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Vážení přátelé,

rok 2017 byl pro naši organizaci

opět úspěšný, nabitý akcemi

a činnostmi, díky kterým bylo

o EDOVI opět více slyšet a vidět.

Bez této potřebné propagace

bychom nemohli poskytovat kvalitní

a stále se rozšiřující služby pro naše 

klienty. O všech našich činnostech

a zajímavých akcích se dočtete

v předkládané výroční zprávě.

Díky všem našim dárcům a podpo-

rovatelům z řad institucí, nadací,

nadačních fondů, ale i fi rem

a individuálních dárců jsme mohli 

poskytovat sociální službu rané 

péče všem klientům, kteří o službu 

požádali, včas a bez omezení.

V roce 2017 jsme do služby rané 

péče nově přijali 74 rodin ze všech 

regionů naší působnosti. V rámci

Linky EDA, naší další sociální 

služby, jsme za uplynulý rok přijali 

téměř 800 hovorů.

Začátkem roku jsme spustili

další aplikaci z rodiny EDA PLAY, 

konkrétně EDA PLAY ELIS.

Je to jednoduchá a vizuálně zajímavá

hra, která je funkční pomůckou pro 

děti s centrálním postižením zraku. 

Pracovali jsme také na rozšíření 

úkolů v aplikaci EDA PLAY TOBY

a vytvořili jsme pracovní listy

s jednotlivými úkoly nebo inspirací

a nápady na práci s dětmi se

zrakovým postižením. Dostupné 

jsou zdarma na www.edaplay.cz.

Ráda bych poděkovala našim vý-

znamným dlouholetým donátorům. 

Jsou jimi Nadace Českého rozhlasu –

sbírka Světluška, Nadace Leontinka

a Nadace rozvoje občanské společ-

nosti – program Včasná pomoc

dětem. Jejich podpora je významná

a díky ní můžeme ranou péči

poskytovat všem žadatelům ve stále 

se zvyšující kvalitě a také můžeme

nabízet nadstandardní aktivity

a služby, jako je pobytový týdenní 

kurz, krizová intervence nebo

vzdělávání poradkyň rané péče 

ve videotréninku interakcí. Také 

můžeme obnovovat a rozšiřovat svůj 

vozový park. Bez služebních vozů

bychom nemohli uskutečňovat 

terénní konzultace, které jsou pod-

statnou součástí služby rané péče.

EDA by se také neobešel bez

úžasných dobrovolníků, kteří

s nadšením přikládají ruku k dílu, 

když je potřeba.

V roce 2017 nám 45 dobrovolníků 

věnovalo celkem 273 hodin.

Zvláštní poděkování také patří všem 

drobným i větším dárcům, kteří nám

přispěli v rámci veřejné speciální 

sbírky v Katolickém týdeníku. Velmi 

si vážíme každé zaslané částky, 

která pomáhá našim klientům

v těžkých životních situacích.

V neposlední řadě bych také chtěla 

poděkovat všem svým kolegyním

i externím spolupracovníkům. Velmi 

si vážím jejich pracovního nasazení,

ale i přátelského ducha, který 

obklopuje celý náš tým. Ač jsme 

v EDOVI samé ženy (až na našeho 

externího „ajťáka“), máme se stále 

pohodově a větší konfl ikty se našim 

týmům zdárně vyhýbají. Doufám,

že nám dobrá nálada a entuziasmus 

zůstanou i nadále, třeba

v novém sídle, kam se v průběhu 

roku 2018 přestěhujeme.

Přeji vám příjemné čtení a třeba

někdy nashledanou na našich 

akcích!
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1  ÚVODNÍ SLOVO

Mgr. Petra Mžourková
ředitelka



2  O ORGANIZACI
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Základní údaje o organizaci:
Organizace byla založena 6. října 

2010 a je registrována u Městského 

soudu v Praze - oddíl U, vložka 361

Zakladatelkami organizace 
jsou:
Mgr. Petra Mžourková

Mgr. Martina Herynková

Správní rada:
PaedDr. Alexandra Bečvářová

Mgr. Miroslava Bartošová

PhDr. Dagmar Moravcová

Revizor:
Ing. Eliška Austerlitzová

Ředitel:
Mgr. Petra Mžourková

V průběhu roku 2017 nedošlo

ke změně v zakládající listině

a také nedošlo ke změně ve složení 

správní rady a dozorčího orgánu.

Zaměstnanci:

Vedoucí služby rané péče:

PaedDr. Jana Vachulová

Poradkyně rané péče a další

odborní pracovníci:

Donátová Lucie

Gregorová Lucie

Herynková Martina

Kubeschová Anna

Kukačková Dagmar

Králová Martina

Magerová Lucie

Makovcová Eva

Nondková Andrea

Pexiederová Alice

Skalická Markéta

Vaňkátová Martina

Vísnerová Tereza

Kolegyně na rodičovské dovolené: 

Eva Bačkovská, Alena Cikánková

Vedoucí služby Linka EDA:

Mgr. Andrea Nondková 

Konzultantky Linky EDA:

Benešová Markéta

Homolová Hana

Kopřivová Irena

Korcová Michaela

Ottová Lenka

Ouředníčková Zuzana

Punčochářová Anna

Pustina Jaroslav

Stretti Sylvie

Štěchová Dominika

Váchová Barbora

Vaníčková Monika

Vísnerová Tereza

Reitmayerová Eva

Administrativní tým:

Fibírová Petra

Heidlerová Michaela

Holubcová Lenka

Ježková Jana

Malá Zuzana

Němečková Michaela

Špačková Helena

Trubačová Lenka

Kolegyně na rodičovské dovolené: 

Kolafa Irena

Další spolupracovníci

(externisté + DPP):

