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Slovo ředitelky

Vážení přátelé, partneři,

před patnácti lety jsme v Pardubickém kraji začali 
pomáhat lidem se znevýhodněním (a zvláště lidem             
s mentálním postižením) najít si vhodnou práci, 
a to především na otevřeném trhu práce.  Z  chrudimského 
okresu jsme se začali postupně rozšiřovat dále a nyní 
můžeme s radostí prozradit, že již více než dva roky 
působíme v celém kraji.

A hledání práce nám opravdu jde! Svědčí o tom počty 
pracovních poměrů a dohod, které jsme pomohli 
uzavřít, a také velký počet zájemců o naši službu. 
Zájemci ale bohužel často čekají, než na ně přijde řada. 
Nemůžeme nabídnout takovou kapacitu pracovníků, 
jakou bychom si přáli, abychom mohli pomoci ihned 
všem.  I nás – jako mnohé neziskové organizace – trápí 
nedostatek finančních prostředků, díky kterým bychom 
mohli zaměstnat více odborníků.

Proto hledáme cesty, jak tento stav řešit. Některé z cest 
již máme prošlápnuté: uspořádali jsme v Chrudimi 
již šestý ročník benefičního koncertu, na kterém 
vystoupil Jan Budař, před Vánoci proběhl již třetí ročník 
dobročinné internetové aukce Čertovská dražba, jehož 
patronát převzal olympijský vítěz v cyklistice, Jaroslav 
Kulhavý, a ve kterém si každý, kdo měl chuť se zapojit, 
mohl vydražit hezký dárek a podpořit nás. Rovněž 
poprvé proběhl benefiční koncert v Pardubicích, 
kdy se Sukovou síní rozléhaly melodie Hradišťanu. 
Celkový výtěžek z benefičních akcí činil 201 018 korun 
a půjde na pořízení automobilu během jara 2016. 
Automobil nám usnadní cestování za uživateli, kteří žijí 
v místech, kam se složitěji dostává veřejnou dopravou. 
Přiblížíme se tak i k těm, pro které by jinak naše pomoc 
byla méně dostupná.

Rok 2015 byl pro nás přelomový i z dalších důvodů. 
Stěžejním je otevření nové služby podpora samostatného 
bydlení, v rámci které pomáháme lidem s mentálním 
postižením naučit se samostatně bydlet v běžném 
prostředí. 

Odemkly se tak dveře pro ty lidi s mentálním postižením, 
kteří chtějí žít jako jejich vrstevníci a kamarádi 
bez postižení. Formou velmi intenzivních a zcela 
individuálně zaměřených nácviků nových dovedností 
či tréninků zvládání a předcházení rizikových situací, 
komunikací s lidmi vyskytující se kolem uživatele              
a vyhledáváním tzv. přirozené podpory (tj. podpory             
ze strany lidí, kteří nejsou pracovníky sociálních služeb) 
pomáháme uživateli vše zvládnout.

Změnou v naší společnosti je rovněž nové vedení 
organizace. Petru Kunešovi vděčíme za mnohé: 
vybudoval dobré jméno naší služby podporované 
zaměstnávání a zahájil poskytování služby podpora 
samostatného bydlení. Vždy se řídil pravidlem, 
že přání a potřeby uživatelů stojí na prvním místě,
a stanovil směřování služby, která  se nezaměřuje 
na sebe samu  (tedy co vyhovuje pracovníkům či co by bylo 
jednodušší pro organizaci jako celek),   ale je zaměřena 
na uživatele. A do týmu vybíral takové pracovníky, 
kteří toto směřování služby, vždy zcela přirozeně, 
a přitom naprosto profesionálně, naplňovali. Díky velmi 
dobré práci pracovníků i efektivnímu fungování týmu 
– a pod vedením Petra Kuneše – jsme prošli několika 
inspekcemi kvality vždy s výborným výsledkem. Milý 
Petře, za deset let tvé práce a podpory děkujeme!

