82 302 141

Aktiva colkom SouaetA. a.Z B. 85 2 047 4 486

B. t.

42

468

61

B. t. Soua€t B.lll.1. ai B.lll.7.

Majetkove cennd papiry k obchodoveni

8. IV. 1.

B. tv. 2.



Oznadeni PASIVA aislo
iadku

Stav k prvnlmu dni
0aetniho obdobi

Stav k posled. dni
teetniho obdobi

a b c 3 4

Vlastni zdroie celkom SouaotA.l. ai A,ll. 86 1 121 2 653

Jmdnicelkem Soudel A.1.1. aZ A.1.3. 90 1 072 2075
A. t. 1

A.t.2

A. t.3

Vlastnijmeni (e01) 87 198 't34

(911) 88 874 1 941

Oceiovaci rozdily z pfecendni finandniho majetku a zavazkrl (e21) 89

A.I Vysledek hospodaieni celkem Soueel A.ll.1 aZ A.ll.3. 94 49 578

Ucet Wsledku hospodafeni (e63) g'1 529

Visledek hospodafeni ve schvalovacim iizeni (931) 134

Nerozd6leny zisk, neuhrazen6 ztrela minuhrch let (s32) s3 -85 49

B. Cizi zdroje celkem Soudet B.l. ai B.lV. 95 926

B.t Rezerw celkem Hodnota 8.1.1

B. t. 1 Rezervy (941) 96

Dlouhodob6 zevazky celkem Soudel B.ll.1. ai B.ll.7 105

B. . 1.

B. .2.

B. .3.

B. 1t.4.

8.I.5.
B. [.6.
B.lt.7.

Dlouhodob6 Uvdry (951) 98

Vydane dluhopisy (953) 99

Ze\azky z pton ml.J (s54) 100

Pfijat6 dlouhodobe zAlohy (955) 101

Dlouhodob€ sm€nky k ihrade (956) 102

Dohadn6 idy pasivni (38e) 103

Ostatni dlouhodobd zdvazky (e5s)

B- III Krelkodob6 26vazky celkem Soucet B.lll.1. aZ B.lll.23.

B. It. 1.

B. t.2.

B. It.3.

B. t.4.

B. t.5.

B. . 6.

B. t.7.

B. 1I.8.

B. .9.

B. . 10.

B. . 11.

B. t. 12.

B. . 13.

8. It. '14.

B. t. 15.

B. . 16.

B.l . 17.

B.lll. 18.

B.l .'19.

B. .20.

B. lll.21.

8.[t.22.
B. .23.

Dodavate16 144 122

Sm6nky k [hradd \322) 107

Pfijate zAlohy 108 2

Ostatni zevazky (325) 109

(331) 110 280 697

Ostalni zdvazky wdi zarrEslnanclm (333) 111

Z6vazky k institucim soc. zabezpedeni a vefejn6ho zdrav. pojisteni (336) 't12 138 330

Dan z piijmll (341) 113 76

Ostatni piim6 dand (342) 114 27 100

Dan z pfidan6 hodnoty (343)

Ostatni dan6 a poplalky (345) '1 16 3

ZAvazky ve vdahu k slahimu rozpoAu (346) 117 5 12

Zdvazlg ve vztahu k rozpodu org6nir [zem. samospr. celkl (348) 118

(367)

(368) 120

(373) 121

Jine zevazky (37s) 122 21 23

Krdtkodobe ivdry 123

Eskontni0v6ry (232) 124

Vydane krStkodobd dluhopisy (241) 125

Vlastni dluhopisy (255) 126

Dohadn6 0&y pasivni (38e) 127 137 169

Ostatni kitkodob6 fi nandni Wpomoci (24e) 128

Fondy

A. [. 1.

A.|.2.
A. [.3.

1 833

B. .

104

129 755 1531
(321) 106

\324)

Zamdstnanci

115

zavazky z upsanych nesplacenich cennych papiru a podilfi 119

zavazky ke spole6nikim sdn enim ve spoleanosti

Ziivazky z pevnich lerminov,ich operacia opci

(231)



Oznadeni PASIVA 6islo
iadku

Stav k prvnimu dni
0detniho obdobi

Stav k posled. dni
06etniho obdobi

a b c 3 4

B, IV, Jina pasiva celkem Soudet B.lV.1. aZ B.lV.2 133 171 302
B. tv. 1.