Bajgarová Ivana

Bártová Lenka

Bouzek Mattasová Jindřiška

Cikánková Alena

Dumalas Andreas

Enčevová Mária

Herynek Štěpán

Holeček Milan

Chytrý Michael

Kolafa Irena

Kouwen Otto

Makovcová Eva

Marková Andrea

Magera Michael

Mžourek Milan

Rothová Eliška

Stiburek Milan

Schaefer Martin

Svobodová Vladimíra

Swiecicki Irena

Temlová Marie

Tobišková Kateřina

Ekonom, zpracování účetnictví:

Jana Karásková

Mzdové účetnictví:

Irena Schejbalová



Členství v dalších
organizacích:

Asociace pracovníků v rané péči

Asociace veřejně prospěšných 

organizací v ČR

International Council

for Education

and Re/habilitation

of People with Visual

Impairment

Naše organizace je držitelem značky

Spolehlivá veřejně prospěšná

organizace. Dárci tak mají jistotu, 

že organizace se značkou spoleh-

livosti je pravidelně prověřována, 

adekvátně hospodaří se získanými 

fi nančními prostředky, odpovědně 

naplňuje svoje poslání a neustále 

pracuje na svém dalším rozvoji.

O EDOVI

EDA cz, z. ú., je od roku 1990

oporou rodinám dětí se zrakovým

a kombinovaným postižením

či ohrožením vývoje v raném věku. 

Poskytuje odbornou službu rané 

péče, poradenství a psychickou 

oporu rodinám ve čtyřech krajích 

České republiky – na území

Hl. města Prahy, Středočeského, 

Pardubického a části Ústeckého 

kraje.

Od března 2015 provozuje první

celorepublikovou krizovou Linku 

EDA 800 40 50 60 pro pečující

(rodiče, blízké, odborníky), kterých 

se týká téma dětí se závažnou

diagnózou, po těžkém úrazu nebo

s postižením.

Organizace EDA je také akredito-

vanou vzdělávací institucí. Nabízí 

vzdělávání a konzultace především 

v oblasti vývoje dětí s postižením 

zraku a péče o ně, vydává odborné 

publikace a časopis (K)OUKEJ.

Poslání
Pomáháme rodinám dětí se spe-

cifi ckými potřebami zvládat složité 

životní situace.

Proč EDA?
Naši službu lze trvale označit jako:

e  edukativní, efektivní,

  erudovanou, etickou,

  ekonomickou

d  dostupnou, důležitou,

  diferencovanou, dlouhodobou, 

  do domu, důvěryhodnou

a  aktivizační, aktuální, akutní, 

  adresnou

RANÁ PÉČE EDA

Posláním sociální služby raná péče 

EDA je poskytovat podporu, pomoc 

a provázení rodinám, ve kterých 

vyrůstá dítě se zrakovým nebo

kombinovaným postižením,

s ohledem na specifi cké potřeby 

dětí i rodičů. Tuto službu sociální

prevence jsme nabízeli v roce 2017

všem rodinám, ve kterých se narodilo

nebo vyrůstá dítě s těžkým zrakovým

nebo kombinovaným postižením

ve věku od narození do 7 let a které 

o tyto služby požádají.

V týmu služby rané péče v průběhu 

celého roku 2017 nově působily

dvě konzultantky pohybového vývoje, 

obě velmi zkušené fyzioterapeutky.

Zároveň pokračovala i odborná 

pomoc konzultantky sociálního 

poradenství – její služby mají

vysokou kvalitu, projevující se

ve velké úspěšnosti vyřešených 

složitých sociálních situací

v klientských rodinách.

Dvě poradkyně rané péče v tomto 

roce nastoupily dlouhodobé vzdě-

lávání v metodě VTI (videotrénink 

interakcí). Tato metoda bude 

umožňovat pomoc rodinám v rozvoji 

dobré vzájemné komunikace mezi 

rodiči a dítětem.

Děkujeme rodinám, které umožnily

v průběhu roku 23 vzájemných 

intervizí poradkyň přímo při konzul-

tacích. Tato forma zvyšování kvality 

poskytované péče je dlouhodobou 

prioritou týmu poradkyň a bude 

pokračovat i nadále.

V důsledku vysoké zaměstnanosti 

se nepodařilo získat novou poradkyni,

což bylo plánováno vzhledem

ke stále se zvyšujícímu počtu

žadatelů o službu a ke zvýšení 

maximální kapacity na 260 rodin. 

Nalezení a vyškolení nové kvalitní 

poradkyně bude proto prioritou 

služby rané péče v EDOVI

pro rok 2018.

Cíle rané péče EDA
 Rodina je o službě rané péče

 včas informována.

 Rodina získá veškeré dostupné 

 informace:

 o metodách, pomůckách

  a postupech práce s dítětem 

  s postižením nebo dítětem, 

  jehož vývoj je ohrožen;

 o svých právech a nárocích 

  (dávky a výhody sociálního

  zabezpečení, získávání

  rehabilitačních a zdravotních 

  pomůcek);

 o dalších službách a zařízeních 

  (respitní péče, předškolní

  zařízení, speciálně pedagogická

  centra atd.);

 o kontaktech na odborníky.

 Rodiče umí používat vhodné

 metody podpory svého dítěte.

 Rodina se cítí jistá v samostatném

 rozhodování o možnostech

 a budoucnosti své a svého dítěte 

 a způsobech péče o ně.

 Dítě dosáhne maximálního 

 možného rozvoje svých schopností

 a dovedností.