Přátelé, chci vás ujistit, že přístup zaměřený na člověka 
(uživatele) a princip postavení kvality ve všech oblastech 
našich činností na první místo je pro nás prioritou! 
Děkujeme, že s vaší podporou a přízní můžeme vstoupit 
do dalších let našeho fungování.

                                                                      Eva Sládková,
ředitelka organizace



Naše historie

Pracovní tým  (stav k prosinci 2015)

2000  
vznik pobočky v Chrudimi (Rytmus o.s.)

2007 
změna právní formy na Rytmus Chrudim, o.p.s., 
registrace služby Sociální rehabilitace

2013 
projekt, vznik poboček ve Svitavách a Ústí nad Orlicí

2014                                                                                                     
registrace služby Podpora samostatného bydlení

2015                                                                                                                                            
změna názvu  organizace z Rytmus Chrudim, o.p.s. 
na Rytmus Východní Čechy, o.p.s, poskytování služeb  
sociální rehabilitace a podpory samostatného bydlení         
v celém Pardubickém kraji z pracovišť v Chrudimi                  
a České Třebové

PhDr. Eva Sládková  
ředitelka, vedoucí sociální služby, klíčová   
konzultantka – Chrudim
777 222 139 / sladkova@rymtusvychod.cz

Mgr. Hana Kombercová  
zástupkyně ředitelky, projektová asistentka, 
péče  o dárce, podpora sebeobhájců, klíčová                 
konzultantka -  Chrudim 
777 922 139 / kombercova@rymtusvychod.cz

Mgr. Michaela Panáková  
klíčová konzultantka, podpora svépomocné skupiny 
pracujících, Job kluby – Chrudim
777 742 139 / panakova@rymtusvychod.cz

Bc. Lucie Antalová
klíčová konzultantka, Job kluby -  Chrudim 
777 672 139 / antalova@rymtusvychod.cz

Bc. Nikola Hájková
klíčová konzultantka, Job kluby -  Chrudim 
730 891 326 / hajkova@rymtusvychod.cz

Božena Nováková  
ekonomka, účetní
734 441 611 / novakova@rymtusvychod.cz

Karel Přikryl  
úklid Chrudim

Mgr. Lenka Bigmore  
vedoucí pracoviště Česká Třebová, klíčová 
konzultantka - Česká Třebová
730 518 511 / bigmore@rymtusvychod.cz

Mgr. Petra Langerová 
klíčová konzultantka, podpora sebeobhájců,  Job kluby 
-  Česká Třebová
730 518 510 / langerova@rymtusvychod.cz

Mgr. Pavlína Hynková  
klíčová konzultantka – Česká Třebová
730 518 514 / hynkova@rymtusvychod.cz

Mgr. Lenka Otavová  
klíčová konzultantka, Job kluby – Česká Třebová
730 518 513 / otavova@rymtusvychod.cz

Bc. Klára Svobodová  
asistentka – Česká Třebová
777 752 139 / svobodova@rymtusvychod.cz

Petra Dokulilová, Aleš Fofoňka 
konzultanti pro Snadné čtení Chrudim

Květa Pliatzku, Robert Bidmon  
konzultanti pro Snadné čtení Česká Třebová

Bc. Jaroslava Woffová, Dis, Mgr. Kristýna 
Košvancová, Mgr. Tereza Panušková,                 
Mgr. Kateřina Ciencialová 
mateřská dovolená

2000 2007 2013
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Naše práce v číslech

66    Celkový počet uživatelů                         62           Počet uživatelů ve službě sociální rehabilitace        
                         

                                                            6         Počet uživatelů ve službě podpora samostatného bydlení  

           
46     Počet uzavřených pracovně právních vztahů                       2           Počet kurzů
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Pro koho tu jsme

Rytmus Východní Čechy, o.p.s. podporuje:

     lidi se zdravotním postižením z Pardubického 
kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji 
dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání
    

 lidi s mentálním postižením z Pardubického kraje, 
kteří potřebují podporu při rozvoji dovedností vedoucích              
k samostatnému bydlení
   

 rodinné příslušníky nebo lidi z nejbližšího okolí 
uživatelů našich služeb

 zaměstnavatele, kteří zaměstnávají, nebo chtějí 
zaměstnat uživatele našich služeb
    

 odbornou i širší veřejnost, která se zajímá 
o problematiku integrace lidí se zdravotním 
znevýhodněním

Práce Kurzy BydleníZaměstnavatel



Od ledna poskytujeme službu  podpora samostatného 
bydlení podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 
Sb. A nadále poskytujeme sociální rehabilitaci podle 
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Podpořili 
jsme lidi se znevýhodněním při hledání a udržení práce 
a při zvyšování dovedností.

