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Zpráva o činnosti spolku 

 

Sdružení pro bezbariérovou kulturu Nedomysleno, z.s. (dále jen „spolek“) uspořádalo ve spolupráci 

s realizátorem NedomYsleno ČR s.r.o. (dále jen „realizátor“) 28. ročník festivalu Mezi ploty 

v mimořádných podmínkách covidové pandemie. Festival se uskutečnil online a spolek zorganizoval 

jak účast odborníků na online akci, tak následné aktivity, při kterých odborníci lidem pomáhali 

s psychickými problémy souvisejícími s pandemií. 

Diskuze a přednášky pod názvem „Ujíždíme na duši“ se odehrávaly v listopadu a prosinci na 

facebookových stránkách projektu Mezi ploty a zhlédlo je mnoho tisíc internetových návštěvníků. To 

je jasným důkazem toho, že nabídnutá pomoc byla více než potřebná. 

Spolek pro tyto odborné aktivity zajistil garanci Psychiatrické nemocnice Bohnice a širokou účast 

renomovaných odborníků z dalších organizací. 

Spolek nadále spravuje veřejnou sbírku, kterou řádně v termínu vyúčtoval. Přispívat do sbírky lze na 

sbírkové konto 9393939369/0800, a to bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím DMS. 

Členové spolku se v průběhu roku scházeli a organizovali přípravu odborné části festivalu Mezi ploty. 

S nástupem pandemie nového koronaviru museli provést řadu operativních změn a připravit odborný 

program poprvé v online podobě. Přípravu odborných aktivit na poli duševního zdraví členové 

koordinovali s realizátorem kulturní části programu. 

 

  



Zpráva o projektu Mezi ploty 2020 

 

Úvod 
 

V roce 2020 projekt Mezi ploty i v mimořádných podmínkách prokázal, že si zaslouží významné 

mezinárodní ocenění EFFE Label, které získal v roce 2017. 

 

• Festivalu Mezi ploty se podařilo získat označení EFFE Label 2017–2018, které mezinárodní 

porota uděluje evropským festivalům splňujícím vysoká kritéria kvality. (EFFE – Europe For 

Festivals, Festivals For Europe – projekt Evropské asociace festivalů podporovaný Evropskou 

unií. Více na www.effe.eu.) 

• Při udělování své prestižní značky organizace EFFE uvedla, že festival Mezi ploty je „velice 

populární u širokého publika, propojuje širokou veřejnost se zdravotně postiženými 

a duševně nemocnými a bourá všechny bariéry. Má kvalitní dramaturgii a obrovský 

společenský dopad.“ 

 

 

 

 

Mezi ploty v mimořádné situaci 
 

Festival Mezi ploty – podobně jako řadu jiných kulturních akcí – v roce 2020 tvrdě zasáhla pandemie 

koronaviru a související vládní opatření. Epidemie nás postihla v okamžiku, kdy byl festival Mezi ploty 

2020 prakticky zcela připraven a bylo vynaloženo již více než 35 % rozpočtu. 

 

Dlouhou dobu jsme žili v naprosté nejistotě, ale již v březnu/dubnu bylo jasné, že se klasický festival 

v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice nebude moci uskutečnit. Protože však hodnoty lidské 

sounáležitosti a empatie, které festival dlouhodobě prosazuje, jsou v náročné době koronavirové krize 

ještě důležitější než jindy, nevzdali jsme se a rozhodli se s našimi příznivci setkat na internetu. 

Tak vznikla myšlenka online verze festivalu Mezi ploty. 

http://www.effe.eu/


 

 

 

Online festival Mezi ploty 

 

Online verze festivalu Mezi ploty se uskutečnila 14. června 2020. Přenos začal v půl osmé večer 

a navzdory krátkému času na jednání a technickou přípravu se nám podařilo zajistit, aby příslušný 

stream nebyl přenášen pouze na našem Facebooku a webových stránkách www.meziploty.cz, ale 

také na vysoce navštěvovaných portálech novinky.cz a ceskenoviny.cz i dalších místech. 

Jsme vděční Psychiatrické nemocnici Bohnice, že nám v době, kdy se sama potýkala s řadou 

problémů, umožnila online akci uspořádat v bohnickém Divadle za plotem. Na jeho prknech naživo 

vystoupila řada špičkových muzikantů a divadelníků, například Barbora Poláková, Xindl X, Kašpárek 

v rohlíku, Marta Jandová, Sto zvířat, Tomáš Matonoha, Bohnická divadelní společnost či členové 

souboru Na stojáka. 

