
Výroční zpráVa 2014

www.cegv-cassiopeia.cz



ÚVod
Cassiopeia vznikla v Českých Budějovicích v roce 1995 při základním článku 
Hnutí Brontosaurus Forest. Dlouhodobě se zabýváme výchovou a vzděláváním, 
zaměřujeme se na environmentální, multikulturní a osobnostně-sociální témata. 
Spolupracujeme s mateřskými, základními, středními i speciálními školami, v roce 
2014 využilo našich služeb téměř 140 škol v Jihočeském kraji. V současné době 
máme dvě pracoviště – v Českých Budějovicích a ve Strakonicích. Jsme školicím 
střediskem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a klinickým pracovištěm 
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v oblasti environmentální výchovy. 
Posláním organizace je výchova k udržitelnému 
způsobu života, k odpovědnému jednání vůči 
společnosti a životnímu prostředí.
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aKTIVITY pro ŽáKY 
a sTUdEnTY

Výukové programy s environmentální, multikulturní 
a osobnostně – sociální tematikou 

Výukový program je uspořádaný soubor aktivit k určitému tématu, naplňující kon-
krétní výchovně-vzdělávací cíle. Během výukového programu zpravidla spolupracu-
je lektor s jednou školní třídou. K naplňování cílů programu používá rozmanitých 
metod, především metod ak-tivního učení. Výukový program trvá jednu až několik 
vyučovacích hodin, nebo několik dnů (pobytový program). Probíhá buď v  našich 
učebnách nebo ve školní třídě nebo v přírodě. V roce 2014 nabízelo pracoviště České 
Budějovice více než 126 a pracoviště Strakonice 68 tematických programů pro různé 
skupiny žáků.
Nabídky výukových programů rozesíláme do mateřských, základních, speciálních 
a středních škol v Jihočeském kraji, kromě toho jsou k dispozici na www.cegv-cassi-
opeia.cz. Zájemci se mohou objednávat přímo na webu, po objednání následuje tele-
fonická domluva. Programy nabízíme za poplatek na žáka. 
Počet účastníků výukových programů v roce 2014 přesáhl 15 050.

Speciální programy a praxe  
pro studenty JU

Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogickou, Přírodovědeckou, Teologickou a Zdra-
votně sociální fakultou Jihočeské univerzity v ČB. Jsme školicím střediskem Pedago-
gické fakulty a klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty JU.
Pro studenty těchto fakult vytváříme prostředí, ve kterém mohou získat informace 
týkající se propojení ekologie a práce s dětmi. Studentům zde nabízíme kromě pora-
denství i získání praxe, kterou využijí pro profesní rozvoj. 
V rámci spolupráce studentům poskytujeme tyto služby:

* exkurze a představení činnosti CEGV Cassiopeia
* konzultace, zapůjčování pomůcek a literatury pro studenty PF
* poradenství při zpracovávání diplomových a seminárních prací
*  vedení výukových programů - lektorská práce
*  možnost absolvování průběžné praxe na CEGV Cassiopeia

Mnozí studenti Jihočeské univerzity nám pravidelně pomáhají při zajištění a organi-
zaci akcí pro veřejnost, řada studentů zde působí jako externí lektoři environmentál-
ních výukových programů pro mateřské, základní a střední školy. 
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dLoUhodobÉ proJEKTY

