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Milí přátelé, 

v této zprávě bychom se rádi ohlédli za rokem 2016 v Centru Orion. Byl to rok velice pestrý. Podařily 

se nám uskutečnit akce, díky kterým se mohlo více členů i klientů zapojit do činnosti spolku.  

Pojďme se společně podívat na rok, který by se dal popsat všemi písmeny abecedy. Nechyběly zde: 

akční aktivity, běhání, cvičení, činorodost, dobrodružství, exkurze, filantropie, galantnost, humor, 

chuť, inspirace, jarmarky, kalendář, lehkost, malování, návštěvy, olympiáda, poznání, qualita, 

robinsoni, řešení, sponzorské aktivity, školení, tvoření, úsměvy, výstavy, zpívání, život. 

Za to, že se nám podařily všechny aktivity úspěšně zrealizovat, podle daných pravidel a principů, 

patří naše velké poděkování kolegyním z realizačního týmu, asistentkám i asistentům, vedoucím 

aktivit, pedagogům. Bez jejich empatie, kreativity, zodpovědnosti, dobré nálady a flexibility by tyto 

aktivity nemohly proběhnout v takovém rozsahu.  

Naše poděkování patří školám, firmám a dalším dárcům, kteří nám v uplynulém roce pomáhali 

finančně, prostřednictvím věcných darů, či zakázkami, na kterých se podíleli naši klienti. 

Děkujeme také dobrovolníkům a přátelům, kteří nám pomáhali ve svém volném čase, bez nároku na 

honorář, naopak často nám pomohli peníze získat.   

Rok 2016 je za námi a my věříme, že i rok 2017 bude pro Centrum Orion a jeho klienty stejně 

úspěšný, že nám opět přinese nové nápady a nové výzvy. Během následujících dvou let plánujeme, 

díky novému projektu, podpořenému z OP Zaměstnanost, zaměřit se mimo jiné také na další 

zlepšování kvality při poskytování sociálních služeb. Moc rádi bychom ještě více zapojili do našich 

aktivit členy spolku, klienty sociálních služeb, ale také veřejnost. 

 

V Dlouhé Vsi, 20. ledna 2017                      

                   PharmDr. Ilona Mikušová a Mgr. Miroslava Červinková 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI: 

 

Název:  

Od 1. 1. 2016 – Centrum Orion, z.s. 

Sídlo:  Centrum Orion, Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou 

IČO: 68246901   www.centrum-orion.cz,  e-mail: orion@centrum-orion.cz 

 

Od 1. 1. 2014 jsme zapsaným spolkem, registrovaným u Krajského soudu v Hradci Králové,            

jsme právnickou osobou a sdružujeme členy na základě společného zájmu. 

 

Členská struktura: 

Orgány spolku:  

a) členská schůze – je nejvyšším orgánem;  

b) výbor – je kolektivním statutárním orgánem; 

c) kontrolní komise.  

 

Výbor:                     

PharmDr. Ilona Mikušová, předsedkyně spolku 

Mgr. Miroslava Červinková, místopředsedkyně spolku                  

Lenka Jelínková, členka výboru 

 

Kontrolní komise:    

Alena Kotlářová  

Renata Vašáková  

Zuzana Šimečková  

 

Počet členů:       154 členů - 48 rodin 

 

- podporujeme rodiny s dětmi s handicapem – pomáháme vytvářet podmínky pro to, aby osoby 

s handicapem mohly žít stejný život jako jejich zdraví vrstevníci – navštěvovat školu, aktivně 

trávit svůj volný čas, stejně jako zažívat všechny další věci, které jsou chápány ostatními lidmi 

jako samozřejmé – pokud je mohou bez obtíží využívat.   

- jsme nezisková organizace - finanční prostředky na zabezpečení svých aktivit získáváme 

z členských příspěvků a z částečných úhrad od rodin s postiženými dětmi, našimi partnery jsou 

Města a Obce regionu, dotace máme z Královéhradeckého kraje i MPSV, realizujeme projekty 

http://www.centrum-orion.cz/
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spolufinancované z evropských fondů, oslovujeme také firmy, které působí v našem regionu, 

s žádostí o finanční příspěvek. 

