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1. Úvodní slovo

Oslavili jsme 5 let fungování lesní školky Přírodní klub Mraveniště. 

První děti, jež Mraveniště vypustilo do škol, jsou schopny číst, psát, počítat; mají vzpomínky na 
kamarády, učitele a na místa, kam rády chodily. Byl důvod se sejít a zavzpomínat, poděkovat všem, 
kdo k budování Mraveniště přispěli. 

Stále se učíme být životaschopnou a prospěšnou organizací a jsem šťastná, že nás to baví a že je nás
stále víc. Úcta, spolupráce, víra a vize nás spojují. 

Mým přáním je, aby potenciál lidí kolem ústavu 100 chutí byl probuzen a aby se činnost 
rozumně rozšiřovala, protože už dávno nejsme „jenom“ školka. 

Kéž se nám to daří.

Stanislava Fedurcová, ředitelka 

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý;
pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.

Seneca
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2. Organizační struktura ústavu

Ústav vznikl podle § 405  Občanského zákoníku č. 89/2012 a byl zapsán do rejstříku 21. 8. 2014. 

K datu 31.12. 2018 je organizační struktura následující:

Zakladatelé: Mgr. Stanislava  Fedurcová

MgA. Jiří Fedurco

DiS. Lucie Vrbová

Statutární orgán: Mgr. Stanislava Fedurcová

Správní rada: Mgr. Ivan Peřina (předseda)

Eva Žáková

Ing. Jan Řehořek

Revizor: Ing. Michaela Pašková
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3. Činnost organizace 
Posláním ústavu 100 chutí, z.ú. je zajištění provozu lesní školky Přírodní klub Mraveniště, 
vytváření volnočasových a vzdělávacích aktivit pro všechny věkové skupiny a podpora živé 
komunity rodin s dětmi.

 Provozujeme lesní školku Přírodní klub Mraveniště v Kryštofově Údolí.                 

 Pořádáme letní příměstské tábory pro školáky.

 Organizujeme veřejné kulturní akce s hudební produkcí, filmovou projekcí. Zapojujeme se 
do projektů z oblasti ekologie a environmetalistiky. 

Naše činnost je podporována obcí Kryštofovo Údolí. 

V roce 2018 byl ústav podpořen z těchto grantů:

VYHLAŠOVATEL NÁZEV PROJEKTU SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA

PLÁNOVANÁ 
RALIZACE

Nadace Ivana 
Dejmala

Dotkni se netýkavky I.
Regulací výskytu netýkavky 
žláznaté, rostliny invazního 
druhu, v korytě řeky Rokytky 
umožníme růst ostatní rostlinné
populaci, zachování krajinného
rázu a původní biodiverzity.

15.300 Kč květen – červen 2018

Liberecký kraj, 
podpora ekologické 
výchovy a osvěty

Za dobrodružstvím do Českého
ráje – týdenní ekovýchovný 
program pro děti a jejich 
rodiče.

50.500 Kč jaro 2019

Liberecký kraj, 
program 
volnočasových 
aktivit

Prázdniny s kamarády – letní 
příměstské tábory pro školáky

50.000 Kč léto 2018

OPZ MPSV Provoz dětské skupiny Přírodní
klub Mraveniště

  2.490.756 Kč 1.5.2018 – 30.4.2020
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4. Přírodní klub Mraveniště – zařízení péče o děti

 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost, "Podpora zaměstnanosti a
adaptability pracovní síly".

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001757 
 Kapacita: 12 dětí

 Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
 Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Veřejnost

 Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi
 Harmonogram: Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2016.

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 4. 2018.
Cílem projektu  je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro    zaměstnanost žen s 

dětmi. V rámci projektu bylo zřízeno/provozováno zařízení péče o děti, které  slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba 
má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

 Koncepce projektu: "Venku s dětmi za každého přijatelného počasí"

 Otevírací doba: 7.00 - 16.30 hodin.
 Adresa: Kryštofovo Údolí 76.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost,"Podpora zaměstnanosti a

adaptability pracovní síly".
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008819

Projekt navazuje na zařízení péče o dítě podpořené ve výzvě 03 15 035 a pokračuje v   
 koncepci "venku s dětmi za každého přijatelného počasí".

 Kapacita: 12 dětí.
 Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
 Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Veřejnost
 Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

 Harmonogram: Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 5. 2018.
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 4. 2020.