 

Festival Mezi ploty však prostřednictvím textových nebo video zdravic podpořila většina umělců, kteří 

měli původně vystoupit na plánovaném květnovém festivalu. 

 

Touto formou se do online festivalu zapojili: 

Čechomor, Dan Bárta, Jan Potměšil, Gipsy.cz, En.Dru, Mňága a Žďorp, Spolek Sešlých – Pavel Liška 

a Marek Daniel, Divadlo v Dlouhé, Michal Horák, Tam Tam Batucada a Miloš Vacík, BomBarďák, Sandra 

Pogodová, Pokáč, Mucha, Marta Jandová, Kašpárek v rohlíku, Sto zvířat, Tomáš Matonoha, Barbora 

Poláková, Bohnická divadelní společnost, Lektorky z Divadla Drak a Divadla Polárka, Na stojáka 

(Dominik Heřman Lev, Petr Vydra, Tomáš Měcháček, Marcela Robková), Xindl X, Eliška Podzimková, No 

Name, Divokej Bill, Lanugo, Honza Jareš, Sunflower Caravan, Vojtaano, Poletíme?, Tomáš Klus, Divadlo 

Na Fidlovačce – Josef Polášek, Divadlo SpoluHra, Robin&son, Bratři v tricku, Divadelní soubor „Ještě 

chvilku…“, A studio Rubín, Lucie Černíková, hARanTi na prknech, Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá, Lenka 

Dusilová, PSH, Underground Comedy – Tomáš Plhoň a Lucie Macháčková, Slam poetry – Anatol 

Svahilec, Mína, Studio Ypsilon – Arnošt Goldflam, The Geront Shadows revival, Láska, Eddie Stoilow, 

My kluci, co spolu chodíme, Just! Impro, Divadlo D21, Divadlo Pro malý, Divadlo ÚDiF, In Motion 

Academy, Paleťáci, B.I.Z.O.N.I., Bert&Friends, Yo Soy Indigo, Spitfire Company, Divadlo Kampa, 

Michaela Dolinová, Divadlo Mazec, Squadra Sua, Studio DAMÚZA, Bubeníci a přátelé, Čiperkové, 

Divadlo Mazec, Music Family, Kapela Žampion – Divadlo Lampion, Dětská opera Praha, Taneční škola 

Ivy Langerové, Hejblíkovic a Andy Fined. 

 

 

  

http://www.meziploty.cz/


Koncepce kruhů 

 

Živý děj na pódiu doplnily ještě exkluzivní předtočené materiály, takzvané „kruhy“, které vznikly 

speciálně pro Mezi ploty online. Byl to například Malý princ v podání skvělých herců, který divákům 

dodal poetickou sílu do dalších bojů, lehce nostalgické vzpomínky na minulost Plotů či sbírka vybraných 

hudebně-tanečních zdravic: 

 

1. kruh – Mezi ploty 

Tento materiál ukázal festival Mezi ploty nejen v jeho současné podobě, ale podíval se také na jeho 

bohatou 28letou historii. Kruh se skládal z archivních materiálů České televize z let 1992 až 

2006, atmosférických videí z posledních let a krátkých výpovědí členů organizačního týmu. 

 

2. kruh – Malý Princ 

Četba úryvků z knihy Malý princ v podání slavných herců. Toto dílo jsme zvolili, protože skvěle 

korespondovalo s celkovým námětem akce, kterým byla dnešní nejistota, obavy z budoucnosti 

a společné hledání východisek. Také Malý princ se cítí opuštěný, ztracený, ale nepřestává snít a nachází 

východiska v přátelství a lásce. Texty jsme vybrali tak, aby reprezentovaly tato témata: samota, snění, 

vize, přání, přátelství, láska. Četli Jan Potměšil, Arnošt Goldflam, Adéla Elbel, Marek Daniel a Pavel 

Liška. Kromě samotných tváří herců jsme v obraze využili také ilustrace Elišky Podzimkové k Malému 

princovi od nakladatelství Albatros. 

 

3. kruh – Umělecké pozdravy 

Umělci nám zaslali videa obsahující umělecky pojaté zdravice, tedy nejen ústní výpovědi. 

 

4. kruh – Pozdravy partnerů 

Odvysílali jsme zdravice partnerů, včetně hlavního města Prahy, kteří festivalu zůstali i v krizové době 

věrní. 