- za důležitou část naší činnosti považujeme také seznamování veřejnosti s problematikou 

postižených osob a s možnostmi, jak jim mohou pomáhat.  Děje se tak prezentací v tisku, účastí 

naší organizace na výstavách nebo jarmarcích, pořádáním různých vzdělávacích či kulturních 

akcí určených pro širokou veřejnost atd. 
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AKTIVITY CENTRA ORION V ROCE 2016 

 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Osobní asistent pomáhá svému klientovi zastat ty činnosti, které 

by zvládal sám, kdyby neměl postižení.  

Službu využívají děti a mladí dospělí s handicapem ve věku 3-26 

let v mateřské školce i školách – celkem v 5-ti zařízeních. 

V roce 2016 využívalo tuto službu 59 klientů z celého 

rychnovského regionu. 
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 

Centrum nabízí svým klientům možnost aktivně trávit svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků, 

kamarádů. Pomáhá jim rozvíjet jejich zájmy a 

dovednosti – dle jejich individuálních potřeb a 

schopností. Pracovníci Centra podporují své 

klienty v samostatnosti a soběstačnosti, společně 

hledají cesty, které pomohou překonat daná 

postižení klientů. Službu využívají děti a mladí 

dospělí s handicapem ve věku 6 – 35 let. 

V roce 2016 využívalo tuto službu 49  klientů. 
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AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V ROCE 2016 

- Účast na akci Sportovec roku v Pelclově divadle v Rychnově 
nad Kněžnou 

- Speciální olympiáda v přizpůsobených sportech pro 
handicapované v Chocni 

- Hipoterapie v Rybné nad Zdobnicí – Stáj Euridika - paní Lenka Holendová  

- Den úsměvů v Rybné nad Zdobnicí 

- Účast na oslavách 700 let města Kostelec nad Orlicí 

- Účast na Dni otevřených dveří v Mladé Boleslavi 

- Letní tábor – Běleč nad Orlicí  

- Rekondiční pobyt na Vranově 

- Účast na rychnovském JARMARKU  

- Putování za Rumcajs family - Víkendovka pro děti a mládež bez rodičů – 
Prachovské skály 

- Křest kalendáře „Zpívat jako déšť,…“ – v Pelclově divadle v Rychnově n. K.   

- Country bál – KALUMET – v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou 

- Víkendovka pro děti a mládež bez rodičů – Muzikohrátky - na Chatě Jedlová v Deštném v Orlických 
horách 

- Účast na vánočním „PEČENÍ PRO ORION“ – ve FABu v Rychnově 

- Účast na vánočních jarmarcích v ZŠ Javornici, v Rychnově 
v Pelclově divadle, v Kostelci nad Orlicí, v ZŠ Javornická 
v Rychnově 

- Víkendovky pro děti a mládež bez rodičů v Centru Orion – 7x 

- Přednášky pro rodiče a veřejnost: – Mgr. Lenka Fleischmannová - 
MATRIX ENERGIE aneb Jak můžeme změnit realitu působením na 
kvantové pole – Mgr. Darina Fialová – Když tělo volá o pomoc, Relaxační techniky, Úzkostné obtíže 
a soužití s osobami s poruchami osobnosti - prof. Ján Šramo  – Nad Vašimi otázkami na různá 
témata (zdraví, vzdělání, profese, partnerství,… )  - ALFIDA - Hloubková regenerace pomocí 
podložky Amethyst Biomat - Blanka Kristlová – Cesta ženy v menopauze – Ing. Kamil Horný – 
Využití pravé hemisféry při učení a pamatování -  Mgr. Hana Zakouřilová – Ženy a jejich role – Věra 
Müllerová – Postupy v resuscitaci dle nových doporučení – Mgr. Táňa Brodská –  Jak nastavit 
samouzdravovací procesy v těle  