B. tv. 2.

Wdaje pfi&ich obdobi (383) 130 136

Wnosy pfislich obdobi (384) 131 '166

Pasiva calkom Souaet A. ai B. 134 2 047 4 486

Seslaveno dne: 22.O5.2019 Podpisowzdznam statutam,ho orgdnu 0detni jednotky

\

nebo podpisow \rzor osoby, ktera je 0aetnijednolkou

Pravni forma Udetni jednotky Pfedmdl podnik6ni
N

sJ

Pozn.:



podle Piilohy d. 2
vyhlasky a. 504/2002 Sb Wxlzzrsxu lzrnArv

v pln6m rozsahu

ke dni 31.12.2018
( v celich lisicich Ke )

rCo

67363300

Nazev a sidlo oaetnijednotky

tlaetni jedn00(a dorudi:
1 x pfislusndmu fnancaimu orgdnu

JAHODA, z.U.
Vvbiralova 969/2
Piahag-CerniMost
198 00

Cinnosti

Hlavni Hospoddfsk6 CelkemOznaCeni TEXT UISIO
t5dku

5 6 7

A. t. Spotiebovan6 nSkupy a nakupovan6 sluzby Souaet A.l.'1. a.Z A.1.6 2 217 5 671

A. l. 1 Spotireba materialu, energie a ostatnich neskladovan'ich dodevek 3 1 776 94 1 870

A.t.2.

A. t.3. Opravy a uddov6ni 5 135 tJ5

A.1.4 Ndklady na ceslovn6 6 50 50

A. t.5. Ndklady na reprezentaci 7 78 78

4. t.6 Ostatni slu2by 8 3 415 3 538

A. . Zrndny stavu z6sob vlastni dinnosti a aktivace Souael A.ll.7. ai A.ll.9 I

A.|.7 Zm6na stavu z6sob vlashi Annosti '10

A. It.8. 11

A.lt9 Aktivace dlouhodob6ho majetku 12

11 941 11 1A. t. Osobni naklady Soudet A.lll.10. aZ A.lll.14. 13

14 9 184 9 184Mzdov6 nakhdy

Zdkonne socielni pojistdni 15 2756

A. lll. 12 Oslatni socielni po,iSl6ni 16

17A. t.'r3 Ziikonn6 socialni niiklady

18 1 1Ostatni sociehi n6klady

5DanE a poplatky Hodnota A.lV.'15 19

5A. tv. 15 Dan6 a poplalky 20 5

86 3 89Ostatni naklady Souael A.V.16. a, A.V.22

3Smluvni pokuty, oroky z prodleni, ostatni pokuty a peneb 22 3A, V, ,16

Odpis nedobyhe pohleddvky 23

24A. V. 18 NSkladov6 0roky

A. V, ,I9 Kursove 2tr6ty

Dary 26

A. V. 21 Manka a Skody

83 3 86A. V.22. Jine ostatni naklady

65 65Odpisy, prodany majetek, tvorba a pouiitl rezsrv a
oDravnvch Dolozek Souaet A.V1.23. aZ A.Vl.27

A. VI.

30 65 65Odpisy dlouhodob6ho majetku

314.V1.24. ProdanY dlouhodobY majetek

32Prodand cenn6 papiry a podilyA. Vl. 25.

33A.Vt.26 ProdanY matenil

34A.Vt.2? Tvorba a pou2ili rezerv a opravnich pol"zlffi-rn?|r
635Poskytnut6 p;isp6vky /o9' -i]ctlt 

a A.v .28.//r- r- r ,.\A. V[.

636 6\
PosMnut6 alensk6 pfispevky a
oroanizadnimi slozkami

;oryr-.rffiflA. V . 28.

