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Úvod

Vážení pečující, příznivci a přátelé pečujících,

máme za sebou další rok naší činnosti, a tak jsme pro vás opět připravili
Zprávu o činnosti Unie pečujících za uplynulý rok.

V naší práci se toho za rok mnoho nezměnilo, linie našeho usilování
a činnosti je stejná. Stále je naším cílem sebevědomý, znalý a uznávaný pe-
čující o blízkého s právně ukotveným postavením a podporou společnosti.
Pečující, který zná svou cenu a práva a nemusí se bát budoucnosti.

Pokračujeme s přímou podporou vás, pečujících, a s pořádáním akcí, na
kterých se můžete odreagovat, popovídat si či se něco nového dozvědět. I v
době silných restrikcí byla pečujícím poskytnuta podpora a pomoc v jejich
náročné péči, osobní setkání byla částečně nahrazena setkáními on-line.
Další pomoc probíhala i ve spolupráci se sociálními službami a nemohu
opomenout pomoc starostů mnoha obci, kteří nás kontaktovali v případě
krizových situaci pečujících.

Pokud to epidemiologická situace dovolila, pořádali jsme osvětové akce.

Děkuji všem, kteří se na naší práci podílejí, těm, kteří nám pomáhají, kterým
není budoucnost pečujících lhostejná, a chápou, že může jít o budoucnost
kohokoli z nás.

Zdeňka Michálková, předsedkyně
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Obecné informace
Unie pečujících, z. s. byla jako samostatný právní subjekt zapsána do spol-
kového rejstříku v červenci roku 2015.

Představenstvo tvoří:

Zdeňka Michálková, předsedkyně

Zdeňka Černá, místopředsedkyně

Marie Čalkovská, členka představenstva

Revizorkou je Eva Nohejlová.

Působnost organizace je celorepubliková. Ve Zlíně a v Brně působí místní
pracovní skupiny. Naším cílem je fungování místní pracovní skupiny v kaž-
dém kraji.

Unii pečujících založili a jejími členy jsou sami pečující, kteří cítí potřebu
změny. Je to otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pe-
čujících osob.

PoslánímUnie pečujících prosazování a obhajování zájmů a práv pečujících
a podpora pečujících.

Cílem Unie pečujících je propojení pečujících, posílení jejich kompetence,
zlepšení postavení pečujících jako sociální skupiny i jednotlivce.

Naše minimální cíle jsou podrobněji vyjádřeny v Desateru pečujících pro
MPSV a MZ ČR na našich webových stránkách, hlásíme se k Seznamu práv
pečovatele. Vzhledem k tomu, že je více jak 15 let starý, myslíme si, že je
nejvyšší čas zajistit jeho plnění.
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Naše činnost a náš tým

1. Obhajoba práv pečujících
2. Přímá péče
3. Vzdělávání
4. Osvěta
Máme devět odborných poradkyň a poradců – každý je odborníkem vzdě-
laným ve své oblasti (sociální, péče o blízké s demencí, školství, finance, dů-
chody, zaměstnání, duchovní podpora) a všichni mají osobní zkušenost
s péčí. Dvě poradkyně jsou certifikované poradkyně pro pozůstalé.

V našem týmu je i grafik a překladatel do/z AJ.

Nedílnou součástí našeho týmu jsou dobrovolníci, kteří nám pomáhali
jednak na pravidelných akcích – setkání pečujících a tematická setkání pe-
čujících, jednak na jednorázových osvětových akcích. O aktualizaci informa-
cí na webu se nám stará také dobrovolník.
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Podrobněji k některým akcím a činnostem:

Obhajoba práv pečujících
Jednání na jednotlivých úrovních státní správy a samosprávy
Probíhaly diskuse nad potřebami pečujících a možnostech řešení – během
roku osobně či on-line.

Máme zastoupení v pracovních skupinách (MPSV, MZ ČR, Platforma pro
implementaci politiky stárnutí MPSV pro JMK, magistrát města Brna, koor-
dinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb na úrovni měst –
v pěti krajích)
Máme podepsáno Memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem
a statutárnímměstem Brnem. V rámci akcí „Zdravéměsto“ spolupracujeme
s městy Dačice, Velké Meziříčí a Jihlava.