- Výstavy:  „STŘÍPKY Z ORIONU“ v prostorách Senátu 
Poslanecké sněmovny v Praze a v kavárně Láry Fáry 
v Rychnově, „Očima generací“ ve Vědecké knihovně 
v Hradci Králové 
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- Doprava a Exkurze: Speciální olympiáda v přizpůsobených sportech pro handicapované v Chocni, 
Den úsměvů v Rybné nad Zdobnicí, Dolní Věstonice, Průhonický park a Senát Praha, Zahrada Harta 
Vysoké Mýto, LA LINEA a ZOO Dvůr Králové n.L., hvězdárna, kino  a nákupní centrum Hradec 
Králové 
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CO SE NÁM V ROCE 2016 POVEDLO:  

BĚH PRO ORION v Kostelci nad Orlicí – Obchodní akademie 

v Kostelci nad Orlicí nás oslovila s nabídkou účasti na zajištění akce 

Běh pro Orion – tato výzva nás zaujala, šli jsme do toho  

COUNTRY BÁL – tentokrát jsme byli jako hosté, ale výtěžek z bálu 

Kalumet věnoval Orionu  

EXKURZE dětí ze základních škol – prožitková dopoledne připravovaná pro děti ze základních škol, 

které k nám přišly na návštěvu - všichni si mohli vyzkoušet 

aktivity, co tady zažívají naši klienti -  trénovali například       

 jízdu na vozíku, přesun pomocí zvedáku, povídali si o barvách, 

malování a významu arteterapie, zkusili, jaké to je ovládat 

počítačovou hru bez klávesnice či myši – pouze silou své 

myšlenky (program EEG Biofeedback), vyrobili si placky  

INSPEKCE - MÁME ZA SEBOU INSPEKCI SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB! S radostí oznamujeme, že se můžeme hrdě hlásit k 

organizacím, které mají nejen velmi pěkné zázemí, ale také poskytují sociální služby na špičkové 

úrovni!  

NAFOCENÍ, vydání, křest a prodej KALENDÁŘŮ na rok 2017 - 

skvělá spolupráce známých osobností, fotografů, lidiček, 

kteří pomáhali s prostory, kostýmy, s grafikou, vydáním, 

prodejem a nákupem kalendářů. Krásné bylo, že jsme na 

konci roku 2016 měli všechny kalendáře prodané! 

PAPÍR PRO ORION – i v roce 2016 pokračovala kampaň na sběr papíru – za „nasbírané“ peníze se 

financují pracovní terapie mládeže v Centru Orion   

PEČENÍ PRO ORION ve FABU – v roce 2016 proběhlo již páté pečení pro Orion. Je milé pozorovat chuť 

a ochotu zaměstnanců ASSA ABLOY v Rychnově podpořit naše 

Centrum nejen nákupem výrobků, ale také jejich nadšené 

zapojení do pečení koláčů, buchet, cukroví,... aby bylo co 

prodávat  

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – i s handicapem se může sportovat!                  

…. a třeba si vyzkoušet badminton ve sportovní hale  

WEBOVÉ STRÁNKY - od jara máme nové webovky – myslíme si, že 

jsou přehledné a informující    www.centrum-orion.cz 

ZAMĚSTNANECKÉ SBÍRKY ŠKODA AUTO – díky darům zaměstnanců 

ŠKODA AUTO můžeme hradit speciální dopravu dětí a mládeže s 

handicapem na odpolední aktivity v Centru Orion, exkurze a tak 

zajišťovat osobní asistenci během víkendových pobytů v Centru Orion  
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HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

Drobnou hospodářskou činností získáváme finance na zajištění některých aktivit pro klienty. Jsou do 
ní zapojeni nejen klienti s postižením a jejich rodiče, ale také zaměstnanci Centra Orion.   

Výrobky klientů vznikají během terapií - i oni chtějí ukázat, že jsou schopni a ochotni se zapojit do 
činností, které jsou běžné pro osoby zdravé, bez handicapu.  