Proběhlo celkem 45 Job klubů. Job kluby navštěvují 
uživatelé, kteří si hledají práci. Společně probírají 
témata potřebná pro nalezení vhodného zaměstnání, 
nebo navštěvují firmy v okolí.

V roce 2015 proběhlo celkem 8 setkání podpůrných 
skupin pracujících, v rámci kterých dochází ke sdílení 
zkušeností bývalých uživatelů služby, kteří si již práci 
nalezli. 

Uspořádali jsme pro naše uživatele 2 kurzy, a to kurz 
vaření (místo konání Chrudim) a kurz samostatného 
cestování (místo konání Přelouč). Celkem se obou kurzů 
zúčastnilo 8 uživatelů.

V roce 2015 se chrudimská skupina sebeobhájců setkala 
11krát. Jedno setkání bylo výjezdní, kdy se skupina 
zúčastnila Konference pro Změnu – právo rozhodovat      
o svém životě, která proběhla  30. září v Praze.

Novinkou je vznik nové skupiny sebeobhájců v České 
Třebové,  na jejímž založení se podílel sebeobhájce               
z Prahy, pan Jan Hamák. Skupina se v roce 2015 sešla 
2krát.

Spolupracujeme s poradci – lidmi s postižením, kteří 
nám pomáhají upravovat interní dokumenty a pravidla 
služby do podoby snadno srozumitelných informací tak, 
aby našim dokumentům rozuměli i lidé, kteří potřebují 
větší podporu při čtení či získávání nových informací. 

Nově mohou poradci pracovat s piktogramy, které 
umožní lidem se znevýhodněním lépe porozumět 
textům. Piktogramy byly pořízeny z výtěžku třetí 
internetové aukce – Čertovská  dražba. Následuje ukázka 
piktogramů:                 

                                                                                                                                          

 

Nadále pořádáme Bálintovskou skupinu, na které 
se pravidelně schází pracovníci působící v sociálních 
službách v Chrudimi, aby společně sdíleli své zkušenosti 
a podpořili se i praktickými náměty při řešení náročných 
situací vznikající při spolupráci s uživateli služeb.

V roce 2015 se poprvé konaly dva benefiční koncerty. 
V Pardubicích proběhl 1. ročník, na kterém 6. června 
v Sukově síni Domu hudby vystoupil Hradišťan                              
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. V chrudimském 
divadle proběhl již ročník šestý, na kterém dne                      
19. října vystoupilo Trio Jana Budaře. Celkový výtěžek 
z koncertů je 127 475,- Kč Všem sponzorům a dárcům 
děkujeme za podporu. 

Proběhla naše, v pořadí již čtvrtá, internetová           
aukce - Čertovská dražba. Čistý výtěžek aukce                                    
činí 68 283,- Kč. Výtěžek bude využit na pořízení 
osobního automobilu. Lidé, které podporujeme, 
potřebují především v počáteční fázi osamostatňování 
velmi intenzivní podporu, aby mohli žít život co nejvíce 
podle svých představ. Tuto podporu jim poskytujeme 
při nácviku dovedností potřebných při získání a udržení 
zaměstnání, dále při nácvicích spojených s oblastí 
bydlení. Automobil zefektivní poskytování služeb              
a zajistí jejich dostupnost také v regionech, kde je téměř 
nemožné využívat veřejné dopravy.
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Co se dělo v roce 2015
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Spolu s Koalicí nevládek Pardubicka jsme vyhlásili 
soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku.                                                  
Do soutěže byly nominovány firmy, které dávají lidem 
se zdravotním znevýhodněním šanci získat zaměstnání 
a aktivně se zapojit do života společnosti.  