 Otevírací doba: 7.00 - 16.30 hodin.
 Adresa: Kryštofovo Údolí 76.
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LESNÍ ŠKOLKA PŘÍRODNÍ KLUB MRAVENIŠTĚ

 právní základ: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
 dětská skupina je uzákoněná služba péče o dítě a není na rozdíl od podnikání (jako např. 

miniškolka) provozována za účelem zisku, 
 rodič může uplatnit slevu na dani do výše minimální mzdy,
 oslavili jsme 5 let fungování,
 snažíme o profesionalizaci služby, jsme členy Asociace lesních školek a sítě Mrkvička,
 získali jsme označení CERTIFIKOVANÁ LESNÍ ŠKOLKA =  splňujeme náročné 

Standardy kvality pro lesní školky, což se odráží ve vzrůstajícím zájmu o umístění dětí k 
nám i ze vzdálenějšího okolí,

 počet dětí k datu 1. 9. 2018 v závislosti na místu trv.bydliště:

Místo trv. pobytu Počet dětí

Kryštofovo Údolí 10 

Chrastava 2 

Machnín 1 

Liberec 4 

CELKEM 17 dětí 

čekatelé 4 děti, z toho 2 jsou s 
trvalým pobytem v KÚ

 Kapacita zařízení je hygienou schválena na 12 dětí, tzn. maximální počte dětí v danou chvíli
ve školce je 12. Některé děti jsou na částečnou docházku, mají sdílená místa, aby se kapacita
nepřekročila.

 FINANCOVÁNÍ: velkou částí jsme financováni z ESF ČR, zbytek tvoří příspěvky rodičů,
 zaměstnáváme mimo jiné 4 osoby z obce KÚ na částečné úvazky,
 nájemní smlouva činí 1000 Kč měsíčně (včetně energií),
 během letních prázdnin bylo zařízení zavřeno 3 týdny, z toho 1 týden byl přípravný,
 vývoj obsazenosti od roku 2016 dosud:

1. 9. 2016 1. 9. 2017 1. 9. 2018 Školné*

počet dětí 3-5 let 4 5 11 2300 Kč

děti 2-leté 3 4 5 2800 Kč

děti předškoláci 5-6 3 3 1 2300 Kč

děti s odkladem š.d. 0 0 0 2300 Kč

Celkem 10 12 17

z toho údolské děti 7 8 10
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Činnost ve školním roce 2017/18:

 vypracování interních směrnic – postup při řešení obtíží u dítěte a posuzování školní 
zralosti, postup při řešení krizových situacích, 

 pokračování v supervizi týmu s Mgr. Kamilou Staňkovou a Mgr. Zdeňkem Staňkem, 
celkem proběhlo 1 sezení,

 pokračování v individuální manažerské supervizi pro ředitelku s Mgr. Kamilou 
Staňkovou, celkem proběhlo 1 sezení,

 proběhlo hodnocení zaměstnanců a evaluace zařízení,
 školení pracovníků – zaměstnanci absolvovali zdravotnický kurz ZdrSem a školení BOZP, 

lektorky se školily v ekologické výchově rámci projektu Mrkvička, 
 přijali jsme člentsví v Asociaci lesních školek a účastnili jsme se seminářů přádaných 

Asociací, 
 pokračuje spolupráce s lesní školkou Lesmír v Liberci, sdílíme profesní zkušenosti, 

propojujeme dětské kolektivy (společná návštěva farmy – akce pro předškoláky),
 úspěšně jsme ukončili dvouletý grant od ESF na podporu dětských skupin, plynule 

navázali dalším grantem (viz anotace výše) a zajistili tak fungování na další 2 roky,
 spolupráce s obcí KÚ – činnost školky byla podpořena prodloužením nájemní smlouvy, 

získali jsme finanční příspěvek na akci „Oslava k 5 letům školky“, přislíbila se rekonstrukce
oken a zastřešení vstupního vchodu do budovy. Dále jsme zahájili jednání o projektu 
„Přírodní zahrada v centru obce“ (podán grant Zelené oázy), který řeší venkovní zázemí 
lesní školky.