 Veřejnost i odborníci vědí

 o službách rané péče.
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Linka EDA

Poslání
Posláním krizové Linky EDA je po-

skytování odborné distanční pomoci 

specializované na krizové životní

situace a poradenství v oblasti péče

o dítě s postižením, vážným onemoc-

něním, po úraze nebo s ohrožením 

vývoje. Pomoc vychází z individuálně 

určených potřeb klientů při zacho-

vání jejich lidské důstojnosti.

Popis
Krizová telefonická Linka EDA

800 40 50 60 je v provozu od března 

2015. Klienti o ni projevili rostoucí 

zájem, proto jsme rozšířili poskyto-

vání krizové telefonické intervence 

od června 2016 na každý pracovní 

den. Na Linku EDA je možné volat 

zdarma z celé České republiky.

Za dobu své existence pomohla

téměř 2000 rodin, které se ocitly

v těžké životní situaci.

Linka EDA představuje unikátní 

službu pro rodiny s dětmi.

Je zařazena do sítě celostátních 

poskytovatelů sociálních služeb

a fi nančně podpořena Ministerstvem

práce a sociálních věcí. Je zapotřebí

rozšiřovat povědomí odborné i laické

veřejnosti o existenci Linky EDA tak, 

aby se informace o ní dostaly včas 

ke všem, kteří by ji mohli potřebovat.

V roce 2017 došlo ke změně

webového prostředí chatu, které 

linka používá. Do týmu byly přijaty

2 nové kolegyně. Odbornice

působící na Lince EDA soustavně 

zvyšují kvalitu své práce pro klienty 

prostřednictvím supervizí a intervizí 

a dalším vzděláváním v oboru

krizové intervence.

MAXIMÁLNÍ KAPACITA PRACOVIŠTĚ Hl. město
Praha

Středočeský
kraj

Ústecký
kraj

Pardubický
kraj CELKEM

kapacita v roce 2017  (počet klientů) 75 70 40 15 200

KRAJ Praha Středočeský Ústecký Pardubický CELKEM

počet klientů (rodin) 109 88 47 25 269

chlapci 60 49 30 14 153

děvčata 49 39 17 11 116

konzultace terénní (včetně konzultací
v zařízeních a doprovodů na úřad, k lékaři)

576 438 192 128 1334

konzultace ambulantní (posouzení zrakových funk-
cí, konzultace k pohybovému vývoji)

153 47 12 4 216

% terénních služeb 79,01% 90,31% 94,12% 96,97% 86,06%

seminář, setkání rodičů 33 15 3 3 54

telefonické kontakty 290 247 141 72 750

e-mailové a písemné kontakty 1131 824 324 177 2456

nově přijatí klienti 33 20 18 3 74

ukončení klienti 31 24 15 5 76

počet nepřijatých klientů* 18 11 8 1 38

průměrná dojezdová vzdálenost (km) 11,9 48,6 89,5 148,8 51

* Důvody pro nepřijetí uchazeče do služby (většinou po proběhlé první konzultaci a vstupním jednání): jiná cílová skupina, nízký stupeň postižení,

nepodání žádosti o službu, bydliště mimo region působnosti.

Evidence služeb rané péče dle krajů
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POČET
HOVORŮ
KRIZOVÉ
INTERVENCE
LINKY EDA

CHAT TELE-
FON Celkem

Leden 2017 44 19 63

Únor 2017 55 14 69

Březen 2017 54 13 67

Duben 2017 48 19 67

Květen 2017 62 19 81

Červen 2017 50 17 67

Červenec 2017 49 17 66

Srpen 2017 64 16 80

Září 2017 48 11 59

Říjen 2017 62 13 75

Listopad 2017 37 7 44

Prosinec 2017 45 12 57

Celkem 618 177 795

Linka EDA: 800 40 50 60
Chat EDA: www.eda.cz
E-mail: linka@eda.cz
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25. 3. INSPO – 18. ročník konference INSPO o technologiích

pro osoby se specifi ckými potřebami, Praha 4

3. 4. Křest hmatové knihy Zatoulané botky, Veletržní palác

4. – 5. 4. Velikonoční trhy ČSOB, Praha 5  

5. 4. Velikonoční trhy, Staroměstské náměstí, Praha 1

8. 4. Den otevřených dveří, Kulturní dům Plzeňka, Praha 5

12. 4. NGO Market, 17. veletrh neziskovek, Praha 8

12. 4. Velikonoční trhy ČEZ, Praha 4

12. 4. Velikonoční jarmark v České televizi, Praha 4

17. 5. Veletrh sociálních služeb, Praha 10

8. 6. Veletrh sociálních služeb, Praha 3

10. 6. Happening R-fest, Nová Oleška

14. 6. Zahradní slavnost (pro klienty), Habrovka, Praha 4

21. 6. Mezinárodní den jógy, Iyengar Yoga Institut Praha 

30. 5. – 10. 6. Veletrh sociálních služeb, Praha 13

6. 7. Mezinárodní fi lmový festival, Karlovy Vary

2. 9. Beach Help Cup v Braníku, Praha 4   

9. 9. Babí léto v Bohnicích, Praha 8

16. 9. Zažít město jinak - Zažít Výtoň jinak potřetí, Praha 2

18. 9. Setkání poskytovatelů sociálních služeb, Praha 11

4. 10. Večer u Kapucínů v klášteře na Hradčanech, Praha 1

1. – 31. 10. Říjen pro neziskovky, Most

21.10. Seminář pro rodiče dětí s kataraktou, Emauzský klášter, Praha 1

7. 11. Raná péče: vzájemná inspirace - konference,

Slovanský dům, Praha 1

21.11. Charitativní koncert „S brejlema nebo bez brejlí“

v klubu Jazz Dock, Praha 5

28.11. Vánoční trhy T-Mobile, Praha 4

30. 11. Vánoční jarmark v České televizi, Praha 4

27.11. - 1.12. Vánoční trhy Anheuser-Bush, Praha

4. – 5. 12. Vánoční trhy ČEZ, Praha

6. 12. Vánoční trhy ČSOB, Praha 5

6. 12. Vánoční trhy GSK, Praha 4

PREZENTAČNÍ, PRODEJNÍ, 
VZDĚLÁVACÍ A BENEFIČNÍ 
AKCE V ROCE 2017



1. Raná péče šitá na míru – 
 kvalitní, včasná a komplexní
Po celý rok 2017 byly naplňovány 

cíle tohoto projektu podpořeného 

Nadačním fondem Avast v rámci 

programu Spolu do života.