Tyto výrobky prodáváme nejen na jarmarcích, ale také jsme schopni vybavit individuální zakázku.  

Vyrábíme placky (buttony, odznaky, magnetky, zrcátka, otvíráky apod.), dále drobné propagační a 
reklamní předměty a také milé dárečky a další maličkosti pro potěšení Vás i Vašich blízkých.  
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DÁRCI A PARTNEŘI V ROCE 2016 

Dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj, Město 
Rychnov nad Kněžnou, Město Kostelec nad Orlicí, Město Vamberk, Město Solnice, Město Týniště nad 
Orlicí, Město Borohrádek, Město Dobruška, Město Rokytnice v Orlických horách, Město Častolovice, 
Městys Doudleby nad Orlicí, Obec Bílý Újezd, Obec Svídnice, Obec Synkov-Slemeno, Obec Kvasiny, 
Obec Rybná nad Zdobnicí, Obec Potštejn  
 
Dary z nadací a fondů: Nadace dětský mozek, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Řízení letového 
provozu České republiky, Nadace AGROFERT, LESY České republiky, s.p. 
 
Dárci a partneři: Konsorcium TTV Group, Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí, POLAK CZ s.r.o. Opatov, 
ŠKODA AUTO a.s., Odbory KOVO z.s. Kvasiny, ZO OS KOVO při FAB Rychnov nad Kněžnou, ASSA 
ABLOY Rychnov nad Kněžnou, DIBAG a.s., Helvíkovice, AQUASERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou, 
ČESKÁ UNIE SPORTU Rychnov nad Kněžnou, FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS Kostelec nad 
Orlicí, BTTO Hradec Králové, Mgr. Miloslava Vladařová Přeštice, Spolek rodičů a přátel při ZŠ T. G. 
Masaryka Borohrádek, Lenka Cejnarová Rychnov nad Kněžnou, Radek Sedlák a Mamuti z Lipovky, 
Hotel Havel Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Martina Janovcová Pěčín, Michal Jirčík, Rodiče, děti a 
zaměstnanci ZŠ a MŠ Roveň, Jana Komárková Předměřice nad Labem, Lékárna Quercus s.r.o. 
Havířov-Životice, Ivana Rázková Vamberk, MUDr. Martin Slovák Vamberk, MUDr. Leoš Petr 
Dobřenice, ZŠ Masarykova Rychnov nad Kněžnou, Martin Kouba - ELKO Kostelec nad Orlicí, MUDr. J. 
Myšák Praha, MUDr. Ilona Podolská Vamberk, Jiří Lorenc - Dopravní značení Rychnov nad Kněžnou, 
Milan Volf Rychnov nad Kněžnou, Audisbus s.r.o Rychnov nad Kněžnou, Lékárna U ČERNÉHO ORLA 
Vamberk, Mgr. Zdeněk Šrom Rychnov nad Kněžnou, MUDr. Iva Klejmová Častolovice, Pediatrie Abel 
s.r.o. Doudleby nad Orlicí, MUDr. Julie Tichá Rychnov nad Kněžnou, MUDr. Tomáš Mertlík Kostelec 
nad Orlicí, MUDr. Irena Cejnarová Dobruška, Bc. Věra Vernerová Hroška, Jiří Matyáš Kostelecká 
Lhota, Martina Ludvíková, Ilona Mikušová, Plockovi, Šimečkovi, Romana Kotlářová, Červinkovi, 
Löfflerovi, Plodkovi 
 
Věcné dary: Zahradnictví Fléglovi Rychnov nad Kněžnou, STYL, výrobní družstvo knoflíkářů Studená, 
OEZ s.r.o. Letohrad, LA LINEA s.r.o. Dvůr Králové nad Labem, Tiskárna Uniprint Rychnov nad 
Kněžnou, Hubálkovi Kostelecká Lhota, cukrárna Anton Choceň, cukrárna Blanka Rychnov nad 
Kněžnou, SYNYT CZ Solnice, SVITR Rokytnice v Orlických horách, Martina Janovcová Pěčín 
 