Zaměstnanci k 31. 12. 2018:
Mgr. Stanislava Fedurcová - spoluzakladatelka n.o. 100 chutí, z.ú., ředitelka organizace, 
pedagožka
Petra Krágová – lektorka (Přírodní klub Mraveniště)
Eva Straková – lektorka (Přírodní klub Mraveniště)
Iveta Chmelová – letkroka (Přírodní klub Mraveniště)
Vladimíra Štychová – letkroka (Přírodní klub Mraveniště)
Veronika Vaverová – asistentka a admin.pracovnice (Přírodní klub Mraveniště)
Ing. Tereza Kabrielová – ekonomka ústavu, účetnictví a finance
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5. Akce uskutečněné v roce 2018 

CELOROČNĚ Angličtina hrou - kurz s rodilým mluvčím (1xtýdně) MRAVENIŠTĚ

BŘEZEN

Pálení Moreny MRAVENIŠTĚ

S předškoláky a Lesmírem na farmě v Kateřinkách MRAVENIŠTĚ

DUBEN Krajský Den Země - prezentace LEKTOŘI

KVĚTEN

Hasičský záchranný sbor – beseda a ukázka hašení MRAVENIŠTĚ

Mezinárodní den lesních školek MRAVENIŠTĚ

Výlet na Sychrov – sokolník a ukázka dravců MRAVENIŠTĚ

Projekt „Dotkni se netýkavky“ MRAVENIŠTĚ + 
SKAUTI + ŽÁCI ZŠ

ČERVEN

Oslava k 5 letům od založení školky VEŘEJNOST

Slavnost Pasování na školáky MRAVENIŠTĚ

ČERVENEC

Letní provoz s tématickým zaměřením Pod vodou, Cesta do 
pravěku

MRAVENIŠTĚ

Příměstský tábor pro školáky DOBRODRUŽSTVÍ ANIMACE ŠKOLNÍ DĚTI

Příměstský tábor pro školáky CESTA DO PRAVĚKU ŠKOLNÍ DĚTI

SRPEN Letní provoz s tématickým zaměřením Pod zemí, Vesmír MRAVENIŠTĚ

ZÁŘÍ Zazimování týpí – pohádka a posezení u ohně MRAVENIŠTĚ

 LISTOPAD

Svatomartinská slavnost MRAVENIŠTĚ

Adventní spirála a dílna Lenky Hřibové MRAVENIŠTĚ

PROSINEC Výlet do Liberce za sochami s Katkou Kopečkovou MRAVENIŠTĚ
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Dobrodružsktví filmové animace

Děti  pod odborným vedením Kateřiny  Knappové  vytvořily  animovaný  film Legenda  o  svatém
Kryštofovi. S lektorkou Soňou Demjanovičovou nacvičily kráké představení pro rodiče - Pověst o
založení Kryštofova Údolí. Zázemí poskytl Penzion U Brtníka.

Cesta do pravěku

Cestovali  jsme do doby praještěrů,  dávných rostlin  a  pralidí,  vyráběli  jsme ozdoby,  náramky i
oštěpy.  Velkým  zážitkem  bylo  noční  dobrodružství  a  přespání  pod  širým  nebem  na  zřícenině
Hamrštejn.
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Oslava k 5 letům založení lesní školky Mraveniště
Jednodenní kulturní festival pro všechny věkové kategorie.
Počet zúčastněných (odhadem):

 50 dětí 
 100 dospělých osob.

Rodiny s dětmi, současní i bývalí zaměstnanci Přírodního klubu Mraveniště, obyvatelé obce i široká
veřejnost z blízkého i vzdáleného okolí měli možnost strávit den v přátelské atmosféře, změřit svou
rychlost v orientačním běhu a účastnit se kulturního programu.