Projekt byl věnován aktivitám

ve čtyřech oblastech.

Vzdělávání: Zvyšování odborné 

kvalifi kace pracovníků, účast na 

domácích i zahraničních odborných 

konferencích, zvyšování kompetencí

vedoucích pracovníků v oblasti 

řízení organizace, účast pracovníků 

na kazuistických a supervizních 

setkáních.

Financování organizace: Rozvoj

fundraisingu s cílem dosáhnout větší

stability organizace a nezávislosti 

na státních dotacích.

Rozvoj služby krizové intervence:

Udržení nadstandardní služby

psychologické podpory klientům 

organizace s ohledem na jejich 

potřeby.

Osvěta: Osvětová kampaň v ordina-

cích dětských lékařů na území celé 

České republiky.

Období projektu:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Projekt byl realizován s podporou

nadačního fondu AVAST.

2. Včasná pomoc dětem se 
 zrakovým a kombinovaným 
 postižením
V létě 2017 začal být realizován

tento dvouletý projekt, jehož hlavním

cílem je rozšíření kapacity služby 

rané péče EDA pro rodiny dětí se 

zrakovým a kombinovaným posti-

žením. Bude tak možné v následu-

jících letech uspokojit větší počet 

žadatelů o službu. V rámci projektu 

dále dvě poradkyně absolvují výcvik 

ve videotréninku interakcí (VTI), 

metodě, která pomáhá zlepšit

jak komunikaci v rodině, tak mezi 

rodinou a poradkyní. Významnou 

aktivitou projektu je rovněž cílená 

osvětová kampaň zaměřená na 

zvýšení informovanosti o rané péči 

mezi pediatry a odbornou veřejností.

Období projektu:

1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Projekt je podpořen Nadací rozvoje

občanské společnosti z prostředků

The VELUX Foundations.

3. Vidět tátu a mámu
 každý den
Cílem tohoto projektu byla podpora 

aktivit vedoucích ke zlepšení vidění 

u dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením. Pravidelné individuální 

sledování zrakových funkcí a stimu-

lace zraku s využitím speciálních 

testů a odborných pomůcek umož-

ňuje dětem dosáhnout maximálního 

rozvoje v oblasti zrakového vnímání 

a dalších smyslových funkcí (jemné 

motoriky, hmatu a sluchu). Dětem 

se takto otevírají možnosti lepšího 

uplatnění v běžném životě.

Období projektu:

1. 7. 2016 – 30. 6. 2017

Projekt byl realizován prostřednictvím 

NROS z programu Pomozte dětem.

4. Zvýšení multidisciplinarity 
 týmu rozšířením o odborné 
 profese
Díky fi nanční podpoře Nadace 

AGROFERT bylo možné vyhovět vět-

šímu počtu zájemců o službu rané 

péče a nadále nabízet klientům od-

bornou pomoc krizového interventa, 

sociálního pracovníka a konzultanta 

pohybového vývoje.

5. Komplexní podpora vývoje 
 dítěte ve všech oblastech 
V rámci tohoto projektu se naši od-

borníci snažili o co nejkomplexnější 

podporu vývoje dítěte s postižením

s cílem minimalizovat dopad posti-

žení jak na život dítěte, tak na funkci 

celé rodiny.

Období projektů:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Oba projekty podpořila

Nadace AGROFERT.
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3  KLÍČOVÉ PROJEKTY



4  ROK 2017
 s EDA PLAY
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Rok předávání zkušeností
a inspirací
Více než čtvrt století se věnujeme 

službě rané péče. Naši specialisté

předávají své zkušenosti nejen 

osobně při návštěvách v rodině, ale 

také je vkládají do obsahu aplikací 

EDA PLAY a pracovních listů, které 

předávají například na vzdělávacích 

a odborných akcích.

Překvapení
za dveřmi:
EDA PLAY
ELIS

V lednu 2017 mezi aplikace přibyla 

nová hra - EDA PLAY ELIS. Aplikace

byla připravena pod vedením našich 

odborníků tak, aby byla funkční 

pomůckou dětem s centrálním 

postižením zraku (CVI). EDA PLAY 

ELIS je jednoduchá a zároveň

vizuálně zajímavá hra, děj se

odehrává pomalu, čeká se na dotyk 

dítěte. Všechny obrázky ve hře jsou –

stejně jako u ostatních aplikací 

z rodiny EDA PLAY – zpracovány 

na černém pozadí, ve výrazných 

barvách a srozumitelných tvarech. 

Nejen děti s CVI, ale i další děti se 

zrakovými vadami nebo kombinova-

ným postižením mohou pochopit

děj a mít radost ze hry.

Inspirací pro hru se stala Eliška, 

holčička s kombinovaným postiže-

ním. Po ní je také hra pojmenována. 

Podrobné informace ke hře najdete 

na www.edaplay.cz/eda-play-elis.

Vývoj aplikace podpořila

Nadace Leontinka a projekt Čtení pomáhá,

fi rma DOW a individuální dárce.