 

5. kruh – Tanec 

Dětská divadla a hudebníci hrající pro děti pohybově improvizovali na rytmus skladby od kapely Tam 

Tam Batucada. 

 

6. kruh – Gorale 

Slavnou písničku od Čechomoru společnými silami zazpívala řada slavných hudebníků. 

 

 

  



Sledovanost online verze 

 

Vzhledem k absenci předchozích zkušeností jsme nevěděli, jak velké sledovanosti může online verze 

festivalu dosáhnout. Díky krátké, ale promyšlené reklamní a mediální kampani s chytlavým sloganem 

„Proklikej se do Bohnic“ nás však výsledky velmi příjemně překvapily: Na online přenos se dívalo téměř 

60 000 diváků. 

 

Zdroj: Počet zhlédnutí 

Facebookové profily   

Facebook Novinky.cz 13400 

Facebook ČTK 3100 

Facebook Mezi ploty 5287 

Ostatní profily vysílající tento Facebook stream (Mall TV apod.) 16400 

Webové stránky   

Webové stránky Mall TV a Mezi ploty 11233 

Webové stránky Novinky.cz 6125 

Webové stránky ČTK 1000 

Youtube TV   

YouTube TV Mall TV 817 

Sledovanost celkem 57353 

 

 

Festival Mezi ploty stále pomáhá 

 

Koronavirová krize do společnosti vnesla obavy a nejistotu. Mnoho lidí nevědělo, kam bude jejich život 

směřovat a jak tuhle dobu vlastně zvládnou. Proto jsme nezanedbali ani odbornou složku festivalu 

a vytvořili online poradnu s odborníky, kteří během přenosu řešili problémy, jež byly právě v době 

pandemie aktuální. 

Odbornou veřejnost zastupovali Mgr. Martin Hofman ze Sociální kliniky, Mgr. Tomáš Bláha z Poradny 

pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, PhDr. Václav Jílek z Centra duševního zdraví a Mgr. et Mgr. 

Andrea Scheansová, Ph.D., z Psychiatrické nemocnice Bohnice. 

 

A protože pro duševně nemocné je krizová situace ještě mnohem obtížnější než pro lidi takzvaně 

duševně zdravé, tak také online verze festivalu propagovala veřejnou sbírku na pomoc duševně 

nemocným, jejíž výtěžek využívá Psychiatrická nemocnice Bohnice. 



 

Festival Mezi ploty si tedy i ve své online verzi zachoval jak uměleckou sílu, tak rozměr pomoci člověka 

člověku. 

 

 

 

Aktivity po online festivalu 

 

Epidemie covidu-19 měla i po skončení online festivalu rostoucí dopad na duševní zdraví lidí. 

Karantény a lockdowny měly na svědomí nárůst sociální izolace, zejména u seniorů ve městě. Děti 

nechodily do školy a rodiče museli často pracovat z domova, což přinášelo řadu potíží v mezilidských 

vztazích. Kromě toho se nás všech dotýkal strach o zdraví naše a našich blízkých i existenční nejistota 

spojená s ekonomickými dopady koronaviru. 

 

Proto jsme se rozhodli na podzim uspořádat rozsáhlejší online diskuze s odborníky a nabídnout tak 

veřejnosti pomocnou ruku.  

 

 

Ujíždíme na duši: diskuze s odborníky v listopadu a prosinci 

 

Využili jsme psychology, psychiatry, terapeuty i peer konzultanty, kteří s festivalem dlouhodobě 

spolupracují, a zaměřili se na aktuální problémy rodin i na deprese, stres a úzkostné stavy, které 

pandemie vyvolává. 

 

Šlo o celkem 40 bloků přenášených online. Veřejnost se díky nim dozvěděla, kde v současné situaci 

hledat odbornou psychologickou pomoc. Nabídli jsme tedy konkrétní podporu rodinám, matkám, 

seniorům a dalším cílovým skupinám festivalu Mezi ploty. 

 

K těmto diskuzím jsme uspořádali propagační kampaň, která zajistila vysokou sledovanost. Iniciativu 

spoluvytvářeli odborníci z renomovaných organizací a institucí, jako jsou Fokus Praha, středisko Drop 

In, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, 

Intervenční centrum a další pracoviště Centra sociálních služeb Praha. 

 

Přispěli jsme tedy k boji s covidem-19 těmi prostředky, které máme jako festival zaměřený na 

duševní zdraví k dispozici. 