Dotkni se netýkavky

Cíl projektu „Dotkni se netýkavky“ byl naplněn. Došlo k významné regulaci netýkavky žláznaté v 
centru obce za přispění dětí, rodičů a obyvatel Kryštofova Údolí. Vzrostla informovanost veřejnosti
důsledkem roznášky letáků do domácností v KÚ a také mezi dětmi zapojených subjeků (žáci 
waldorfské třídy ZŠ Kaplického a liberecký skautský oddíl Stopa).
Spolupráce s vedením obce byla efektivní a vstřícná, získali jsme prostor v místním tisku a obec se 
vždy následně po sběru postarala o svoz a spálení zbytků rostlin.
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Děti z místní lesní školky Mraveniště se nadšeně připravovaly na vytrhávání netýkavky, získávaly 
teoretické znalosti, malovaly, roznášely letáky, těšily se na chůzi vodou s pracovními rukavicemi a
neohroženě brouzdaly mezi kameny. Spolupráce rodičů a dospělých osob byla nutná, v době
sběru byla rostlina mnohdy ještě velmi nízká, děti se jí učily rozpoznávat od dalších rostlin.
Pro žáky waldorfské třídy i členy skautského oddílu byly přínosem nové informace a termíny
z oblasti biologie rostlin (vztahy mezi rostlinami a prostředím, základní charakteristika
rostliny, způsoby rozšiřování, atd.).
Ke komunikaci s veřejností jsme založili na webových stránkách organizace 100 chutí, z.ú.
odkaz „Dotkni se netýkavky“, kde jsme zveřejňovaly aktuální informace a fotografie z akce.
Potvrdili jsme si tezi, že regulace výskytu netýkavky žláznaté je dlouhodobý cíl. V době, kdy
netýkavka žláznatá začíná kvést a dosahuje vysokého vzrůstu, by její sběr byl jednodušší,
ale naše cílová skupina, tedy především děti, v tento čas ukončují školní rok a měsíc červen
je pro konání jakýchkoli akcí problematický.
Věříme, že náš počin bude mít přesah do budoucna a že v dalších letech budeme mít
dostatek dobrovolníků pro tuto nechemickou, manuální a zábavnou formu regulace
netýkavky žláznaté.
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Výchova a péče v lesní školce Mraveniště
Přírodní klub Mraveniště si klade za cíl vychovávat děti v souladu s přírodou, budovat vztah k
přírodě a oklí, respektovat se navzájem a být sám sebou.
Častý  pobyt  v  přírodě za  každého  počasí  rozvíjí  jak  pochopení  pro  přírodní  zákonitosti,  tak
sociální dovednosti – děti si více pomáhají, mají méně konfliktů, jsou emocionálně stabilnější a také
méně nemocné. Volnou hrou venku podporujeme u dětí experimentování, zkoumání a poznávání.
Děti se cítí v přírodě dobře, dělají velké pokroky v hrubé motorice, mají lepší koordinaci pohybů,
trénují  rovnováhu  a  pohybovou  kondici,  manipulací  s  přírodním materiálem se  u  nich  rozvíjí
fantazie a kreativita.
Nízký počet dětí ve skupině nám umožňuje individuální respektující přístup k dítěti, soustředíme se
na výchovu k samostatnosti – při oblékání, stravování a samooblužnosti.
Pomocí Oregonské metody hodnocení mapujeme posun a rozvoj dítěte v jeho učení v oblastech - 
hra, sebeobsluha, sociální dovednosti, jazyk a komunikace, motorika, předpoklady řešení problémů,
poznávání v oblasti matematiky, poznávání v oblasti vlastního jazyka. Jednou ročně s rodiči 
výsledky konzultujeme na individuální schůzce. Z vedených záznamů je zřetelný pokrok dítěte.
Každý den děti společně v kruhu probírají týdenní téma podle Ročního tématického plánu, jehož 
programová náplň vychází zejména z koloběhu života v přírodě. Témata, která  dětem přibližujeme,
se odvíjejí podle aktuálního ročního období a inspirují se i lidovými tradicemi a přírodními 
procesy. 
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6. Finanční část, výkazy o hospodaření

Rozvaha, údaje v tis.Kč

AKTIVA
(položky) 2016 2017 2018

PASIVA
(položky) 2016 2017 2018

Dlouhodobý
majetek

0 0 0 Vlastní zdroje 155 -29 37

Software 12 12 12
Z toho

Základní kapitál
9 9 9

-odpisy -12 -12 -12
Z toho

Hospodářský
výsledek

146 -38 28

Krátkodobý
majetek

947 919 870 Cizí zdroje 792 948 833

Pokladna 1 3 12
Zaměstnanecké

závazky
67 97 92

Bankovní účty 200 130 667
Závazky vůči
institucím

674 794 677

Pohledávky 746 786 191
Výnosy příštích

období
28 27 32

Příjmy příštích
období

0 0 0 Ostatní závazky 23 30 32

AKTIVA 947 919 870 PASIVA 947 919 870
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 Výkaz o hospodaření  - výsledovka, údaje v tis.Kč