Hra EDA PLAY ELIS je dostupná

v iTunes App Store pro přístroje 

iPad za cenu 79 Kč (2.99 USD).

Každý, kdo si hru zakoupí,

podporuje touto částkou činnost 

neziskové organizace EDA.

Aplikace je zpracována v českém

i anglickém jazyce, takže pomáhá

s rozvojem dovedností dětí nejen

v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Ispirace od rodičů
a specialistů
Nová podstránka s tipy

Nově se rodiče i pedagogové

mohou na webové stránce

www.edaplay.cz/tipy seznámit

s inspiracemi, jak využít aplikace 

pro hru na tabletu i mimo něj,

a pomoci tak dětem s poznáváním 

okolního světa -  jakými aktivitami, 

rekvizitami nebo jakým způsobem 

hraní hru na tabletu doplnit

o činnosti v reálném světě.

Předávání zkušeností rodičům

i pedagogům na seminářích

a webinářích

V roce 2017 jsme uskutečnili čtyři

semináře na téma „iPad jako vzdě-

lávací pomůcka pro děti s postižením

zraku a kombinovaným postižením“. 

Seminářů se zúčastnilo přes 40 ro-

dičů dětí s postižením a speciálních

pedagogů. Přes Youtube kanál jsme 

také odvysílali dva díly webináře na 

téma „První roky a pokroky

s iPadem“ a „Přes iPad do reality“.

U webinářů jsme zaznamenali přes 

240 zhlédnutí a webináře jsou

na Youtube kanálu EDY uloženy.

Partnerem seminářů a webinářů byl 

Nadační fond Českého rozhlasu

s pomocí sbírky Světluška.

Rozšíření
aplikace
EDA PLAY
TOBY

Na závěr roku 2017 byla uvedena

další novinka v oblasti našich

aplikací, a to nové úkoly v aplikaci

EDA PLAY TOBY. Do původní hry, 

která obsahovala dvě fáze (úkoly

s pozorováním výrazných objektů

v zajímavých animacích a jednoduché

úkoly, které reagovaly na dotyk dítěte

kamkoli na obrazovku tabletu) byly 

doplněny scény, které podporují 

rozvoj zrakového vnímání a rozvoj 

zrakových představ. Hra se po rozší-

ření stává zajímavým nástrojem pro 

procvičování zrakových dovedností 

také u dětí s centrálním postižením 

zraku. I po rozšíření o nové úkoly je 

hra celosvětově dostupná zdarma.

Motivy z aplikací byly použity také 

v nových pracovních listech, které 

jsou dostupné zdarma ke stažení 

na www.edaplay.cz/aktivity. Webová 

stránka poskytuje nejen samotné 

úkoly, ale také inspirace a nápady 

od specialistů. Rodiče a pedagogové 

mohou děti s postižením zapojit

do aktivit, které rozvíjejí zrakové 

dovednosti a jemnou motoriku.

Projekt byl realizován za podpory

NF Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Celkový počet stažení aplikací
EDA PLAY
EDA PLAY TOBY:
04/2016 – 12/2017 = 3 569 ks

(z toho USA 1 730, ČR 785, UK 205, 

Kanada 133, Austrálie 103)

EDA PLAY PAULI:
04/2016 – 12/2017 = 873 ks

(z toho USA 315, ČR 375,

Slovensko 32, Austrálie 26, UK 21)

EDA PLAY ELIS:
01/2017 – 12/2017 = 615 ks

(z toho USA 188, ČR 294, Slovensko 

24, Austrálie 18, Kanada 15)

EDA PLAY: celkem 2668 ks



10      EDA cz, z. ú.      VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

5  CHARITATIVNÍ
 PŘEDMĚTY EDA

V roce 2017 navázala naše orga-

nizace na úspěchy loňského roku 

ve výrobě charitativních předmětů. 

Výsledkem je nová kolekce výrobků 

EDA: káva Coffeeda, hrnky, malé

a velké placky, letní a vánoční 

pohlednice a dále pruhovaná edice 

s motivy EDA PLAY na růžových 

a modrých tričkách. Všechny tyto 

charitativní předměty obsahují

obrázky z aplikací EDA PLAY.

Jejich nákupem je možné podpořit 

naši organizaci.

Stále je možné zakoupit knihu 

„Rosteme hrou - Vývoj a podpora 

hry dětí se zrakovým postižením“

a také pracovní sešity k ní. 

21. listopadu 2017 proběhl ve smí-

chovském klubu Jazz Dock třetí 

ročník charitativního koncertu pro 

EDU nazvaný opět S brejlema nebo 

bez brejlí. V programu vystoupila 

oblíbená pardubická skupina

Vypsaná fi Xa, která vedle energií 

nabitého vystoupení poskytla EDOVI 

i brýle do tradiční dražby. Jako každý

rok návštěvníkům zahráli funkoví 

United Heads. Večerem návštěvníky

provázeli tři moderátoři: naši patroni

Jana Plodková, Adam Mišík

a EDŮV dvorní grafi k Milan Mžourek.

Vedle hudby a tance tentokrát 

dostala větší prostor dražba – její 

účastníci si mohli odnést nejen brýle 

od Vypsané fi Xy a Adama Mišíka, ale 

také luxusní parfémy, které do aukce

věnovala Jana Plodková. Došlo i na 

tradiční vyhlášení nejoriginálnějších 

brýlí večera.

Koncert proběhl pod záštitou

starostky MČ Prahy 2

Jany Černochové.

Výtěžek na podporu dětí

s postižením zraku byl 20325 Kč.