Spolupracujeme s organizacemi, kterým podpora pečujících není lhostejná.

Zveřejňujeme články o pečujících a naší činnosti v místním tisku

Připomínkovali jsme:
opakovaně novelu zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách a opakovaně
jsme oslovovali v souvislosti s touto novelou poslance a senátory. I my
máme zásluhu na tom, že nevyhovující návrh celkové novely zákona nebyl
projednáván.

Přímá péče
Komplexní odborné poradenství a podpora v péči
Poradenství poskytujeme nejen v oblasti sociální, ale i v oblastech souvise-
jících s péčí (zdravotnictví) nebo péčí ovlivněných (školství, zaměstnání, dů-
chody). Lze využít poradenství skupinové nebo pro jednotlivce/rodiny. Ob-
rátit se na nás lze nejen jednorázově, ale i opakovaně. Výjimkou není
dlouhodobé provázení péčí a při péči. Pečující se nás obracejí telefonicky,
e-mailem a osobně.

V omezené míře lze využít také doprovod našeho pracovníka například na
jednání se školou či na úřadě.

Poradnu máme v Brně – setkání probíhají po osobní domluvě, Bystřici n/P
(1x za dva měsíce), Konici (po osobní domluvě) a Židlochovicích – 1x mě-
síčně.
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Poradenství využilo 272 klientů z devíti krajů. Zhruba polovina klientů však
bydliště nesdělila. Řešili jsme 280 případů a poskytli 398 intervencí. Mnozí
klienti se na nás obracejí opakovaně či je provázíme dlouhodobě. Posky-
tujeme podporu i pečujícím o blízkého v terminální fázi života. Pečující, kteří
přestali pečovat, jsou součástí naší „rodiny“ i nadále. Účastní se našich akcí
a rádi je mezi sebou vídáme. Pomoc jsme poskytli 15 pozůstalým pečujícím
ze tří krajů. Poskytli jsme 69 intervencí a řešili 16 případů pozůstalých. U po-
zůstalých jde o dlouhodobější, opakované provázení zármutkem a truch-
lením.

Setkání pečujících
Setkání pečujících v Brně probíhají 4xmě-
síčně. Pečujících mají možnost v bez-
pečném prostředí sdílet strasti a radosti
péče, úspěchy, obavy. Dozví se novinky
využitelné v péči

Setkání pečujících probíhají 2x za měsíc
v dopoledních a 2x měsíčně v od-
poledních hodinách – pro možnost sklou-
bit péči a účast na setkáních dle možností
daných péčí.

Setkání v Brně pořádáme dvojího druhu
– svépomocná setkání za přítomnosti pracovníka Unie pečujících a tema-
tická/tvořivá setkání – buď s přednáškou týkající se tématu péče nebo
s možností vyzkoušet si nějakou tvořivou techniku – máme zkušenost, že
takto se klienti lépe otevřou. Vždy je možnost využít odborné skupinové po-

radenství nebo si domluvit individuální
poradenství.

1x za měsíc probíhají setkání pečujících
v Židlochovicích v komunitním centru, na
dalších místech probíhají nepravidelně.

Proběhlo celkem 42 setkání (z toho 7 on-
line a jedno kombinované), kterých se zú-
častnilo 224 klientů (většina se účastní
opakovaně). Setkání proběhla v Brně,
Horním Bradle, Veselí nad Moravou
a Židlochovicích.

Síťování – probíhá průběžně celý rok
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Nová činnost:
Proběhlo trénování paměti pro pečující a přátele – pro epidemiologická
opatření až od června, a to šestkrát. Účastnilo se třicet pečujících.

Začali jsme distribuovat pečujícím potravinovou
a další pomoc. Celkem šlo o 4602 kg rozdělených
mezi 1358 klientů z Brna a okolí (opakovaná po-
moc) - potraviny byly poskytnuty z Potravinové
banky Brno a JMK a z celostátní sbírky ve sbírkové
dny, kdy bylo ve prospěch Unie pečujících vybráno
605 kg potravin. Dále to byly respirátory, roušky
a inkontinenční pomůcky od dárců.