I já sem patřím!  
Zlepšování sociálního klimatu v dětských kolektivech

Projekt „I  já sem patřím!“, byl určen pedagogickým pracovníkům, kteří řeší problémy 
spojené s vyloučením některého dítěte z kolektivu a s nezdravými mezilidskými vztahy 
v dětských kolektivech. Za pomoci našich lektorů bylo do projektu zapojeno celkem 45 
tříd, z toho v roce 2014 se zapojilo 16 tříd, ve kterých proběhlo mapování sociálního kli-
matu, a byly realizovány výukové programy. Každá zapojená třída prošla třemi výukový-
mi programy a jednou celodenní akcí. V rámci těchto setkání absolvovali i tvořivou dílnu. 
V rámci projektu vznikl pro pedagogy Diagnostický postup na mapování sociálního 
klimatu pro I. a II. stupeň základních škol, který obsahuje aktivity zaměřené na dia-
gnostiku atmosféry třídy a vztahů mezi žáky. Další metodickou pomůckou pro peda-
gogy byly vytvořeny dvě sady komiksových příběhů (sada pro I. stupeň základních 
škol s názvy - Co viděla jedna moucha; Už se mnou nekamarádí; Tohle mi nepatří; 
Jana není Nováková a sada pro II. stupeň základních škol s názvy - Stojíme za like; 
Můžu na záchod; Jedna holka povídala, aneb jak vzniká pomluva; To je teda nápad).
Pro lektory vznikl Metodický postup pro výuku ve třídách pro I. a II. stupeň základ-
ních škol. Produkt obsahuje 3 výukové programy, 2 tvůrčí dílny a 2 celodenní akce 
směřující ke vzniku soudržného kolektivu a k začlenění vyloučených dětí.
Zároveň jsme pro pedagogické pracovníky uskutečnili 2 vzdělávací programy. Jeden 
se uskutečnil 11. 6. 2013 s názvem „Šikana jako narušení vztahů ve skupině“ a druhý 
2. 4. 2014 s názvem „Šikana ve školním prostředí a její řešení“.
Celkem jsme do projektu (v  období 2. 7. 2012 – 31. 12. 2014) zapojili celkem 867 
žáků, včetně cca 300 žáků v roce 2014. V počátečním vzdělávání se účastnilo 140 žáků, 
z  toho v roce 2014 se připojilo cca 50 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
zařazených do běžných tříd a 89 pedagogů, v dalším vzdělávání.
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Ekoškola
Od roku 2009 plníme funkci konzultanta mezinárodního programu Ekoškola. Posky-
tujeme školám konzultace k programu a zapojeným školám pomáháme v jeho realiza-
ci. Nabízíme jim úvodní seminář pro začínající Ekotým (tým dětí, učitelů a provozních 
zaměstnanců, kteří na škole program realizují), možnost konzultací pro koordinátory na 
školách a informujeme o seminářích dobré praxe, kde se mohou školy vzájemně setkat 
a vyměnit si své zkušenosti a inspirace.
Některé ze zapojených škol již za svou práci získaly i prestižní mezinárodní titul Ekoško-
la. V současné době je jeho držitelem v kraji 7 škol. V roce 2014 ho obhájily celkem 4 školy. 
Další školy se chystají o udělení titulu nebo jeho obhajování žádat v příštích letech.
Cílem programu je naučit děti při praktických aktivitách školního Ekotýmu uvažovat 
o globálních souvislostech, motivovat je pro šetrné hospodaření se zdroji (vodou, ener-
giemi, odpady) a k šetrnému přístupu k prostředí školy i přírodě. Program pomocí pro-
myšlených nástrojů směřuje k tomu, aby činnost Ekotýmu inspirovala a zasahovala školu 
a její okolí.
Chránit naše životní prostředí můžeme uvědomělým způsobem života. Ekoškola posky-
tuje inspirativní podněty pro školní činnosti a ověřenou metodiku jak cíle dosáhnout. 
V případě zájmu o zapojení do programu nás neváhejte kontaktovat.
Další informace naleznete na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz nebo www.ekoskola.cz.
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Environmentální výchova Zábavně a Efektivně  
(Kraj ŽP)
Na základě našich dlouholetých zkušeností (v roce 2015 oslavíme 20 let fungování) jsme 
se rozhodli vytvořit metodickou pomůcku, která prostřednictvím metody aktivního učení 
vtáhne čtenáře do hry. Obsahem je 12 výukových programů, které zahrnují aktivity rea-
lizované v přírodě, experimentální programy s pokusy a vyráběním. Na závěr publikace 
jsme zařadili programy o vztazích člověka k životnímu prostředí.
Výběr výukových programů jsme uspořádali do tří oddílů, každý z nich obsahuje čtyři 
výukové programy – po jednom pro děti z mateřských škol, pro mladší žáky, pro starší 
žáky a pro středoškolské studenty. 
V  rámci projektu byla zpracována publikace popisující těchto 12 environmentálních 
výukových programů, které jsou vystavěny na metodách her, tvoření, experimentování aj. 
Mimo jiné obsahuje aktivity venkovní pro přímý prožitek a poznání přírody, praktickou 
činnost tvoření a aktivity zaměřené na dopady běžných osobních návyků, které mají vliv 
na přírodu a životní prostředí. 
Publikace byla vydána elektronicky a umístěna na internetové stránky organizace i na 
DVD. O publikaci na DVD projevilo zájem 187 jihočeských škol, které jsou registrovány 
v síti M.R.K.E.V nebo Mrkvička a spolupracujících škol.
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Živá zahrada na sídlišti Vltava – Cassiopeia 
má otevřené dveře i srdce (město ČB)