6  BENEFIČNÍ KONCERT
 „S BREJLEMA NEBO
 BEZ BREJLÍ“



1. Nadační fond
 Českého rozhlasu
 ze sbírky Světluška
Stejně jako v uplynulých letech,

i v roce 2017 naši organizaci podpořil

Nadační fond Českého rozhlasu 

ze sbírky Světluška. Umožnil tím 

realizovat řadu projektů, které vedly 

k rozšíření a zkvalitnění nabídky 

služeb naší organizace a v rámci 

propagace aplikací EDA PLAY byla 

využita příležitost oslovit širokou 

veřejnost.

Cílem projektu Podpora rozvoje

zrakového vnímání u dětí s centrální-

mi poruchami percepce a dětí s více 

vadami včetně poruch autistického 

spektra bylo podpořit využívání

zrakových funkcí dětských klientů.

Další oblastí, kterou Nadační fond 

Českého rozhlasu dlouhodobě 

podporuje, je využívání nových 

technologií. V průběhu roku 2017 

naše organizace mohla veřejnosti 

představit aplikaci EDA PLAY TOBY, 

která byla zatím dostupná jen pro 

operační systém iOS a přístroje iPad,

také ve verzi pro operační systém 

Android. Současně jsme mohli tuto

aplikaci obohatit o nové úkoly typu 

„Dotkni se a objevuj“, které pomáhají

rozvíjet zrakové vnímání a vytváření

zrakových představ u dětí se zrako-

vým postižením včetně dětí s centrál-

ním postižením zraku (CVI).

Projekt iPad jako vzdělávací pomůc-

ka pro děti s postižením zraku

a kombinovaným postižením umožnil

také uspořádání několika seminářů

a webinářů pro osoby pečující

o děti se zrakovým a kombinovaným 

postižením tak, aby rodiny mohly

využívat veškerých možností

jednotlivých aplikací EDA PLAY

ve prospěch svých dětí.

Velmi důležitá byla pro naše klienty 

fi nanční podpora, díky které bylo 

možné uspořádat v roce 2017

týdenní pobytový kurz pro rodiny 

dětí se zrakovým postižením

v jihočeských Lučkovicích.

 

2. Nadace Leontinka
Dlouhodobým partnerem naší orga-

nizace je také Nadace Leontinka, 

která podporuje děti a mladé lidi 

se zrakovým postižením. Finanční 

prostředky poskytnuté na projekt 

Zajištění služby rané péče pomohly 

v roce 2017 uhradit provozní náklady 

související s poskytováním služby 

rané péče.

V rámci projektu Podpora vývoje 

dítěte se zrakovým a kombinovaným

postižením prostřednictvím využití

moderních technologií byly pro práci

s aplikacemi EDA PLAY zakoupeny 

tři iPady, které obohatily inventář 

půjčovny kompenzačních a rehabili-

tačních pomůcek EDA. Prostřednic-

tvím projektu Čtení pomáhá umož-

nila Nadace Leontinka realizovat 

projekt naší organizace Hrát si chtějí

všechny děti, i ty s postižením.

Díky tomuto projektu byla v lednu 

2017 uvedena na trh další aplikace 

EDA PLAY ELIS, která je určena 

dětem s centrálními poruchami 

zrakového vnímání a dětem

s kombinovanými vadami.

Dlouhodobě Nadace Leontinka

podporuje mobilitu poradkyň rané 

péče zapůjčením automobilu

a spolufi nancováním provozu vozů 

pro naše služby v rámci projektů 

Svítání a Auto není cíl, ale nezbytný 

prostředek.
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7  DLOUHODOBÁ
 SPOLUPRÁCE



Jak vznikla vaše spolupráce 
s EDOU?
Hledala jsem způsob, jak svému 

životu dodat smysl – chtěla jsem 

podpořit něco, co stojí za to, čeho 

bych si mohla vážit, co zvyšuje

podíl dobra ve světě a také rezonuje 

se mnou jako s lidskou bytostí.

V roce 2013 jsem dokončila studia

v oboru Profesní a obchodní komu-

nikace a současně jsem propagovala 

své album The Blues Keeps You 

Alive – začala jsem z toho všeho

být trochu vyhořelá. Bylo mi jasné, 

že život je něco víc než jenom já

a moje hudba, a opravdu jsem se 

potřebovala propojit s něčím, co by 

mě přesahovalo. Dát se dohromady 

s komunitou lidí, kteří pomáhají 

těm, kdo to opravdu potřebují

a kteří dělají ze světa lepší místo 

pro život.

Proč jste si vybrala zrovna
organizaci, která poskytuje 
službu rané péče a pomáhá
malým dětem?
Jsem svobodná a bezdětná a navíc 

od čtyř let nosím brýle. Od začátku 

mi bylo jasné, že právě EDA je tou 

organizací, která pomáhá rodinám 

dětí se zrakovým postižením

a speciálními potřebami všechno 

zvládnout a zůstat pohromadě.

Než jste EDU poznala, měla
jste nějakou představu o tom, 
jak asi vypadá pracovní den 
poradkyně rané péče?
Neměla jsem nejmenší představu, 

co poradkyně dělají, jen že to je 

důležitá práce, která může změnit 

životy lidí.

V čem je činnost EDY podle vás 
důležitá a přínosná?
Myslím, že být rodičem je ta nejtěžší

práce na světě. EDA rodičům pomáhá

ve chvílích, kdy to nejvíc potřebují, 

poskytuje jim rady odborníků i pod-

poru a provázení. Navíc umí dětem 

se speciálními potřebami doporučit 

hry a hračky, které budou rozvíjet 

jejich schopnosti, třeba trénovat zrak.