R.G,
p,ts

N6klady 1

5 454

Aktivace materi6lu, zbozi a vnitroorganizaanich sluZeb

A. t. 10.

A. t. 11. 2756

A. t. 14.

5

21

A. V. 20.

27

28

A. Vt. 23.

6



Oznadeni TEXT e isb
16dku

einnosti

Hlavni Hospod6i.sk6

6 7

A. V . Dai z ptijmrl Hodnota A.Mll.29. 37 76

A. V . 29 Dai z pfijm0 38 76

Niiklady cElkgm 296

B. Vinosy 40

B. l. Provozni dotace Hodnota 8.1.1 41 11 731 11731

B. t. 1 Provoznidotace 42 't 1 731 11731

Piijat6 plispdvky Souaet B.ll.2. aZ B.ll.4 43 804 804

8. 1.2 Pfrat6 pfispdvky z0elovan6 mezi organizadnimi slozkami 44

Ptrjate prisp6vky (dary) 45 804 804

B. .4. PnjaG denske pfispdvky 46

B. . Triby za vlastni Wkony a za zboii 47 4 945 437 5782

B. IV Ostatni Wnosy Souaet B.lV.5. aZ B.lV.'10 48

B. tv. s. Smluvni pokuty, troky z prodleni, ostalni pokuty a penale

Platby za odepsan6 pohbdevky 50

Vynosov6 Uroky 51

B. tv. 8. KuNov6 zisky

B. tv. I ZIdtoveni fond[] 53 65

B. tv. 10. Jin6 ostatniWnosy 54

B. V. Trzby z prodejs majetku

B. V. 11 Trzby z prodeje dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku 56

8.V.12. Tdby z prodeje cennych papki a podil0 57

Triby z prodeje materialu 58

B. V. '14. Wnosy z k6tkodob6ho finandniho majetku 59

B. V. 15 Vinosy z dlouhodob6ho fnananiho majetku 60

VYnosy celkem Soudet B.l. aZ B.V 61 17 545 837

Vislsdek hospodaleni pted zdan6nim r. 61 - (i. 39 - r.37) 62 605

D. Vysledek hospodaioni po zdan6ni i.62 - 1.37 63 541

65

18 382

sestaveno dner 2LA5.20'19 Podpisovi'zaznam statut6miho organu tdelni jednotky
or ryzick6 osoby, ktere je i6etnijednotkou

\
nebo podpisow

I'.t.A+s,..,

Priivni forma Uaetni jednotky Pfedm6t podnikani Pozn

s.fs

Celkem

5

Soucel A.l. aZ A.Vlll. 17 557

B. [.

B. 11.3.

49

B. tv. 6.

B. lv. 7.

65

Souaet 8.V.1 1. a: 8.V.15.

B. V. 13.

617
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JAHODA, 2.0., Vybiralovag6gt2, Praha 9, le : 67363300
Piiloha k (detni z6v6rce sestaven6 k3'1.12.2018

Obsah
l. ZAkladni 0daje............... ..........3

ll. Obecne [6etni zdsady

11.1. Dlouhodobf majetek
11.2. Cenn6 papiry a podily
11.3. Zdrsoby

11.4. Pohleddvky
11.5. Cizom6nov6 transakce.....
11.6. easov6 rozli5eni
11.7. Bez0platnd nabyi/ dlouhodob! majetek, investi6ni dotace a dary
11.8. Veiejni sbirka
11.9. Piijat6 dary
ll.1 1 . Vlastnijm6ni, nadadni kapit6l,..
11.12. Dah z piijm0

lll. Doplnujici fdaje k uj'kaz0m

lll.1. Dlouhodobf majetek
lll.2. Podlly, podilove listy, dluhopisy, akcie
lll.3. Dluhy po splatnosti z titulu dani, socidlniho di zdravotniho poji5t6ni
lll.4. Dlouhodobb zAvazky .....
lll.5. Majetek neuveden! v rozvaze..
lll.6. ZAvazky nevyk6zan6 v rczvaze
lll.7. Osobni n6klady
lll.8. Odm6na piijat6 statut6rnim auditorem
lll.9. N6klady a vlinosy mimoi6dn6 svym objemem nebo pfrvodem
lll.10. Z6stavy a rudeni
lll.11. Piijat6 dotace a dary
lll.12. Veiejn6 sblrka
lll.13. Vlsledek hospodaieni a dai z piijmu
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z6v6rky ........
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JAHODA, 2.0., Vybiralova 969/2, Praha 9, le : 67363300
Piiloha k [6etni z6v6rce sestaven5 k 31.12.2018