Dobrovolníci
V roce 2019 jsme získali akreditaci pro
dlouhodobou dobrovolnickou činnost na projekt
Pomáhej pomáhat, č. akreditace: č.j. MV-118058-5/OPK-2019. Dobrovolník
může být student, pracující osoba či senior. Dobrovolník musí být starší 18
let, bezúhonný a zdravotně způsobilý (dokládá čestným prohlášením). Zku-
šenost s péčí vítána. V roce 2021 jsme měli 13 dobrovolníků na
dlouhodobou dobrovolnickou smlouvu, většinou z řad pečujících nebo
bývalých pečujících. Dobrovolníci nám pomáhali jednak na pravidelných ak-
cích – setkání pečujících a tematických setkáních pečujících, jednak na
jednorázových osvětových akcích (Vánoční trhy, oblastní konference). Dále
naše dobrovolnice poskytovala peer podporu a pomoc pečujícím
(společník, laická podpora, drobné pochůzky, peer poradenství). O aktua-
lizaci informací na webu se nám stará také dobrovolník. Měli jsme v plánu
uspořádat Snídani pro dobrovolníky a Výjezdní den pro dobrovolníky – od
obojího jsme museli upustit z důvodu pandemie covid-19 a opakované re-
strikce. Proto jsme každému alespoň zaslali osobní poděkování s malým
dárkem. Práce dobrovolníků si velice vážíme a děkujeme jim.

Vzdělávání
Uskutečnily se odborné přednášky a semináře o péči o člověka s někte-
rou z forem demence (Tišnov, Ždírec nad Doubravou, Kaplice, Železný
Brod, Rokytnice nad Jizerou), nadále probíhalo ve spolupráci s Meridiem
s.r.o vzdělávání pečujících.

Hmotnost rozdané pomoci
odpovídá součtu hmotností
medvěda hnědého a samice

slona afrického.
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Osvětové akce
Oblastní konference
Uspořádali jsme oblastní konference, tedy polodenní konference v Třeboni
a v Brně Žabovřeskách. Tyto konference pořádáme od roku 2016. Tématem
byla péče v rodině a vše, co s ní souvisí. Ke spolupráci a aktivní účasti byli
vyzváni vždy zástupci daného kraje či města a místních sociálních služeb.

Výstavy fotografií ze všech ročníků fotosoutěže „Dobré světlo
pečujícím – my žijeme“ opět putovaly po různých místech Brna a jeho
okolí, ale i mimo Jihomoravský kraj.

Vánoční trhy Brno. Byla
prezentována nelehká situace
pečujících samotnými pečujícími,
zájem veřejnosti o situaci pečujících
byl značný a opět se nám potvrdilo,
že nepečující o tíživé situaci v péči
neví. Prodej výrobků byl velmi
úspěšný.

Vývěsní skříňka – na
frekventovaném místě na náměstí
v Chrlicích máme bezplatně
k dispozici vývěsní skříňku, kde
najdete letáky a informace o aktuálních aktivitách Unie.

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem jsme natočili jeden z dílu cyklu
Rodina má mnoho krásných podob, a to podcast s názvem Rodiny
s postiženým členem. Jde o cyklus podcastů v rámci projektu Rodinné pasy,
poslechnout si ho můžete na Spotify. K tématům se vyjadřují zajímaví hosté
z řad odborníků v dané oblasti, zástupci zainteresovaných organizací
i samotní členové rodin, které žijí odlišnými formami rodinného soužití.
https://open.spotify.com/episode/3iT8eCqnRVZ3NH6DQbTMIW



Odpoledne pro pečující se již
tradičně konalo v listopadu. Záštitu
nad akcí poskytla primátorka
statutárního města Brna Ing.
Markéta Vaňková.

Již od vzniku tuto naši akci pro
pečující podporuje paní Hanka
Ulrychová a vždy nám krásně
zazpívá. Její vystoupení má silný
emoční náboj, a tak některým
účastníkům i vžene slzy do očí.

Další již tradiční vystupující je Taneční studio Ilony Brunové, kde nám děti
vždy předvedou nové taneční kreace. Například street dance a show dance.
Novým vystupujícím byli žáci ze Základní umělecké školy Slunná v Brně.
Žáci nám předvedli jak hru na různé hudební nástroje, tak i zpěv.