Položky 2015 2016 2017 2018
Výnosy 
celkem

1 145 1 407 1 619 1 853

Školkovné 250 303 314 597

Stravné 53 98 110 119

Provozní dotace 717 991 1 166 1234

Dary 125 8 0 11

Ostatní výnosy 7 29 11

Náklady 
celkem

1056 1268 1802 1787

Spotřeba 
materiálu

101 123 195 206

Služby 20 110 110 198

Osobní náklady 929 1032 1492 1375

Ostatní náklady 6 3 5 8

Výsledek 
hospodaření

89 139 -183 66
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7. Plány do budoucna a poděkování 

Cíle a plány:
 Základem dobře fungujícího předškolního zařízení je stabilní, kvalifikovaný a 

spolupracující tým, proto budeme i nadále věnovat péči o lektory,  podporovat jejich 
vzdělávání a zajišťvat jim dobré podmínky pro práci.

 Týdenní ekovýchovný pobyt v Českém ráji přispěje k vytváření pozitivního vztahu dětí k 
přírodním pokladům našeho regionu a zároveň posílí komunitu rodin kolem Přírodního 
klubu Mraveniště.

 Budeme pokračovat v regulaci netýkavky žláznaté v korytě říčky Rotkytky a rozšiřovat 
povědomí o invazivních rostlinách obecně.

 Společně s rodiči dětí Mraveniště a obcí KÚ připravíme podmínky pro realizaci projeku 
„Přírodní zahrada v centru obce“, která by měla zajistit vyšší míru bezpečí v okolí školky
a zároveň obohatit obec o další místo k setkávání.

Ráda bych podělovala všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří svou prací podporují dobré 
jméno organizace i obce Kryštofovo Údolí.

Stanislava Fedurcová, ředitelka

9. Kontaktní údaje a identifikační data

název organizace: 100 chutí, zapsaný ústav
číslo a datum registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka číslo 12, dne 21.8. 2014 

sídlo organizace: č.p. 161, 460 01 Kryštofovo Údolí
adresa provozovny: č.p. 76, 460 01 Kryštofovo Údolí  

statutární zástupce: Mgr. Stanislava Fedurcová
telefon: 606 470 265

e-mail: stanaham@tiscali.cz
IČO:032 81 787

bankovní spojení: 377 4921 309 / 0800
webové stránky: www.mraveniste-ku.cz
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1. OBECNÉ ÚDAJE 
 

1.1. Založení a charakteristika organizace 

100 chutí, zapsaný ústav (dále jen „ústav“) byl založen zakladatelskou listinou jako 
ústav dne 22.7.2014 a vznikl zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ústí nad Labem 
dne 21.8.2014. Posláním ústavu je péče o děti předškolního věku, yytváření 
volnočasové a vzdělávací aktivity pro všechny věkové skupiny, poskytování obecně 
prospěšné činnosti v oblastech sociálního podnikání, spolupráce s veřejnými a 
soukromými institucemi a s členy místní komunity. 100 chutí provozuje dětskou 
skupinu Mraveniště v Kryštovově Údolí. 
 

 Hlavní činnost organizace: 
 provozování dětské skupiny Mraveniště,  
 provozování letních příměstských táborů pro děti ZŠ 1.stupně 

 Vedlejší (hospodářská) činnost organizace:  
 ostatní činnosti nepřímo související s provozem organizace 
 vytváření volnočasových  a vzdělávacích aktivit 

 
 

 Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka 
 
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním vkladu ústavu ve 
výši 9 000Kč a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Zakladatelé % podíl na základním kapitálu 

Mgr. Stanislava  Fedurcová 33,33% 

MgA. Jiří Fedurco 33,33% 

DiS. Lucie Vrbová 33,33% 

Celkem 100 % 

 

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 

V roce 2018 došlo ke změně ve správní radě. Ke dni 8.2.2018 byl zvolen členem 
správní rady Jan Řehořek, a nahrazena tak byla Renata Tluchořová.  

1.3. Organizační struktura    

Místo statutárního orgánu a výkonného ředitele zastává Mgr. Stanislava Fedurcová. 

1.4. Správní rada a dozorčí orgán k rozvahovému dni 

 Funkce Jméno 
Správní rada předseda Ivan Peřina 
 člen Eva Žáková 
 člen Jan Řehořek 
   
Dozorčí rada/revizor člen Michaela Tybusová 
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2. ÚČETNÍ METODY 

Účetnictví organizace je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 
svých aktivitách. 
 