!. Z6kladni fdaje

Udetni obdobi: 1.'1.2018 - 31.12.2018

Ndzev: JAHODA, 2.0.
Sidlo organizace: Vybiralova 969/2, Praha 9
Pr6vni forma: zapsanf [stav
Statut6rni org6n:

Reditelka: Mark6ta Kalinov6

Ustav provozuje tyto spoledensky a hospod6isky uZitedne dinnosti:
a.poskytov6nl socidlnich slu2eb, zejmena znevfhodn6nfm ddtem, mladfm lidem a
rodin6m,
b.poi6ddni aktivit pro d6ti a ml6de2 ve voln6m dase,
c.vytv6ieni prostoru pro aktivity vefejnosti a obyvatel lokality, kde m6 [stav sldlo,
piipadn6 v dal5ich lokalit5ch, formou komunitnl pr6ce,
d.provoz d6tsk6 skupiny

Zakladatel (ziizovatel): Tom55 Jindii5ek, Na ManinAch 1062124,Praha7

y'?i,n: :Iv,fftifi#6i,.ifl ]"';i,il"' 
o

Organizace je podle zdkona o [detnictvi mikro fdetni jednotkou.

Organizace zm6nila pr5vni formu z obecn6 prosp65n6 spolednosti JAHODA, o.p.s.
na zapsanf {stav, a to na z6klad6 rozhodnuti spravni rady ze dne 15.8.2018
osv6d6en6ho notdiskfm z6pisem Mgr. Mark6ty K6ninsk6, not6iky v Praze, sp.zn. NZ
32512018. VfSe vkladu s tim souvisejici je 1 500Kd.

Datum vzniku: 18.12.2013
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JAHODA, z.ti., Vybiratova96912, Praha 9, le : 67363300
Piiloha k [6etni ziivErce sestaven6 k 31.12.2018

ll. Obecn6 fdetni z6sady

11.1. Dlouhodobf majetek

Organizace eviduje v dlouhodob6m hmotn6m majetku hmotnf majetek s dobou
pouZitelnosti vy55i neZ 1 rok a s poiizovacl cenou vy55i neZ 40.000 K6, rlituje o n6m
na [ctech dlouhodob6ho majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Hmotnf majetek v poiizovacl cen6 niZii neZ 40.000 Kd 0dtuje organizace do
ndkladt. Hmotnf majetek v poiizovaci cen6 vy55i neZ 10.000 Kd, ale niZ5i neZ
40.000 Ka s dobou pouZitelnosti del5i neZ 1 rok eviduje organizace v operativni
evidenci.

Organizace eviduje v dlouhodobem nehmotn6m majetku nehmotny majetek s dobou
pou2itelnosti vy55i neZ 1 rok a s poiizovaci cenou vy55i neZ 60.000 Kd.
Nehmotnf majetek v poiizovaci cene niZ5i ne2 60 tis. Kd 06tuje organizace do
n6klad&. Nehmotn! majetek v poiizovaci cen6 vy55i ne2 10.000 Ki, ale niZS[ neZ
60.000 Kd s dobou pou2itelnosti delSl neZ 1 rok eviduje organizace v operativni
evidenci.

11.2. Cenn6 papiry a podily

Spolednost 26dn6 neeviduje.

11.3. Zdsoby

Spole6nost 26dne neeviduje.

11.4. Pohled6vky

Pohled6vky se ocef,uji pii sv6m vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace bEZn6
netvoii opravn6 poloZky. O pilpadn6 tvorb6 opravn6 poloZky mfr2e rozhodnout ieditel
organizace.