Za účelem získání nových pracovních míst pro lidi 
se znevýhodněními jsme uspořádali 2 Snídaně pro 
zaměstnavatele v Pardubicích. Během prázdnin 
dále proběhlo grilování pro stávající zaměstnavatele                               
v Chrudimi, s cílem upevnit navázanou spolupráci.

Ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí byla 
poskytnuta pracovní rehabilitace naší uživatelce.

Zapojili jsme se do Burzy filantropie – Chrudim, 
Pardubice, Ústí nad Orlicí a Litomyšl 2015. Donátoři 
podpořili projekt Průvodce k samostatnosti. Divokou 
kartu získal projekt Bráníme se kyberšikaně. Donátorům 
tímto děkujeme.

Náš projekt Žít svůj sen uspěl v soutěži o finanční 
dary na veřejně prospěšné účely vypsané Elektrárnou 
Opatovice.

Dalšími úspěšnými projekty, tentokráte podpořené 
Pardubický krajem, byl projekt na podporu 
fundraisingových aktivit Rytmus na čtyřech kolech 
a projekt na podporu sociálního podnikání Kafebar II.

Během roku 2015 jsme uspořádali řadu prezentací. 
Většina z nich byla zaměřena na představení našich 
služeb; ty jsme prezentovali například na Veletrzích 
sociálních služeb ve Svitavách a Ústí nad Orlicí,                      
na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, na městských úřadech 
v Holicích, Přelouči. Další prezentace, nazvané „ Chcete 
pracovat? “, proběhly například v SOU Chroustovice,  
v Domově na rozcestí ve Svitavách. 
Na podzim jsme se stali řádným členem Koalice 
nevládek Pardubicka.

      Projekt Podporované zaměstnávání na Svitavsku 
a Orlickoústecku 

V roce 2015 byl úspěšně ukončen projekt Podporované 
zaměstnávání na Svitavsku a Orlickoústecku. Tento 
projekt byl podpořen prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 
3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, 
prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti.

Projekt se realizoval v časovém období od 10. 4. 2013 
do 9. 4. 2015, celková výše poskytnuté dotace činila                    
5 849 271, 2 Kč a hlavním cílem projektu bylo umožnit 
lidem se zdravotním postižením získat a udržet                         
si zaměstnání. 

Projekt probíhal v městech Svitavy a Ústí nad Orlicí. 
V rámci projektu byla vytvořena 4,2 pracovní místa,            
6 uživatelů úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz  
a 36 osob získalo pracovní uplatnění. Celkově bylo
do projektu zapojeno 69 osob (z toho 39 neaktivních).
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Příklady dobré praxe od uživatelů 

Štěpán, Bystré, distributor letáků: 

„ Letáky jsou dobrá práce. Vydělám si a nejsem zavřenej celej den doma, nebaví mě se válet. Moje šéfová          
je dobrá. Když mi nevyjdou letáky, voláme si.“

Karel, pracovník v pekárně: 

Pan Karel začal pracovat v pekárně nejprve na dohodu o provedení práce, následně (v březnu 2015) dostal 
pracovní smlouvu. Na směně pracuje vždy s jedním z kolegů, kdy jeden z nich připravuje a rovná bedny 
od pečiva a druhý pracovník umývá připravené bedny v myčce. Činnosti si během směny střídají. Práce 
pana Karla baví, je za ni vděčný.

Josef, Brozany, uživatel podpory samostatného bydlení: 

„ Potom, co mi byla schválena nájemní smlouva, jsem si s pomocí Rytmusu uspořádal oslavu. Plánovali 
jsme to společně, připravovali jsme jídlo. Pozval jsem tam kamarády, sousedy, opatrovnici a pracovníky          
z Rytmusu. V budoucnu bych chtěl zůstat na stálo v bytě, kde teďka jsem. Mám tam pohodu a klid. 
S bydlením v domově se to nedá srovnat. Tady je to bezvadný. Bál jsem se, že na starý kolena se budu 
ještě učit vařit, ale není to tak těžký. Nikdo mě nekontroluje, co dělám nebo jestli už spím. Mám vlastně 
svobodu. Rytmus bych doporučil, protože s každým vycházejí vstříc, aby se dostal do normálního života.“



Poděkování sponzorům

Děkujeme všem našim sponzorům, dárcům a mediálním 
partnerům, kteří nás v roce 2015 podpořili. Projevené 
přízně si velice vážíme, protože nám pomáhá odvádět 
dobrou práci.