Od roku 1998 máme v pronájmu zahradu kolem pavilónu našeho sídla 
na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích s výměrou cca 2 000 m2. Za tuto 
dobu se podařilo vytvořit ukázkovou přírodní zahradu s širokým využi-
tím: realizace environmentální výuky žáků MŠ, ZŠ a  SŠ, seminářů pro 

pedagogy i širokou veřejnost. V současné době roste zájem o zdravý životní 
styl a přírodní pojetí např. dětského hřiště nebo zahrady, která je nejen okrasná, ale při-
náší i zdravou zeleninu, ovoce, bylinky. 
Z finanční podpory jsme zorganizovali odborné semináře, kam jsme pozvali odborné 
lektory na tématiku Staré odrůdy jabloní, Jedlé rostliny v zahradě, Herní a výukové prvky 
v přírodní zahradě. Na tato témata proběhly tyto semináře:

 » 13. 5. 2014 Přírodní zahrada a její uspořádání  počet účastníků 14 
 »  23. 9. 2014  Hrajeme si a učíme v přírodní zahradě počet účastníků 7
 »  14. 10. 2014  Jedlá zahrada, staré odrůdy jabloní  počet účastníků 15

Pro veřejnost, hlavně maminky s  malými dětmi, jsme připravili setkání s  tématikou 
„Bylinkové dopoledne“, které proběhlo 10. 7. 2014 a účastnilo se 19 návštěvníků.
Pro seniory a hendikepované občany jsme v srpnu připravili akci Setkání na zahradě,  
na kterém se účastníci seznámili s jedlými květy a jejich využitím v kuchyni. Na tuto před-
nášku s následnou degustací jedlých květů navštívilo 22 účastníků.
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Živá zahrada uprostřed panelu otevřené dveře 
Cassiopeie (Lesy ČR)

Projekt nám umožnil na zahradě obnovit významný vodní biotop, kdy pobřežní a krajová 
oblast jezírka se nově upravila kameny a štěrkem tak, aby byla možnost bezpečného vstu-
pu na břehy jezírka. Nově lze také bezpečně pozorovat rostliny a živočichy žijící v jezírku 
z dřevěného mola. 
V  rámci projektu jsme uskutečnili výukové programy s  tématikou přírody v  zahradě 
přímo na naší zahradě. Při nepřízni počasí jsme programy realizovali v interiéru. Jednalo 
se o výukové programy 
 » „U nás na zahrádce“
 » „V květinové říši“ 
 »  „Kompostování s žížalou Julinkou“
 »  „Kouzelná jabloň“ 

Dále jsme realizovali 17 výukových programů pro mateřské a 14 programů pro základ-
ní školy. Díky finanční podpoře tohoto projektu se nám podařilo dopracovat programy 
a následně je realizovat.
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aKCE U pŘíLEŽITosTI 
VýznaMnýCh dnŮ V roCE

Den dětí
V roce 2014 proběhl Den dětí 29. května. Na dopolední program za námi zavítaly tři 
skupinky dětí ze speciálních škol z Českých Budějovic. Děti strávily začátek dopoledne 
v altánku v zahradě, kde si zasadily bylinku dobromyslu či afrikánu. Posléze natrhaly 
bylinky z bylinkové spirály, ze kterých jsme si po přesunutí s dětmi do sucha a tepla udě-
lali bylinné čaje a posvačili koláče a procházeli jsme s nimi další stanoviště uvnitř budovy. 
Na rozloučenou každé dítě dostalo k svátku Dne dětí drobný dárek.
Odpoledne k nám zavítalo více než padesát dětí, které si mohly na vnitřních stanovištích 
vyzkoušet malování na keramický květináč, nebo smyslové poznání u stolu, kde po čichu 
nebo hmatu poznávaly různé přírodní předměty. Mimo jiné byl pro ně připraven bylin-
kový stůl, kde poznávaly určité léčivé rostliny. 
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Evropský den bez aut 2014
Dne 22. září 2014 se konala na náměstí Přemysla Otakara II. akce s názvem “Evropský 
den bez aut“, jenž nesl motto “Naše ulice, naše volba“. Na tento den se náměstí uzavře-
lo všem motorovým vozidlům, kdy jedinou výjimkou byl historický autobus Dopravního 
podniku města České Budějovice, který umožňoval návštěvníkům této akce vyhlídkovou 
trasou městem. Na náměstí tento den byla připravena úkolová stanoviště ostatních eko-
logických i neekologických organizací (např. Rosa o. p. s., Jihočeské matky, Radambuk 
– ICM České Budějovice). V rámci Dne bez aut si děti na stanovišti Cassiopeie mohly 
vystřihnout, co samy chtěly, aby se v jejich ulici vyskytovalo. Často se jednalo o stromy, 
dětská hřiště, útulky, ale i dopravní prostředky jako jsou kola, koloběžky i létací balóny, 
méně se však vyskytovalo aut. 
Akce byla určena především pro děti z mateřských a základních škol, dorazilo cca 900 dětí.
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aKTIVITY pro pEdaGoGY