11.5. Cizomdnov6 transakce

B6hem [6etniho obdobi nastala
v zanedbateln6m rozsahu.

pouze jedna cizom6nov6 transakce
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JAHODA, z.ri., Vybiralova 969/2, Praha 9, le : 67363300
Piiloha k fdetni z6v6rce sestavene k 3,,|..'12.2018

11.6. dasov6 rozli5eni

Organizace fdtuje o n5kladech pii5tich obdobi. Prostiednictvim n6kladfr pii5tich
obdobi iasov6 rozli5uje ndklady, kter6 souvisi s dalsimi obdobimi.
Organizace 0dtuje o vfdajich pii5tich obdobi. Jedn6 se o vfdaje s 0detnim obdobim
souvisejicich av5ak dan6 doklady piijaty aZ v obdobi ndrsledujicim.
Organizace fdtuje tak6 o rnj,nosech piiStich obdobi, a to v piipad6 jiZ piijat'1ich plateb,
kter6 v6cn6 a 6asov6 souvisi s piiStim 06etnlm obdobim.

11.7. Bezfplatn6 nabyhj dlouhodobf majetek, investidni dotace a dary

Ve vlastnim jm6ni na fdtu skupiny 902 - Darovanf majetek riCtuje o zdrojich poiizeni
bezuplatn6 nabyt6ho dlouhodob6ho majetku stejn6 tak jako o investidnlch dotacich
nebo fEelovfch investidnich darech. Tato d6stka je pak rozpou5t6na na ri6et skupiny
648 - Zrlitov6nI fondt soudasn6 s [dtov6nim odpisfr.

11.8. Veiejn5 sbirka

Ve fondech organizace f6tuje o zdrojich ziskanfch z veiejn6 sbirky. Pr&b6Zn6
organizace 06tuje o pouZiti vlit6Zku veiejne sbirky podvojnfm z6pisem na vrub fondu
veiejn6 sbirky ve prospdch (dtu 682 - Piijate dary. Organizace pro z[6tov6ni fondu v
tomto piipad6 pouZiv5 [6et skupiny 68 misto rl6tu skupiny 64 z dtrvodu v6rn6j5iho
zobrazeni skutednosti ve vlikazu zisku a zlrAty. Vykazova n! stav fondu veiejn6
sbirky odpovidS neutracen6 66stce z veiejn6 sblrky urden6 pro dal5i pou2iti.

11.9. Piijat6 dary

Ve fondech organizace d6le 0ctuje o piijat!,ch individu6lnich darech, a to piimfm
zapisem ve prosp6ch fondu a na vrub [6tu 211 - Pokladna nebo 221 - Bankovni
06et. Tyto dary se vZdy pouZivaji na kryti hlavni dinnosti organizace. V piipad6, Ze se
organizace rozhodne dar0 vyu2it, ri6tuje o pou2iti dar0 podvojnfm z5pisem na vrub
fondu a ve prosp6ch ri6tu 682 - Piijat6 dary. Organizace pro z[etovani fondu v tomto
piipad6 pouZivA [6et skupiny 68 misto 0dtu skupiny 64 z d[rvodu v6rn6j5iho
zobrazeni skutednosti ve vlikazu zisku a ztrAly. Yykazovanf stav fondu darfr
odpovid6 vfSi doposud neutracenfch dar&.

11.10. Piijat6 dotace

Piijat6 dotace jsou prostiedky poskytnute z vefejnych zdroj0, tedy zejmina ze zdrojit
st6tniho rozpodtu, z rozpodtt fzemn6 samospr6vnfch celkr]r, ze zdrojl st6tnich
rozpodt0 cizich st6t& apod.

O t6chto prostiedcich, v piipad6, Ze se dotace hj,kaj i daneho kalend6inlho
shodn6ho s [detnim obdobim, 06tuje organizace pii piijeti na zAvaz
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skupiny 34, popiipad6 rovnou ve vlnosech na i6tu 691 - Dotace. V piipad6, Ze se
dotace tikaji jiZ pii uzavieni smlouvy delSiho obdobi neZ je kalend6ini rok shodnf
s rl6etnim obdobim, za0dtuje se dotace na [6ty skupiny 91 a rozpou5ti se na 06et
skupiny 691 - Dotace.