Patronkou EDY jste už několik 
let – děláte to ráda?
Ano, letos to bude pět let! Patronkou

EDY jsem od prosince 2013 a jsem 

velmi ráda. Jsem pyšná na to, co EDA

dokázal, třeba že v roce 2015 získal 

ocenění Neziskovka roku. To, že můžu

EDOVI pomoct koncertním vystope-

ním, rozhovorem v médiích, účastí 

na křtu nebo korekturami anglických

materiálů, mi dodává pocit, že své 

schopnosti používám užitečným 

způsobem - pro dobrou věc.

Jste naším oblíbeným hostem 
na koncertě v Jazz Docku,
kde vystupujete se svou kape-
lou, stihnete si koncert také 
trochu užít?
Děkuji! Ano, určitě si umím užít

i další vystoupení, těší mě, když jiní 

umělci ocení a podpoří práci EDY. 

Vždy se ráda setkám s dalšími

patrony a patronkami organizace

i s dobrovolníky a všemi ostatními, 

kdo EDU podporují, za ta léta jsem 

se s nimi stihla spřátelit.

Byla jste také v květnu na za-
hradní slavnosti s klientskými 
rodinami, jak se vám tam líbilo?
Na zahradní slavnosti jsem byla 

opravdu ráda. Líbilo se mi, že se 

lidé takhle sešli, děti si mohly spolu 

hrát a všichni se dobře bavili.

Ta přátelská atmosféra, která 

panuje mezi klientskými rodinami, 

pracovníky a dobrovolníky z EDY,

je úžasná. Oceňuji, že existují fi rmy, 

které jsou ochotné podpořit takovou

událost vysláním dobrovolníků. 

Skutečně jsem měla pocit, že jsem 

na nějaké každoroční rodinné sešlosti.

A může se EDA těšit na další 
spolupráci s vámi?
Určitě se vy i já můžeme těšit na další

spolupráci! Jsem hrdá na to, jak

v EDOVI pořád nacházíte nové formy, 

jak pomáhat rodinám, se kterými 

spolupracujete, i na to, že existují 

další lidé a společnosti, které tohle 

ocení a podpoří činnost organizace –

ať už fi nančním darem nebo dobro-

volnickou činností.

8  ROZHOVOR
 SE ZPĚVAČKOU
 JUWANOU JENKINS
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9  PUBLIKUJEME,
 SDÍLÍME
 ZKUŠENOSTI

ČASOPIS, ZPRAVODAJ

Časopis 2017
V letošním roce byla vydána

dvě čísla časopisu (K)OUKEJ.

Číslo 1/2017 s tématem:

O zraku, tentokrát především

o centrálním postižení zraku (CVI)

bylo zaměřeno na tuto nepříliš 

známou diagnózu, která komplikuje 

zpracovávání vizuálních informací.

V časopise byl uveden rozhovor

s přední českou dětskou oftalmo-

ložkou Annou Zobanovou, také byly 

představeny Rajské brýle a optika

s bohatou nabídkou dětských brýlo-

vých obrub Anděl Optik. Byl uveden 

rozhovor s ředitelem Nadačního 

fondu Českého rozhlasu ze sbírky 

Světluška Přemyslem Filipem

a ředitelkou Nadace Leontinka 

Barboru Huckovou. Obě nadace 

podporují osoby se zrakovým

postižením a organizace, které

těmto lidem pomáhají.

Byly zde prezentovány rozvíjející

a podpůrné aktivity Speciálně

pedagogického centra EDA.

Tématem byly okolnosti, za jakých 

patří dětem do rukou tablety, byly 

mapovány přednosti naší nové apli-

kace pro iPady EDA PLAY ELIS

a zdůrazněny možnosti jejího

propojování s reálným světem,

což je právě pro děti s CVI velmi 

důležité. Několik článků se zabývalo 

také simulátory zrakových vad.

Byly představeny nové multisenzo-

rické pomůcky jako Nanoušovy 

lumpárny, které jsou určeny dětem 

se zrakovým i kombinovaným

postižením a dětem s CVI.

Časopis (K)OUKEJ 2/2017 na téma:

Kdo stojí vedle mě

byl zaměřen na zmapování a sdílení 

zdrojů podpory v klientských rodi-

nách. V odborných textech kolegyň 

psycholožek zazněla myšlenka

o důležitosti umět si o pomoc říct

a nezůstat v izolaci, podělit se o své 

potřeby, o těžkostech mezigenerač-

ních vztahů v pečujících rodinách 

a jak najít v rodině cestu k lepší 

komunikaci o důležitých tématech. 

Podporu dětem mohou poskytnout 

i vhodné pomůcky, které distribuuje 

fi rma Otto Bock ČR. Sourozenecká 

rubrika se věnovala výstavě Krištofa 

Kintery v galerii Rudolfi num, kterou si 

užili nejen dospělí, ale především děti.

Alice Pexiederová,

šéfredaktorka časopisu a poradkyně 

rané péče

Pro klientské rodiny je vydáván

4 x ročně elektronický Zpravodaj.

Jsou v něm nabízeny aktuální

informace o našich aktivitách,

tipy na různé pomůcky, hračky 

a literaturu a také odkazy, které 

mohou být užitečné pro podporu 

vývoje dětí a mohou ulehčit rodičům 

péči o ně. Autory článků jsou, stejně 

jako v časopise (K)Oukej, poradkyně 

i rodiče. Pravidelně v rozhovorech 

jsou představovány naše kolegyně 

a aktualizována kalendária akcí. 

Klientským rodinám je nabízena 

možnost inzerce.

Zpravodaj Edův svět je zasílán

elektronicky 6x ročně.

Obsahuje doporučení a rady

nezávislých odborníků v oblasti 

vývoje a hry dětí v raném věku.

Pravidelně je také vydáván

informační newsletter pro dárce, 

partnery a rodiče, v kterém jsou 

informace o novinkách, významných 

akcích a důležitých projektech.