 

 
 
 
 
 
Zvláštní poděkování 
Srdečně děkujeme všem organizátorům různých akcí, kterých jsme mohli být účastni nebo jejichž 
výtěžek nám věnovali: 
- 274 zaměstnancům firmy ŠKODA AUTO za jejich zapojení do zaměstnaneckých sbírek, v rámci 

kterých si vybrali k podpoře právě Centrum Orion 
- všem osobám i firmám, které s námi pokračují v naší kampani SBĚR PAPÍRU PRO ORION a 

odevzdávají papír a další druhotné suroviny ve sběrně KENVI Rychnov ve prospěch naší organizace 
- spolku orientačních sportů Mamuti z Lipovky za finanční dar z části startovného při 23. ročníku 

Českého poháru v MTB 
- Michalovi Smutnému za věnování části startovného ze třetího ročníku Drsného běhu v Potštejně 



16 
 

- Obchodní akademii Kostelec a Městu Kostelec za uspořádání Běhu pro Orion v rámci oslav 700. let 
založení Kostelce nad Orlicí 

- všem, kteří se podíleli na přípravě kalendáře „Zpívat jako déšť…“ – umělcům a známým 
osobnostem, fotografům, subjektům, kteří poskytli prostory pro focení, zapůjčili kostýmy, 
grafikům, tiskárně Uniprint Rychnov 

- společnosti KULTURA s.r.o. za poskytnutí prostor při křtu kalendáře, za umožnění účasti na 
jarmarcích 

-  skupině KALUMET za věnování výtěžku z country bálu a drobným dárcům na akci COUNTRY BÁL 
- dialyzačnímu středisku Dialcorp Rychnov za jejich nabídku vystavit výtvarná díla našich klientů  

v jejich prostorách a prezentovat tak Centrum Orion prostřednictvím obrázků i výrobků 
- JUDr. Miroslavu Antlovi a Miroslavu Hofmannovi za příležitost uspořádat výstavu obrazů našich 

klientů v Senátu Poslanecké sněmovny ČR a za zajištění prohlídky Senátu 
- kavárně Láry Fáry za umožnění výstavy „Střípky z Orionu“ 
- ZO OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou za uspořádání akce PEČENÍ PRO ORION a všem 

zaměstnancům, kteří svým nákupem výrobků podpořili Centrum Orion 
- maminkám za pomoc při pečení, vaření, vyrábění předmětů 
- paní Vladimíře Bernardové za ukázky Králičího hopu 
- Policii ČR za ukázky výcviku psů 
- všem, kteří koupí kalendáře „Zpívat jako déšť“ a nákupem výrobků na jarmarcích podpořili 

Centrum Orion 
 
Finanční a věcné dary získané v roce 2016 byly použity na: 

- zakoupení zařízení pro rozvoj motorických dovedností a dalších sportovních potřeb 

- zajištění aktivit: speciální dopravu na odpolední aktivity i na exkurze, hipoterapii, přednášky pro 
rodiče, poradenství psychologa, víkendové pobyty a letní tábor pro děti a mladé dospělé, pc kurz 

 
Část finančních darů získaných v roce 2016 použijeme také v roce 2017 na: 

- nákup zařízení a dalších pomůcek pro pracovní terapie a aktivizační činnosti dětí a mladých 
dospělých s handicapem 

- zajištění speciální dopravy na mimoškolní aktivity v Centru Orion, na exkurze 

- poradenství klinického psychologa, přednášky pro rodiče, terapii EEG Biofeedback 

- tábor a víkendové pobyty pro děti a mládež a další aktivity naší organizace 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 
  