V piipad6, Ze dotace h.ikajici se maxim6ln6 kalenddiniho roku shodn6ho s 06etnim
obdobim, neni v cel6 piijate 66stce dotace do konce roku utracena, je zbyl6 66stka
vykAzAna jako zlvazek na fdtu skupiny 34 nebo jako vfnos piiStich obdobi na
[6tech skupiny 38.

V piipad6, Ze je utraceno v r6mci dotovan6ho projektu vice neZ bylo zatim v r6mci
dotace pfijato, ridtuje organizace na vrub 0dtu skupiny 385 - piijmy pii5tich obdobi
ve prospdch 06tu 691 - Dotace, tak aby vfsledek hospodaieni z dotace byl vZdy
nulou/.

11.11. Vlastni jm6ni

Ve prosp6ch vlastniho jm6ni je 0dtov6na hodnota bez0platn6 nabyt6ho
dlouhodobeho majetku. Z&statek je rozpouit6n do u/nosi ve stejn6 vf5i, jako jsou
0dtovan6 odpisy piisluSneho majetku.

11.12. Dan z piijmti

Organizace je verejn6 prosp65nlm poplatnikem v souladu s $17a zAkona
6. 586/1992 Sb., o danich z pi'rjm0, ve zn6ni pozd6jSich piedpisfi (d6le jen ZDP).

Organizace uplatiuje osvobozeni dar0 podle $19b odst. 2 b) ZDP vZdy kdyZ je to
moZn6.

NE
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lll.1. Dlouhodobf majetek

Organizace eviduje v dlouhodobem majetku 1x automobil v poiizovaci hodnot6 K6
325.000,-.

lll.2. Podily, podilov6 listy, dluhopisy, akcie

Organizace 26dn6 neeviduje.

lll.3. Dluhy po splatnosti z titulu dani, soci5lniho di zdravotniho pojiStEni

Organizace Zddne takov6 dluhy neeviduje.

ll 1.4. Dlouhodob6 zilvazky

Organizace neeviduje Z6dn6 dlouhodobd zAvazky se splatnost[ del5i neZ 5 let od
rozvahoveho dne-

lll.5. Majetek neuvedenf v roiataze

Kromd drobn6ho majetku v zanedbateln6 hodnotd neeviduje organizace 26dnf
majetek neuveden! v tozvaze.

lll.6. ZAvazky nevyk6zan6 v rozvaze

Organizace neeviduje 2Adn6 zAvazky, ktere by k rozvahov6mu dni nebyly vykAzAny
v fozvaze.

lll.7. Osobni n5klady

Prtm6rn! po6et zam6stnanct -jedndr se HPP bez dohod konanfch mimo pracovni
pom6r.

Pr[rm6rnf po6et zam6stnanc& v roce
2017

Pr0mErnf podet zamdstnanc0 v roce
2018

30

lll. Doplffujici fdaje k ufkazfim

30
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z toho 6len0 iidlcich org6nfr

Pr0m6rn! podet iidicich pracovnik0 v
roce 20'17

Osobni n6klady na zam6stnance, z toho na 6leny iidlcich org6rn0

elen0m org6rni vroce 2018 nebyly poskytnuty 26dn6 odm6ny ani funkdni poZitky,
nebyly jim poskytnuty ani Z6dn6 p&j6ky, 0v6ry, zriruky di jin6 pln6ni.

elenov6 orgdnt nemaji Zddnou [6ast v osobdch, s nimiZ organizace v roce 2018
uzaviela smluvni vztahy.

lll.8. Odm6na piijati statut5rnim auditorem

Organizace povinnosti auditu 06etni zlvdrky podl6h6.

lll.9. Ndklady a vfnosy mimoi6dn6 sv''.im objemem nebo ptvodem

lll.10. Z5stavy a rudeni

Majetek organizace neni zatiZen 2Adnlm z6stavnim pr6vem.
Organizace neposkytla ani nepiijala Z6dnd rudeni.