Uchopit a pochopit - metody aktivního učení 
v environmentální, multikulturní, osobnostní 
a sociální výchově
Projekt Uchopit a pochopit přinášel pedagogům mateřských, základních a středních škol 
i ostatních školských zařízení v Jihočeském kraji komplexní nabídku dalšího vzdělávání. 
Tato nabídka byla zaměřena na metody aktivního učení a jejich využití nejen v environ-
mentální, ale i v multikulturní či osobnostní a sociální výchově. Tento projekt, který jsme 
realizovali, volně navazoval na roční projekt Podaná ruka. Probíhal do konce roku 2014, 
kdy byl úspěšně ukončen.

Následující aktivity byly součástí projektu:
 » Čtvrtletní rozesílky metodických a informačních materiálů 
 »  Cyklus odborných seminářů zaměřených na metody aktivního učení v environ-

mentální výchově, pořádané ve všech sedmi bývalých okresech Jihočeského 
kraje 

 »  Exkurze s ekologickou a/nebo environmentální tematikou 
 »  Poradenství k metodám aktivního učení při realizaci environmentální výchovy 

(osobní, telefonická a webová poradna) 
 »  Podpora využívání interaktivní tabule při výuce – tvorba univerzálních šablon 

a příkladů konkrétních aktivit pro výuku EV na základních a středních školách 
 » V roce 2014 jsme uspořádali
 »  4 rozesílky metodických a informačních materiálů pro učitele (celkem za pro-

jekt 9)
 »  29 seminářů z tematického celku „Environmentální výchova – zábavné a efektiv-

ní učení“ (celkem za projekt 47)
 »  3 exkurze na téma „Soulad s krajinou“ (celkem za projekt 6)
 »  4 semináře zaměřené na obsluhu interaktivní tabule a tvorbu interaktivních 

výukových prezentací pro učitele
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M.R.K.E.V. a MRKVIČKA – rozesílky informačních 
a metodických materiálů
Program M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je určen pro 
základní a střední školy v Jihočeském kraji, které mají zvýšený zájem o environmentál-
ní oblast a chtějí získávat aktuální informace a metodickou pomoc z této oblasti. Ško-
lám zapojeným do tohoto programu (sítě) zajišťujeme koordinaci a pravidelné poštov-
ní rozesílky (4x ročně) informačních a metodických materiálů včetně časopisu Bedrník 
(pro základní a střední školy) a informačního bulletinu Mrkvička (pro mateřské školy). 
Mimo jiné mají zapojené školy benefity ve formě snížených poplatků a přednostní účast 
na vybrané akce. 
Příkladem jsou tradiční konference pro pedagogy, které jsou zaměřené na environmen-
tální oblast a vzájemnou výměnu zkušeností. Na konferencích se učitelé seznámili se stře-
disky zabývajícími se environmentální výchovou, přičemž odpoledne si mohli vyzkoušet 
různé aktivity v připravených dílnách, například se jednalo o praktické využití plastového 
odpadu, tvorbu světélek a  lampionů nebo frotáž kůry a kašírování inspirované kůrou. 
Těchto konferencí se zúčastnilo 35 pedagogů mateřských škol, 27 pedagogů ze základ-
ních škol a 11 pedagogů ze škol středních.
Program Mrkvička je určen pro mateřské školy v  Jihočeském kraji a poskytuje stejný 
servis jako program M.R.K.E.V.
V  roce 2014 bylo do programu zapojeno celkem 32 mateřských škol a  38 základních 
a středních škol z Jihočeského kraje.