Účetní závěrka organizace je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2018 za kalendářní 
rok 2018. Účetní závěrka byla sestavena dne 25.2. 2019. 
 
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč),  
není-li dále uvedeno jinak.  

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku, 
40 tis. Kč u zřizovacích výdajů a 40 tis. Kč u ostatního nehmotného majetku. 
 
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou 
sníženou o oprávky a případné opravné položky. 
 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého 
hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 40 tis. 
Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. 
 
Dlouhodobý majetek ústav k 31.12.2018 nevykazuje. 
 

2.2. Finanční majetek 

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje 
jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do 
jednoho roku jako krátkodobý. 
 
Finanční majetek ústav k 31.12.2018 nevykazuje. 

  

2.3. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje 
cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné 
a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto. 
 
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. 
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Zásoby ústav k 31.12.2018 nevykazuje. 
 

2.4. Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou 
o opravné položky.  

2.5. Závazky  

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

2.6. Úvěry 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena 
účetní závěrka. 

2.7. Rezervy 

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je 
pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.  

2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České 
národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.  
 
K datu účetní závěrky nejsou evidovány žádná cizoměnová aktiva a pasiva. 

2.9. Výnosy 

Výnosy školné se účtují v okamžiku přijaté platby. K datu účetní závěrky se výnosy ze 
školného placené dopředu časově rozlišují. Výnosy z projedeného stravného se účtují 
měsíčně za příslušné období z evidence docházky a objednávek obědů. 

2.10. Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení ústavu používalo odhady a předpoklady, 
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na 
vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení ústavu stanovilo tyto 
odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. 
Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od 
těchto odhadů odlišovat.  

2.11. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období 

Organizace k 1. lednu 2018 nezměnila účetní metody. 
 

2.12. Přehled o peněžních tocích  

Přehled o peněžních tocích nebyl sestaven. Ústav nemá k 31.12.2018 povinnost jej 
sestavovat. 
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

3.1. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 

(údaje v tis. Kč) 
Položka/Druh majetku 2018 2015 
 
Účetní software  

 
12 

 
12 

Oprávky -12 -12 
   
Celkem 0 0 

 

3.2. Krátkodobé pohledávky  

Pohledávky ve výši 1,12 tis. Kč jsou evidovány z titulu nedoplatku školného. 
Pohledávka je k 31.12.2018 po lhůtě splatnosti více než 1 rok. 

3.3. Krátkodobý finanční majetek 

Kromě zůstatku v pokladně a na běžném bankovním účtu není k 31.12.2018 evidován 
jiný finanční majetek. 

3.4. Časové rozlišení aktivní 

Dohadné účty aktivní ve výši 186 tis. Kč tvoří (1) odhad provozní dotace Ministerstva 
práce a sociálních věcí rozpočtený z poslední monitorovací zprávy do konce 
kalendářního roku 2018 

3.5. Vlastní kapitál 

V průběhu účetního období se velikost a struktura vlastního kapitálu nezměnila 
s výjimkou proúčtování hospodářského výsledku minulého období. 

3.6. Rezervy 

Není evidováno k 31.12.2018. 

3.7. Dlouhodobé závazky 

Není evidováno k 31.12.2018. 

3.8. Krátkodobé závazky 

Závazek vůči dodavatelům ve výši 15,3 tis. Kč zahrnuje faktury za obědy a telefonní 
služby za období prosinec 2018.  
Ostatní závazky ve výši 17,6 tis. Kč tvoří závazky z titulu stravného za přijaté zálohy na 
stravné na období leden 2018 a vyúčtované vratky za stravné 2018. 
 
Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 činí 0 tis. Kč. 
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3.9. Ostatní závazky  

Ostatní závazky ve výši 644 tis. Kč tvoří přijatá evropská dotace od Ministerstva práce a 
sociálních věcí na období 2018-2020.  
 

3.10. Časové rozlišení pasivní 

Časové rozlišení pasivní ve výši 32 tis. Kč obsahuje školné na leden 2018 placené 
dopředu. 

 

3.11. Splatné dluhy z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové 
nedoplatky 

Výše splatných dluhů z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti činila 22 tis. Kč k 31.12.2018. 
 