Tento rok poprvé jsme vyzkoušeli
tombolu a přijata byla s nadšením
snad i díky tomu, že každý los
vyhrával.

Této akce se tradičně zúčastňují
pečující z celého kraje, bohužel nás
tento rok jako všechny, zaskočil
covid a spoustu pečujících se
nemohla dostavit.

Interiér sálu, kde se Odpoledne
konalo, byl ozvláštněn obrazy, které vystavovala mladá malířka Lucie
Němcová. Děkujeme za zapůjčeni obrazů.

Další informace o nás a naší činnosti najdete na web stránkách:
www.uniepecujicich.cz, facebookové stránce Unie pečujících a na
Diskuzní facebookové skupině Pečující & přátelé
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Finanční správa – hospodaření
Výkaz zisku a ztráty a rozvaha
Zpracovala externí ekonomka Dagmar Štěpánová

Označení NÁKLADY Činnost

a b hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby
(součet A.I.1. až A.I.6.)

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

2. Prodané zboží

3. Opravy a udržování

4. Náklady na cestovné

5. Náklady na reprezentaci

6. Ostatní služby

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
(součet A.II.7. až A.II.9.)

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9. Aktivace dlouhodobého majetku

A.III. Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)

10. Mzdové náklady

11. Zákonné sociální pojištění

12. Ostatní sociální pojištění

13. Zákonné sociální náklady

14. Ostatní sociální náklady

A.IV. Daně a poplatky (A.IV.15.)

15. Daně a poplatky

A.V. Ostatní náklady (součetA.V.16.až A.V.22.)

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

17. Odpis nedobytné pohledávky

18. Nákladové úroky

19. Kursové ztráty

20. Dary

21. Manka a škody

22. Jiné ostatní náklady

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni

IČO
Název a sídlo účetní jednotky

31.12.2021

(v celých tisících Kč)
Unie pečujících z.s.

Klecandova 723
0 4 1 5 7 5 7 5 Brno 13

61300

173 963 173 963

29 585 29 585

0 0

0 0

500 500

2 406 2 406

141 472 141 472

0 0

0 0

0 0

0 0

199 223 199 223

199 223 199 223

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 393 1 393

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 393 1 393



Označení NÁKLADY Činnost

a b hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)

23. Odpisy dlouhodobého majetku

24. Prodaný dlouhodobý majetek

25. Prodané cenné papíry a podíly

26. Prodaný materiál

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované meziorganizačními složkami

A.VIII. Daň z příjmů (A.VIII.29.)

29. Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)

04157575

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

374 579 374 579
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Označení VÝNOSY Činnost

a b hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

B.I. Provozní dotace (B.I.1.)

1. Provozní dotace

B.II. Přĳaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3. Přijaté příspěvky (dary)

4. Přijaté členské příspěvky

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.IV. Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6. Platby za odepsané pohledávky

7. Výnosové úroky

8. Kursové zisky

9. Zúčtování fondů

10. Jiné ostatní výnosy

B.V. Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

13. Tržby z prodeje materiálu

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

D. Výsledek hospodaření po zdanění

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

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

tel.: linka:

04157575

341 215 341 215

341 215 341 215

147 449 147 449

0 0

147 449 147 449

0 0

48 173 48 173

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

536 837 536 837

162 258 162 258

162 258 162 258

15.4.2022

zapsaný spolek Dagmar Štěpánová

nezisková organizace Zdenka Michalkova´ ´

774733035



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)

1. Pozemky

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

3. Stavby

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.6.)

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2. Podíly - podstatný vliv

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4. Zápůjčky organizačním složkám

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni

Název a sídlo účetní jednotky

IČO

31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Unie pečujících z.s.