lll.11. Piijat6 dotace a dary

V roce 2018 byly piijaty n6sledujici dotace:

2018 2017

Osobni nSklady
na zamestnance

Z toho osobni
naklady na eleny
Fidicich organtr

Osobni naklady Z toho osobni
neklady na aleny
fidicich organ0

na
zam6stnance

6.706.872,-- 500.366,--

2.280.330.-- 170.124.50

Mzdove naklady 8.568.431,-- 615.431,--

ZAkonn6 soci6lni pojisteni 2 .546 .240 ,50 209.252,--

Ostatni socielni pojisteni

Zekonn6 soci6lni nAklady

Ostatni socialni naklady 1.249,--
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iPoskytovatel eastka

Hlavnl m6sto Praha 2.781.000,00

Me Praha 14 696.000,00

MPSV rodina 4.314.090,58

EU dotace na DS 2.r66.920,00

EU sociAlni za6lefr ov6nI 1.567 .031,22

Erasmus 61.333,55

Me Praha 2 144.305,00

r r.730.680,3s

V roce 2018 byly vyu2ity na hlavni 6innost organizace n5sledujici dary:

lll.12. Veiejn5 sbirka

Organizace m6la v roce 2018 povoleni poi6dat jednu veiejnou sbirku:

e Islo jednaci a datum rozhodnuti:
e.j. s-N,tHMpl r s 6697 o t2o1 4

't 391888/2014

eislo sbirkoveho tdtu: 2461 39504/0300

Osoba oprdvn6n6 jednat ve v6ci sbirky: Mgr. Mark6ta Kalinov6 - ieditelka

Poskytovatel eestka
MC P14 - Merkur Casino a.s 500.000,00 dar

Nadace KB a.s. - Jistota dar

Faraon reality s.r.o 80.000,00 dar

15.000,00 dar

Advent spol.s r.o. 20.000,00 dar

Nadadni fond Tesco 10.000,00 dar

IKEA Cesk6 republika s.r.o t.2t | ,22

CELKEM 804.411,22

Datum zah6jeni sbirky: 21 .10.2014
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Piiloha k fdetni z6v6rce sestavend k 31.12.2018

Udet sbirky
Zisk5ni pen6Zitich piisp6vk0 na bezprobl6movli chod hlavnich program&
realizovanfch obecn6 prospE5nou spolednosti JAHODA, o.p.s., tj. Nizkoprahoy/ klub
Jahoda, Nizkoprahovf klub DZagoda, Ter6nni program pro d6ti aml6de2, Rodinn6
centrum Jahidka a na pokryti s tim souvisejicich n6klad&, vyplfvajicich z uy'Se
uvedenfch 6innosti obecn6 prosp65n6 spolednosti.

Vfnos sbirky v roce 2018
Hrubf qy't62ek sbirky: 2.203,41
eisty vytezet sbirky: 2.203,41
NevyuZit/ 6ist! vlt6Zek z minul6ho vyridtovdni: 0
V roce 2018 vyuZito: 0,-
K dal5imu pouZitl 2.203,41

Pokud je ke konci roku evidov6na i6stka k dal5imu pouZitl ze sbirky, je uloZena na
sbirkov6m idtu a evidovdna ve zvl5Stnlm fondu ve vlastnich zdrojich organizace.

lll.13. Vfsledek hospodaieni a dai z piijmu

Vfsledek hospodaieni za rok 2017 byl pieveden do nerozdElen6ho zisku minulyich
let.

Za rok 2018 organizace vykazuje:

Zisk pied zdandnim
Dai z piijmt prdvnickfch osob
Zisk po zdan6nl

605.030,79K6
76.000,00Ke

529.030,79K6

lll.14. Vliznamn6 udilosti mezi rozvahov'.im dnem a okamiikem sestaveni
fdetni zivErky

Mezi rozvahovfm dnem a okamZikem sestaveni 0detni z6v6rky nenastaly Z6dn6
vfznamn6 uddrlosti.

Y Praze ane l,l, f bll
Sestavil: lveta Nelibovd

Statut6rni orgdn: Mgr. Mark6ta Kalinovd, podpis
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