Výše splatných dluhů z titulu veřejného zdravotního pojištění činila 9,5 tis. Kč 
k 31.12.2018. 
 
Organizace nemá vůči místně příslušným finančním orgánům daňové nedoplatky 
k 31.12.2018, kromě splatné daňové povinnosti ve výši 1 tis. Kč. 
 

3.12. Výnosy z hlavní a vedlejší činnosti 

(údaje v tis. Kč) 
 2018 2017 
 Hlavní činnost Vedlejší 

podnikatelská 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Vedlejší 
podnikatelská 

činnost 
Školné 477,5 0 314 0 
Stravné 119 0 110 0 
     
     
Ostatní výnosy 0 11,5 28 1 
Tržby celkem 596,55 11,5x 452 1 

 
 

3.13. Dotace a dary 

 2018 2017 
   
Obec Kryštofovo Údolí           x0           0 
Ministerstvo práce a sociálních věcí     1 168 1 149,1 
Liberecký kraj       50     16,8 
Ostatní poskytovatelé          
Dary 

    15,3 
     11,5 

         0 

Dotace  a dary celkem 1 244,8    1 166 

 
Provoz dětské skupiny „Mraveniště“ je z velké části financován dotací na provoz dětské 
skupiny z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost, 
"Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly". V roce 2018 byla získána také 
dotace na letní příměstský tábor od Libereckého kraje pro školní děti, tak grant nadace 
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Ivana Dejmala na projekt „Dotkni se netýkavky“. V roce 2018 získal ústav 100 chutí 
finanční dary, především od rodičů na akci oslava 5.výročí fungování „Mraveniště“. 

3.14. Zaměstnanci, vedení organizace a statutární orgány 

Přepočtený evidenční počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady 
jsou následující: 

 (údaje v tis. Kč) 
  2018 2017 

 Počet Osobní náklady celkem Počet Osobní nákladů celkem 
Zaměstnanci 3,58 1 375 3,38 1 492 
Z toho 
Vedení společnosti 

 
1 

 
 258 

 
1 

 
364  

Celkem  1 375                          1492 

Do zde uvedených osobních údajů jsou zahrnuti jak zaměstnanci, tak pracovníci s DPP. 
 

Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitelka ústavu. 
 
Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů neobdrželi žádné 
zápůjčky a odměny nad rámec základního platu.  
 

3.15. Vlastní kapitál 

Hospodářský výsledek minulého období ve výši -183 tis. Kč byl převeden na účet 
hospodářských výsledků z minulého období. 

 (údaje v tis. Kč) 
Položka/Druh majetku 2019 + - 2017 
 
Vlastní jmění 

 
9 

   
9 

HV ve schvalovacím řízení 66 66 183 -183 
Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých období 

-38  -183 145 

Celkem Vlastní kapitál 37   -29 

 

3.16. Použití daňové úspory  

V roce 2017 byla vykázána daňová ztráta, takže nemohla být v roce 2018 uplatněna 
daňová úspora. 
 

3.17. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

Po datu účetní závěrky nenastaly významné události, které by měly zásadní vliv na chod 
účetní jednotky.  



1 x příslušnému fin. orgánu

100 chutí, zapsaný ústav
Kryštofovo Údolí  161
Kryštofovo Údolí
460 01( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

03281787

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
2Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 12 12A. I.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -12 -12A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 870919
7Zásoby celkem 1 1B. I.
8Pohledávky celkem 785 190B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 133 679B. III.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 870919

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 37-29

13Jmění celkem 9 9A. I.
14Výsledek hospodaření celkem -38 28A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 833948
18Krátkodobé závazky celkem 921 801B. III.
19Jiná pasiva celkem 27 32B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 870919

nezisková organizace
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.02.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

03281787

100 chutí, zapsaný ústav
Kryštofovo Údolí  161
Kryštofovo Údolí
460 01

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018

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 4042 404A. I.

Osobní náklady 1 3754 1 375A. III.

Ostatní náklady 86 8A. V.

Náklady celkem 1 7871 78710Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 1 23412 1 234B. I.

Přijaté příspěvky 1113 11B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 59714 597B. III.

Ostatní výnosy 1115 11B. IV.

Výnosy celkem 1 8531 85317Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 6666C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 6666D. 19ř. 18 - ř. 9

nezisková organizace
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.02.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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