Výkaz zisku a ztráty 
 

A. NÁKLADY CELKEM: 10.109.000,- Kč 
 
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem  2.466.000,- Kč 
 A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a neskladovaných dodávek  520.000,- Kč 
 A.I.3 Opravy a udržování 24.000,- Kč 
 A.I.4 Cestovné 20.000,- Kč 
 A.I.5 Náklady na reprezentaci 9.000,- Kč 
 A.I.6 Ostatní služby 1.893.000,- Kč 
A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0,- Kč 
A.III. Osobní náklady celkem 7.335.000,- Kč 
 A.III.10 Mzdové náklady 5.549.000,- Kč 
 A.III.11 Zákonné sociální pojištění 1.786.000,- Kč 
A.IV. Daně a poplatky celkem 3.000,- Kč 
 A.IV.15 Daně a poplatky 3.000,- Kč 
A.V. Ostatní náklady celkem 61.000,- Kč 
 A.V.16 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 1.000,- Kč 
 A.V.22 Jiné ostatní náklady 60.000,- Kč 
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 243.000,- Kč 
 A.VI.23 Odpisy dlouhodobého majetku 243.000,- Kč 
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1.000,- Kč 
 A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky  1.000,- Kč 
A.VIII. Daň z příjmu celkem 0,- Kč 
 A.VIII.29 Daň z příjmu 0,- Kč 

 
 

B. VÝNOSY CELKEM: 10.236.000,- Kč 
 
B.I. Provozní dotace celkem 7.145.000,- Kč 
 B.I.1 Provozní dotace 7.145.000,- Kč 
B.II. Přijaté příspěvky celkem 786.000,- Kč 
 B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) 771.000,- Kč 
 B.II.4 Přijaté členské příspěvky 15.000,- Kč 
B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1.894.000,- Kč 
B.IV. Ostatní výnosy celkem 411.000,- Kč 
 B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 1.000,- Kč 
 B.IV.9 Zúčtování fondů 256.000,- Kč 
 B.IV.10 Jiné ostatní výnosy 154.000,- Kč 

 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 127.000,- Kč 
 
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 127.000,- Kč 
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Rozvaha 
 
AKTIVA CELKEM: 5.504.000,- Kč 
A. Dlouhodobý majetek celkem 2.154.000,- Kč 
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3.500.000,- Kč 
 A.II.3 Stavby 2.764.000,- Kč 
 A.II.4 Hmotné movité věci a jejich soubory 736.000,- Kč 
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1.346.000,- Kč 
 A.IV.6 Oprávky ke stavbám 891.000,-Kč 
 A.IV.7 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 455.000,- Kč 
  
B. Krátkodobý majetek celkem 3.350.000,- Kč 
B.II. Pohledávky celkem 469.000,- Kč 
 B.II.1 Odběratelé 17.000,- Kč 
 B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy 417.000,- Kč 
 B.II.18 Dohadné účty aktivní 35.000,- Kč 
B.III. Krátkodobý finanční majetek 2.816.000,- Kč 
 B.III.1 Peněžní prostředky v pokladně 45.000,- Kč 
 B.III.3 Peněžní prostředky na účtech 2.771.000,- Kč 
B.IV. Jiná aktiva celkem 65.000,- Kč 
 B.IV.1 Náklady příštích období 21.000,- Kč 
 B.IV.2 Příjmy příštích období 44.000,- Kč 

 
PASIVA CELKEM:  5.504.000,- Kč 
 
A. Vlastní zdroje celkem 4.010.000,- Kč 
A.I. jmění celkem 2.271.000,- Kč 
 A.I.1 Vlastní jmění 2.179.000,- Kč 
 A.I.2 Fondy 92.000,- Kč 
A.II. Výsledek hospodaření celkem 1.739.000,- Kč 
 A.II.1 Účet výsledku hospodaření 127.000,- Kč 
 A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 1.612.000,- Kč 
 
B. Cizí zdroje celkem 1.494.000,- Kč 
B.III. Krátkodobé závazky celkem 386.000,- Kč 
 B. III.3 Přijaté zálohy 386.000,- Kč 
B.IV. Jiná pasiva celkem 1.108.000,- Kč 
 B.IV.1 Výdaje příštích období 74.000,- Kč 
 B.IV.2 Výnosy příštích období 1.034.000,- Kč 