 

 

  



Plánování pro rok 2021 

Po celý rok 2020 jsme počítali s tím, že v roce 2021 se festival bude opět moci uskutečnit ve své tradiční 

podobě. Pečlivě jsme ale sledovali vývoj pandemie a připravovali různé alternativy pro případ, že se 

situace dostatečně nezlepší. Uvažovali jsme například o možnosti uspořádat festival výjimečně na 

jiném místě než v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, případně s omezeným počtem návštěvníků, 

jejichž pohyb festivalem by byl přísněji regulován pořadateli. 

  



Partneři projektu Mezi ploty 2020 

 
Dlouholetá podpora MHMP 
 
MHMP podpořil Mezi ploty i v době koronavirové krize jak finančně, tak osobní zdravicí zástupců 
magistrátu. 
 
Pan primátor MUDr. Zdeněk Hřib a paní MgA. Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, 
ve své zdravici uvedli: 
 
„Zdravíme všechny příznivce, účinkující a organizátory letošního festivalu Mezi ploty. Jsme rádi, že se 

festival uskuteční, i když je to v nových podmínkách velká výzva. Víc než kdy předtím potřebujeme právě 

dnes pěstovat sounáležitost, respekt a péči o naše duše. To jsou hodnoty, na kterých je festival 

postavený, hodnoty, které budeme rozvíjet nepřetržitě dál. A všem, kteří se o letošní festival zasloužili, 

patří jedno velké Děkujeme!“ 

 
 

Spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice 
 
Festival Mezi ploty se koná již od roku 1992 pravidelně v areálu PNB. S výjimkou roku 2013 (festival se 
nekonal) to bylo již po osmadvacáté. Podpora ze strany PNB je pro nás zásadní a velice si vážíme toho, 
že nám nemocnice v době pandemie umožnila využít pro online festival prostory svého Divadla za 
plotem. 

 
 

VEŘEJNÁ SBÍRKA 

Ve spolupráci se společností NedomYsleno ČR, s.r.o., jsme vyhlásili veřejnou sbírku (č. sbírkového účtu: 
9393939369/0800) a DMS MEZIPLOTY na podporu aktivit současných i minulých klientů Psychiatrické 
nemocnice Bohnice. 

Obrátili jsme se na vedení PNB se žádostí o doporučení, kde by takto získané finanční prostředky byly 
nejlépe využity. Vedení PNB doporučilo věnovat je na terapeutické aktivity. 

Veřejná sbírka s DMS byla v roce 2020 propagována v rámci online festivalu a dalších aktivit projektu 

Mezi ploty. 

Na nás bylo, vedle propagování sbírky, provést i správně vyúčtování, což jsme řádně a včas učinili. 

 

 

 

 

 



PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem spolupracovníkům za rozsáhlou a náročnou činnost, kterou pro festival Mezi ploty 

vykonali v mimořádných podmínkách roku 2020. Děkujeme generálnímu partnerovi innogy, hlavnímu 

městu Praze a všem dalším partnerům za podporu, kterou nám poskytli v době, kdy nepochybně sami 

čelili řadě obtížných problémů. 

Konstatujeme, že 28. ročník festivalu Mezi ploty se navzdory složitým podmínkám covidové 

pandemie uskutečnil – ve formě, kterou nám nepříznivá situace umožnila. Podařilo se tedy zachovat 

jeho kontinuitu a naději na další rozvoj v budoucích letech. 

 

 
V Praze dne 20. března 2021 
                                                                                      Robert Kozler, jednatel  
 

 
  



Personální struktura 

 
 

Organizační struktura Sdružení pro bezbariérovou kulturu NedomYsleno, z.s. 
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Organizační struktura realizačního týmu Mezi ploty 
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Náklady Plán skutečnost