Klecandova 723
Brno 13

0 4 1 5 7 5 7 5 61300

322 322
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

322 322

0 0

0 0
0 0

322 322
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a b 1 2

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2. Oprávky k softwaru

3. Oprávky k ocenitelným právům

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6. Oprávky ke stavbám

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B. Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

B. I. Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)

1. Materiál na skladě

2. Materiál na cestě

3. Nedokončená výroba

4. Polotovary vlastní výroby

5. Výrobky

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

7. Zboží na skladě a v prodejnách

8. Zboží na cestě

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II. Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)

1. Odběratelé

2. Směnky k inkasu

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

4. Poskytnuté provozní zálohy

5. Ostatní pohledávky

6. Pohledávky za zaměstnanci

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

8. Daň z příjmů

9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

IC:ˇ 04157575

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
31 248
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 4

0 0
0 0

0 0
0 4

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a b 1 2

11. Ostatní daně a poplatky

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územníchsamosprávných celků

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

17. Jiné pohledávky

18. Dohadné účty aktivní

19. Opravná položka k pohledávkám

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.7.)

1. Peněžní prostředky v pokladně

2. Ceniny

3. Peněžní prostředky na účtech

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

6. Ostatní cenné papíry

7. Peníze na cestě

B. IV. Jiná aktiva celkem (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)

1. Náklady příštích období

2. Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM (A. + B.)

IC:ˇ 04157575

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

31 244
7 20

0 0
24 224
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

353 570
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)

A. I. Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)

1. Vlastní jmění

2. Fondy

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II. Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)

1. Účet výsledku hospodaření

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

B. I. Rezervy celkem (B.I.1.)

1. Rezervy

B. II. Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)

1. Dlouhodobé úvěry

2. Vydané dluhopisy

3. Závazky z pronájmu

4. Přĳaté dlouhodobé zálohy

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

6. Dohadné účty pasivní

7. Ostatní dlouhodobé závazky

B. III. Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)

1. Dodavatelé

2. Směnky k úhradě

3. Přĳaté zálohy

4. Ostatní závazky

5. Zaměstnanci

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění

8. Daň z příjmů

9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

11. Ostatní daně a poplatky

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

IC:ˇ 04157575

321 483

289 321
289 321

0 0
0 0

32 162
32 162

0 0

0 0

32 87
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

32 7
0 0

0 0

0 0

19 7
2 0

0 0
3 0

0 0
1 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0



Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a b 3 4

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

17. Jiné závazky

18. Krátkodobé úvěry

19. Eskontní úvěry

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

21. Vlastní dluhopisy

22. Dohadné účty pasivní

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B. IV. Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.)

1. Výdaje příštích období

2. Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM (A. + B.)

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

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

tel.: linka:

IC:ˇ 04157575

7 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 80
0 0

0 80
353 570

15.4.2022

spolek Zdenka Michalkova´ ´

nezisková organizace Zdenka Michalkovaˇ ´ ´



Zpráva revizorky
Zpracovala Eva Nohejlová
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Poděkování dárcům a sponzorům
Velice si vážíme podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje,
městských částí Brna: Brno střed, Chrlice, Královo Pole, Žabovřesky, Brno
sever, Lískovec a Jundrov, měst: Tišnov, Třeboň, Židlochovice, Ždírec nad
Doubravou, Světlá nad Sázavou, Jihlava, Kyjov, Řevnice a obce Lodhéřov,
podpory paní primátorky Statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové,
pana starosty MČ Brno střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla, paní starostky MČ
Žabovřesky Mgr. Lucie Pokorné , pana starosty Ždírce n/D Ing. Bohumíra
Nikla, firmám: česke-koralky.cz, fillamentum, Lavandia Starovičky
a vstřícnosti firmy BTP – továrna plsti.

Velmi si ceníme pravidelné podpory a darů od fyzických osob, každá pomoc
je vítána, za každou děkujeme.

Speciální poděkování patří Twitch streamerce Andulii. Díky této mladé
slečně, která na Twitchi živě vysílá a diskutuje o různých tématech, a díky
třem dobrovolníkům se na Twitchi diskutovalo i na téma neformální pečují-
cí v ČR a o Unii pečujících. K akci na podporu Unie pečujících z. s. se přidal i
další streamer – JoranTheViking a během živého vysílání se vybralo
úžasných 85 000 Kč.

Těší nás spolupráce s organizacemi Meridiem o.p.s., NRZP Brno a Zlín, Resi-
dent 2000 o.p.s., Pečovatelská služba Brno Bystrc, Svaz tělesně postižených
Brno a Zdislava Veselí z. ú.

Děkujeme, pomáháte nám pomáhat pečujícím.
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