- Hoffmann spol. s.r.o.

- Desso Czech Republic, s.r.o.

- Dalu, s.r.o.

- Eurobit – čerpací stanice

- Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o.

- Zuzana Culková,                                                                  
 obchodní zástupkyně firmyAuroGenio

- PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. 

- Východočeské plynárenské strojírny a.s.

- Agrometall, s.r.o.

- Skanska

- Autoškola Eva

- Kruh zdraví

- Elfra s.r.o.

- Lukáš Zlesák

- Jan Ficek Dřevovýroba, s.r.o.

- Hana Valentová – realitní makléřka Remax

Dále děkujeme dárcům , kteří se zapojili do Čertovské 
dražby.

Zvláštní poděkování patří našim dobrovolníkům, 
přátelům a všem příznivcům.

- SoliCAD, s.r.o.  

- Tiskárna Pors

- Ing. Pavel Dymák

- Jan a Tomáš Dostálovi

- Eva Tumpachová

- Richard Krejčí

- Zahradnictví Mikan

- Eltep, s.r.o.

- Technické služby Chrudim 2000, spol. s.r.o.

- Mlsný pecivál

- ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

- Řeznictví a uzenářství Francouz

-Vinařství Kozumplík

- Vinařství Prath -  Zuzana Prátová

- IVECO Czech Republic

-  KONZUM, obchodní družstvo

-  rádio Černá Hora
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Výnosy v členění podle zdrojů (v Kč)

Pardubický kraj  .........................  3 455 964,- 

Město Chrudim  ............................... 99 000,- 

Město Pardubice  .............................  58 800,- 

Město Ústí nad Orlicí  .......................  5000,- 

ESF  ..................................................... 803 976,- 

Úřad práce  .......................................  159 519,-

Doplňková (hospodářská)  
činnost  ............................................. 356 221 ,-

Platby klientů  ..................................  31 339,-

Vlastní činnost včetně darů  ....... 136 455,-

Roční hrubá mzda ředitele společnosti, statutárního 
zástupce, činila 83 039,- Kč (hlavní pracovní poměr).

Odměny členům správní rady a dozorčí rady nebyly 
v průběhu roku 2015 vyplaceny.



Zpráva o hospodaření

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

27516733
IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2015

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Chrudim
Heydukova 392

53701
Česká republika

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Číslo
řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

Stav k rozvahovému dni

Celkem

Spotřebované nákupy celkem 2I. 44 826,50230 764,05 275 590,55

Spotřeba materiálu 31. 35 469,50184 807,05 220 276,55

Spotřeba energie 42. x45 957,00 45 957,00

Prodané zboží 64. 9 357,000,00 9 357,00

Služby celkem 7II. 160 005,00662 026,00 822 031,00

Opravy a udržování 85. x8 513,50 8 513,50

Cestovné 96. 332,00127 936,00 128 268,00

Náklady na reprezentaci 107. 13 310,003 193,00 16 503,00

Ostatní služby 118. 146 363,00522 383,50 668 746,50

Osobní náklady celkem 12III. 7 194,003 732 356,00 3 739 550,00

Mzdové náklady 139. 7 194,002 788 586,00 2 795 780,00

Zákonné sociální pojištění 1410. x928 476,00 928 476,00

Ostatní sociální pojištění 1511. x15 294,00 15 294,00

Daně a poplatky celkem 18IV. 9 943,00260,00 10 203,00

Ostatní daně a poplatky 2116. 9 943,00260,00 10 203,00

Ostatní náklady celkem 22V. 100,00107 822,00 107 922,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. x123,00 123,00