Kancelářský materiál 4 000 2 663

Materiál - dekorace 20 000 20 000

Občerstvení 6 000 4 992

Honoráře 50 000 46 500

Osvětová kampaň 20 000 20 000

Návrh a vedení osvětové kampaně 30 000 30 400

Online stream odborných přednášek 95 000 95 800

Pronájem zvukové techniky, střih a postprodukce 140 000 138 000

Technické zajištění online přenosu 64 000 64 000

Dramaturgie a produkce 50 000 50 000

Řízení projektu 10 000 10 000

Asistentské a administrativní práce 45 000 49 000

Natáčení videí - kamera + střih 26 000 29 000

Online kampaň - duševní zdraví 60 000 60 000

Školení - online diskuze 3 000 3 000

Příprava prostor 10 000 10 000

Úklid 6 000 6 000

Bankovní poplatky 1 600 1 525

Poštovné 500 218

Náklady celkem 641 100 641 098

Příjmy

Dotace 441 300 432 800

Úroky z vkladů 200 188

Dary 200 000 0

Příjmy celkem 641 500 432 988

Rozpočet Sdružení pro bezbariérovou kulturu Nedomysleno, 

z.s. na rok 2020



Náklady Druh - účetně Plán Skutečnost

Honoráře - divadlo Služby 750 000 2 500

Honoráře - hudba Služby 1 200 000 55 900

Honoráře - odborníci Služby 110 000 0

Dopravné Služby 50 000 0

Honoráře - ostatní účinkující Služby 0 24 305

Program akce Celkem 2 110 000 82 705

Pódia + světla + zvuk Služby 480 000 261 695

Agregáty Služby 60 000 0

Mobilní sanita, budky, zábrany Služby 295 000 0

Služby PNB Služby 165 000 29 500

Ochranka Služby 195 000 6 944

Technika - reciproce Služby 180 000 0

Výroba scénografie a orientačního systému Služby 60 000 0

Zdravotní služby Služby 50 000 0

Poplatky OSA Služby 160 000 0

Posílení dopravy Služby 50 000 0

Natáčení on-line akce Služby 0 194 450

Výroba spotů pro online Služby 0 64 450

Technické zajištění akce Celkem 1 695 000 557 039

Dramaturgie Služby 330 000 242 000

Produkce - technické zajištění Služby 150 000 15 000

Ekonomické řízení akce Služby 70 000 70 000

Mediální a reklamní koordinace Služby 170 000 250 000

Úpravy textů - portfolia a ostatní Služby 70 000 180 000

Organizace odborníků a neziskového sektoru Služby 95 000 0

Pořadatelská služba Služby 278 000 60 800

Technici Služby 70 000 10 000

Vedení společnosti Mzdové náklady 310 000 214 514

Koordinátoři a pořadatelé Celkem 1 543 000 1 042 314

Kancelářský materiál Materiál 30 000 6 504

Ostatní materiál Materiál 70 000 15 212

PHM Materiál 40 000 27 044

Občerstvení - účinkující dle smlouvy Materiál 80 000 12 181

Materiál a nákupy Celkem 220 000 60 941

PNB - podíl na vstupném Ostatní provozní náklady 450 000 0

Nájemné - vybavení Služby 115 000 0

Nájemné sklad Služby 10 000 37 603

Nájemné kancelář Služby 11 000

Náklady předprodeje vstupenek Služby 160 000 60 987

Služby účetní, právní a daňové poradenství Služby 160 000 138 500

Odpis vozu Odpisy 95 000 95 396

Opravy a udržování Opravy a udržování 25 000 54 482

Ostatní daně a poplatky Ostatní provozní náklady 1 000 3 000

Ostatní provozní náklady  Ostatní provozní náklady 13 000 6 800

Ostatní služby Služby 180 000 87 248

Pojištění Ostatní provozní náklady 40 000 31 125

Rozpočet společnosti NedomYsleno ČR s.r.o. na rok 2020



Poštovné Služby 2 000 0

Internet Služby 10 000 4 138

Kopírování Služby 10 000 0

Telefony  Služby 15 000 23 125

Tisk Služby 50 000 20 406

Bankovní poplatky Finanční náklady 4 000 2 553

Nájemné, ostatní služby a náklady Celkem 1 340 000 576 363

outdoor Služby 470 000 0

online Služby 165 000 135 182

reciproce - propagace Služby 500 000 0

tisková reklama Služby 104 000 6 500

TV + radio Služby 250 000 17 094

Výroba videí - osvěta, kampaň Služby 282 000 36 400

Výroba a realizace spotů - TV, rozhlas Služby 60 000 5 000

videodokument, foto + video z akce Služby 74 000 5 000

Služby internet (webové stránky) Služby 75 000 2 500

Grafické práce Služby 75 000 69 200

tisk programů a bannerů Služby 70 000 20 405

Propagace, média Celkem 2 125 000 297 281

Daň z příjmu 105 000 0

Náklady Celkem 9 138 000 2 616 643

Výnosy  Druh - účetně Plán Výsledek

Dary a dotace Ostatní provozní výnosy 2 479 000 1 040 000

Dotace Covid kultura (částečně náklady 2019) Ostatní provozní výnosy 0 292 839

Dary a dotace Celkem 2 479 000 1 332 839

Reklamní služby Tržby 3 500 000 1 090 000

Reklamní služby - reciproce Tržby 800 000 0

Marketingové poradenství Tržby 650 000 0

Tržby - reklama a marketing Celkem 4 950 000 1 090 000

Vstupné Tržby 1 250 000 0