Zapůjčování výukových pomůcek
Učitelům základních škol půjčujeme praktické soubory výukových pomůcek:
 » Krabice plná jehličí (téma les)
 » Krabice plná vody
 »  Krabice ptáků zpěváků
 »  Pytel domácí květeny (o rostlinách v domácnosti)
 »  Pytel domácí zvířeny (o živočiších v domácnosti)

Zapůjčení výukových pomůcek stojí na jeden měsíc 200 Kč.
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aKTIVITY pro VEŘEJnosT

Tvorba a údržba ukázkové přírodní zahrady 
Naše zahrada se stala vzorem pro zájemce o přírodní zahrady získáním ocenění „Ukáz-
ková přírodní zahrada“ od Přírodních zahrad, o. s. se sídlem v Jindřichově Hradci. Tento 
citlivě utvářený prostor je obhospodařován podle principu přírodního zahradničení, kdy 
zahradu doplňujeme o nové prvky z přírodních materiálů.
Na zahradě jsme v roce 2014 obnovili významný vodní biotop, který je osídlen divoký-
mi živočichy – jezírko si sami osídlili čolci a skokani. Na kamenných zídkách je možné 
zahlédnout opalující se hmyz či ještěrky. 
Pro děti, které navštíví naši zahradu, nabízí zahrada dostatek přírodních prvků – smys-
lový a hmatový chodníček, ruské kuželky, zvonkohru, altán či vrbovou chýši. Rovněž zde 
mohou využít materiál na stavbu domečků, cestiček a budování ze štěrku a písku. 
V zahradě lze taktéž nalézt smíšenou kulturu zeleniny a letniček, se kterou nám vypomá-
hají děti z mateřských a základních škol v rámci výuky. Rovněž i výsadba “jedlých“ keřů 
a stromů dotváří sídlištní zahradě rozmanitý charakter a navozují pocit zahrady venkova.
Zahrada je ve všední dny otevřena pro veřejnost do 18:00. Nabízí posezení v bujné zeleni, 
kde se příjemně odpočívá, přemýšlí a hraje. Rovněž poskytujeme projektové poradenství 
při rekonstrukci školních a školkových zahrad v Jihočeském kraji.
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Semináře k přírodním zahradám 
V roce 2014 proběhlo několik seminářů na naší zahradě. Tyto semináře jsou zaměřeny 
na osvětu mezi pedagogickými pracovníky a veřejností, kdy vhodně uspořádaná zahrada 
může učitelům sloužit jako praktická a názorná výuková pomůcka. 

Rozpis seminářů pro veřejnost, celkem se jich zúčastnilo 136 hostů.
 » 01. 4. 2014 Přírodní zahrady a staré odrůdy ovocných stromů 31 návštěvníků
 »  05. 6. 2014 Přírodní zahrada - užitečné plevele 28 návštěvníků
 »  10. 7. 2014 Bylinkové dopoledne v zahradě 19 návštěvníků
 »  23. 9. 2014 Hrajeme si a učíme v přírodní zahradě 7 návštěvníků
 »  14. 10. 2014 Jedlá zahrada, staré odrůdy jabloní 15 návštěvníků
 »  13. 5. 2014 Přírodní zahrada a její uspořádání 14 návštěvníků
 »  12. 8. 2014 akce pro seniory - Setkání na zahradě 22 návštěvníků
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Příměstské tábory
V  roce 2014 jsme realizovali tři příměstské tábory v  období jarních a  letních 
prázdnin, kterých se zúčastnilo 63 dětí. 

První tábor proběhl ve dnech 10. - 14. 2. 2014 a nesl název “Cesta do Narnie“. 
Tábora se účastnilo 18 dětí. Tento tábor v  sobě zahrnoval výlety např. na 
Vrbenské rybníky, do ZOO Ohrada na Hluboké nebo na Dívčí Kámen. Kromě 

aktivních výletů si děti mohly vyzkoušet různé hry a aktivity, kde jsme pracovali 
převážně s přírodními materiály. Děti si například batikovaly šátky nebo se nauči-