Jiné ostatní náklady 3024. 100,00107 699,00 107 799,00

Náklady celkem 43 222 068,504 733 228,05 4 955 296,55

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45I. 322 621,0058 427,03 381 048,03

Tržby z prodeje služeb 472. 251 476,0058 427,03 309 903,03

Tržby za prodané zboží 483. 71 145,000,00 71 145,00

Ostatní výnosy celkem 59IV. x1 358,00 1 358,00

Jiné ostatní výnosy 6618. x1 358,00 1 358,00

Přijaté příspěvky celkem 75VI. 33 600,00108 009,00 141 609,00

Přijaté příspěvky (dary) 7727. 33 600,00108 009,00 141 609,00

Provozní dotace celkem 79VII. 61 464,004 520 795,38 4 582 259,38

Provozní dotace 8029. 61 464,004 520 795,38 4 582 259,38

Výnosy celkem 81 417 685,004 688 589,41 5 106 274,41

Výsledek hospodaření před zdaněním 82C. 195 616,50-44 638,64 150 977,86

Výsledek hospodaření po zdanění 84D. 195 616,50-44 638,64 150 977,86

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Telefon:

Okamžik sestavení:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ROZVAHA

27516733
IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2015

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

.............................................................................................................................................Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Chrudim
Heydukova 392

53701
Česká republika

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíA K T I V A Stav k poslednímu

dni účetního období

Krátkodobý majetek celkem 42B. 882 546,97 1 668 005,83

Pohledávky celkem 53II. 606 991,81 23 983,80

Odběratelé 54II. 1. 8 244,50 1 903,80

Poskytnuté provozní zálohy 57II. 4. 7 000,00 22 080,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 66II. 13. 591 747,31 0,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 73III. 272 633,16 1 634 806,03

Pokladna 74III. 1. 14 343,00 16 559,00

Účty v bankách 76III. 3. 258 290,16 1 618 247,03

Jiná aktiva celkem 82IV. 2 922,00 9 216,00

Náklady příštích období 83IV. 1. 0,00 9 216,00

Příjmy příštích období 84IV. 2. 2 922,00 0,00

Aktiva celkem 86 882 546,97 1 668 005,83

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíP A S I V A Stav k poslednímu

dni účetního období

Vlastní zdroje celkem 88A. 470 981,97 631 316,83

Jmění celkem 89I. 390 308,80 480 338,97

Vlastní jmění 90I. 1. 390 308,80 480 338,97

Výsledek hospodaření celkem 93II. 80 673,17 150 977,86

Účet výsledku hospodaření 94II. 1. x 150 977,86

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 95II. 2. 80 673,17 0,00

Cizí zdroje celkem 97B. 411 565,00 1 036 689,00

Krátkodobé závazky celkem 108III. 383 629,00 966 532,00

Dodavatelé 109III. 1. 1 380,00 11 449,00

Zaměstnanci 113III. 5. 198 426,00 324 125,00

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 115III. 7. 104 760,00 194 242,00

Ostatní přímé daně 117III. 9. 2 592,00 61 714,00

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 121III. 13. 0,00 370 500,00

Jiné závazky 125III. 17. 76 471,00 4 502,00

Jiná pasiva celkem 132IV. 27 936,00 70 157,00

Výdaje příštích období 133IV. 1. 7 936,00 2 621,00

Výnosy příštích období 134IV. 2. 20 000,00 67 536,00

Pasiva celkem 136 882 546,97 1 668 005,83

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,
přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Telefon:

Okamžik sestavení:

..............................................................................................................................................................................................................................................................
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Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Naše adresa
Heydukova 392
537 01 Chrudim

Kontaktujte nás
Telefon      469 621 599
Mobil         (+420) 777 222 139
E-mail       chrudim@rytmusvychod.cz

Adresa pracoviště Česká Třebová
Skalka 1692
560 02  Česká Třebová

Kontaktujte nás
Telefon      (+420) 730 518 511
E-mail        trebova@rytmusvychod.cz

www.rytmusvychod.cz