Vstupné - podíl PNB Tržby 450 000 0

Vstupné akce Celkem 1 700 000 0

Náhrady od pojišťovny Ostatní provozní výnosy 0 38 078

úroky 0 91

Výnosy Celkem 9 129 000 2 461 008



1 x příslušnému fin. orgánu

Sdružení pro bezbariérovou kulturu Nedomysleno, z.s.
Hrusická  2510/2
Praha 4
140 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

60435305

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 2626

3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 26A. II.
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 319513

8Pohledávky celkem 53 78B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 460 241B. III.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 345539

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 313522

14Výsledek hospodaření celkem 522 313A. II.
B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 3217

18Krátkodobé závazky celkem 17 32B. III.
Součet A. až B.Pasiva celkem 20 345539

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

60435305

Sdružení pro bezbariérovou kulturu Nedomysleno, z.s.
Hrusická  2510/2
Praha 4
140 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 6402 640A. I.

Ostatní náklady 16 1A. V.

Náklady celkem 64164110Součet A.I. až A.VIII.

Ostatní výnosy 43315 433B. IV.

Výnosy celkem 43343317Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -208-208C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění -208-208D. 19ř. 18 - ř. 9

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu Sdružení pro 

bezbariérovou kulturu Nedomysleno, z.s. k 31.12.2020 
 
 
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě 

vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky 

(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti).  
 
Příloha je zpracována za účetní období počínající 1. lednem 2020 a končící dnem 31. prosince 

2020.  
 
Vzhledem  k rozsahu činnosti spolku,  který spočívá zejména v podpoře kulturních, 

společenských a dalších aktivit, je příloha k účetní závěrce sestavena tak, že obsahuje pouze 

informace požadované platnou legislativou, které jsou pro spolek  aktuální a významné. 

Ostatní nevýznamné a bezobsahové položky tedy nejsou uvedeny. 
 
 
 
 
Obsah přílohy 
 
1.  Obecné údaje 

1.1. Popis účetní jednotky 
 
2.  Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

 
3.  Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

3.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace spolku 
3.2. Majetek a závazky 

 
 
 
Sestaveno dne 31.5.2021 
 
 
 
 
 
 



1.  OBECNÉ ÚDAJE 
 

1.1. Popis účetní jednotky 
 
Spolek:  Sdružení pro bezbariérovou kulturu  
  Nedomysleno, z.s. 
Sídlo:  Hrusická 2510/2, 141 00 Praha 4 
Právní forma:  zapsaný spolek 
IČ:   60435305 
 
Společnost je vedena u spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, vložka 

L5489. 
 
Rozhodující předmět činnosti:   podpora kulturní činnosti 
Datum vzniku společnosti:  19. listopadu 1993 
 
 

1.2. Změny a dodatky provedené v účetním období ve spolkovém rejstříku: 
 
Nedošlo k žádné změně ve spolkovém rejstříku. 

 
1.3. Organizační struktura spolku a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 
 
Nedošlo k žádné změně organizační struktury. 
 
1.4. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 
 
funkce:  předseda 
příjmení:  Kozler 
jméno:  Robert 
 
 
 
2.  POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY 

OCEŇOVÁNÍ 
 
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví a na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 
Společnost účtuje v souladu s výše uvedenými předpisy a Českými účetními standardy pro 

účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 až 414.  
 
Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován rovnoměrně. 
 
Účetní závěrka k datu 31.12.2020 nepodléhá dle platných norem auditu. Účetní jednotka je 

mikro účetní jednotkou. 
 
 
 



 
3.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
 

3.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
 
Veškeré položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace spolku vyplývají 

přímo z výkazů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty.  
 
3.2. Majetek a závazky 
 
Veškeré položky majetku a závazků vyplývají přímo z výkazu Rozvaha. Spolek neeviduje 
závazky po lhůtě splatnosti. 
 
 
 
 

 