ly vyrábět masti z bylinek. 
Druhý tábor se uskutečnil v  termínu 14. - 18. 7. 2014 pod názvem “Život ve větvích“ 
a zúčastnilo se ho 24 dětí. Byly zajištěny zajímavé aktivity včetně každodenního výletu. 
Jak z názvu vyplývá, děti se snažily představit život ve svém domově stromu v podobě 
“rodin“ Lipánků, Dubovníků a Javorů. Děti pátraly po tajemstvích života stromu na Kar-
lově hrádku u Purkarce, v zámeckém parku v Hluboké nad Vltavou, u Veselských písko-
ven, v Terčině údolí u Nových Hradů a v lanovém parku ve Výšticích u Olešníka. Kromě 
toho, že si během pěti dnů při čtení úryvků z knihy Život ve větvích (Timothée de Fom-
belle) zábavnou formou přiblížily některé z globálních problémů naší planety, si také 
vyzkoušely, jaké to je skončit pod závalem z listů, prozkoumaly zajímavé stromy zámec-
kého parku, společně vytvořily knihu o stromu své „rodiny“ a ze suku si vyrobily ozdobný 
přívěšek na krk.
Třetí tábor proběhl v termínu 11. - 15. 8. 2014 a jmenoval se “Nový začátek“. Tohoto tábora 
se zúčastnilo 23 dětí, které mohly cestovat časem a navštívit různé kultury po celém světě. 
Cestovatelé vyrazili na výlet do Afriky v 10. století, kde se seznámili s africkou kulturou, 
dovednostmi a s africkým tancem. Po Africe se děti přenesly do 16. století v Japonsku. 
Na tomto místě ochutnaly japonské jídlo tradičními japonskými hůlkami, zkusily výrobu 
japonského klobouku i origami. Poslední výprava je zavedla do Severní Ameriky 13. sto-
letí za indiánskou rodinou žijící v týpí, která je naučila střílet z luků a vyrobit lapač snů. 
Cestovatelé časem si z výletů do minulosti psali a kreslili deníky z vlastnoručně vyrobe-
ného papíru. 
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Mikulášovy časy v centru Cassiopeia 
V roce 2014 jsme potřetí pozvali Mikuláše s jeho pomocníky čerty a andělem. Uvítali 
jsme ho sváteční atmosférou v zahradě se svíčkami, domácími perníčky a hudebními 
nástroji. Už za brzkého odpoledne přicházeli rodiče s dětmi, kteří si krátili čekání na 
Mikuláše a jeho nadílku připravenými aktivitami, díky kterým se mohli o Mikuláši 
dozvědět více nebo se naučit básničku. 
V šesté hodině večerní za cinkání zvonečku vstoupil do zahrady Mikuláš, který za 
asistence anděla, a poslouchání básniček a písniček dětí, rozdával dětem nadílku. 
Akce se zúčastnilo cca 60 dětí. 
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FInanční zpráVa 
za rok 2014 v Kč

Výkaz zisku a ztráty

Výnosy

Výnosy z vlastní činnosti 1 662 338

Úroky 41

Jiné ostatní výnosy 24 479
Provozní dotace 4 148 916
Výnosy celkem 5 835 773
Náklady
Spotřeba materiálu 255 645
Spotřeba energie 87 849
Cestovné a dopravné 88 178
Náklady na reprezentaci 83 883
Kurzové ztráty 0
Ostatní služby 994 560
Mzdové náklady 2 864 560
Zákonné sociální pojištění 856 447
Poskytnuté členské příspěvky a dary 10 379
Ostatní daně a poplatky 1 550
Úroky
Jiné ostatní náklady 128 487
Náklady celkem 5 371 539
Hospodářský výsledek 464 235
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Rozvaha

Aktiva k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014

Odběratelé 12 701 10 111
Poskytnuté provozní zálohy 1 501 1 501
Nároky na dotace a ost. 
zúčtování se státním rozpočtem
Dohadné účty aktivní 114125,84 871726,21
Pokladna 50 641 58663,76
Bankovní účty 495 306 34103,5
Ostatní daně a poplakty 61 475 1 325
Jiné pohledávky
Samostatné movité věci 407 853 407852,6
Oprávky -90 591 -196418
Úhrn aktiv 1 053 011 1 188 865
Pasiva
Dodavatelé 60 703 35933,84
Dohadné účty pasivní 0 0
Ostatní závazky 8 532 10294
Zaměstnanci 213 179 201945
Závazky ze SZ a VZP 106 338 94208
Ostatní přímé daně 34 900 13754
Ostatní krátkodobé finanční 
výpomoci 534 500 490500

Vlastní zdroje -16 696 342229,75
Výnosy příštích období 111 554 0
Dlouhodobé bankovní úvěry 0 0
Přijaté zálohy
Úhrn pasiv 1 053 011 1 188 865
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