ÚČAST NA KONFERENCÍCH

V průběhu celého roku 2017 se 

odborní pracovníci EDY zúčastnili 

celé řady konferencí, a to jak aktivní 

formou přednášek nebo posterů, tak 

formou získávání nových informací. 

Nejzajímavější aktivity:
Konference Trendy v dětské

oftalmologii a strabologii

(Luhačovice 2. – 3. 6. 2017)

Předsedkyněmi sekce „Zraková 

terapie a low vision“ byly metodička 

stimulace zraku EDY Markéta

Skalická spolu s členkou správní 

rady EDY Dagmar Moravcovou. 

Markéta Skalická přednesla příspě-

vek „Využití speciálních aplikací

a elektronických pomůcek ve zrakové 

terapii“ a kolegyně Martina Herynková 

promluvila na téma „Podpora vývoje 

dítěte raného věku se zrakovým

a kombinovaným postižením

v rámci mezioborové spolupráce“.
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Červen 2017 – 12. mezinárodní 

konference Vision v Haagu

Mezi 1200 účastníky z mnoha zemí 

byly dvě z našich instruktorek 

stimulace zraku, Markéta Skalická 

a Martina Herynková. Cílem jejich 

účasti bylo hlavně představení

aplikací z rodiny EDA PLAY pro-

střednictvím posteru, ale i navázání 

kontaktů a sdílení zkušeností

týkajících se osob se zrakovým 

postižením s kolegy ze zemí

celého světa).

Červenec 2017 –  mezinárodní 

konference v Bruggách

Alice Pexiederová a Martina

Vaňkátová přednesly příspěvek 

„iPad aplications for children with 

visual and multiply impairment –

The family of EDA PLAY Apps“

(„Aplikace pro děti se zrakovým

a kombinovaným postižením

na iPadech – rodina aplikací

EDA PLAY“), který společně s nimi 

připravila Markéta Skalická.

Konzultantky pohybového vývoje 

EDY, Lucie Donátová a Lucie

Gregorová, se zúčastnily v září

2017 v Olomouci Mezinárodního

kongresu vývojové kineziologie

u příležitosti 100. výročí narození 

prof. Václava Vojty.

Na konferenci o technologiích

pro osoby se specifi ckými potře-

bami INSPO Praha v březnu 2017 

představil EDA  mezi více než 20 

vystavovateli užitečných pomůcek, 

využívajících pro práci s lidmi

s postižením nové technologie,

naše aplikace EDA PLAY. Význam 

stimulace zraku prezentovaly 

pomocí aplikací kolegyně Lucie 

Magerová a Alice Pexiederová.

V pořadí osmý ročník Učitelského 

summitu pořádaný fi rmou 24U

proběhl v sobotu 8. 4. 2017

v prostorách International School 

of Prague. Summitu se účastnily 

naše kolegyně Lucie Magerová, 

Lucie Gregorová, Martina Králová

a Tereza Vísnerová.

Odborná pracovnice Andrea

Nondková, která klientům rané 

péče poskytuje terénní psychologic-

kou podporu a pomoc, se společně 

s dvěma kolegyněmi z Linky EDA

v květnu 2017 zúčastnila konference 

„Diference a opakování: Fenomén 

opakující se krize v oblasti posky-

tování krizové pomoci“.

VZDĚLÁVACÍ KURZY

EDA je vzdělávací institucí akredito-

vanou MPSV. Rok 2017 byl rokem 

změn v systému akreditací.

I proto jsme v tomto roce uskuteč-

nili jen jeden kurz:

Přístupy k dítěti s autismem

a metody podpory jeho vývoje

(12. 6. 2017)

Počet účastníků: 10

Lektorka: Mgr. Romana Straussová

PRAXE A STÁŽE

V roce 2017 byla již po několikáté 

obnovena dohoda naší organizace

o poskytování praxí studentům Pe-

dagogické fakulty Univerzity

Karlovy. Jednorázové smlouvy

o praxích jednotlivců byly uzavřeny 

také s Pedagogickou fakultou

v Hradci Králové, Univerzitou

Palackého Olomouc a Zdravotně – 

sociální fakultou Jihočeské

univerzity v Českých Budějovicích. 

Celkově bylo poskytnuto studentům 

těchto škol 336 hodin praxí.

Tři studentky konzultovaly své baka-

lářské práce týkající se problematiky 

raného věku.

V rámci dalšího vzdělávání zdra-

votníků a pracovníků v sociálních 

službách byly na našich pracovištích 

na jednodenní stáži zdravotní sestra 

a poradkyně rané péče.



Děkujeme všem poskytovatelům 

státních dotací, grantů a soukromým

dárcům, kteří naši organizaci v roce 

2017 podpořili a spolupracovali

s námi. Díky nim se můžeme

i nadále rozvíjet a poskytovat

kvalitní služby.

MINISTERSTVO PRÁCE

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PROSTŘEDNICTVÍM KRAJŮ:

Havní město Praha 2 294 000 Kč

Sředočeský kraj 2 142 000 Kč

Útecký kraj 1 190 900 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dotace na provozování

sociální služby

Linka EDA 809 516 Kč 

Pardubický kraj 600 000 Kč

Dotace na zajištění služeb sociální 

prevence na období 2016 – 2018

v rámci projektu Rozvoj sociálních 

služeb v Pardubickém kraji

fi nancovaného z Operačního

programu Zaměstnanost.

KRAJE:

Havní město Praha 470 000 Kč

Sředočeský kraj 288 000 Kč

Útecký kraj 51 000 Kč

MĚSTA A OBCE:

Město Benátky

nad Jizerou 10 000 Kč

Město Bílina 7 000 Kč

Město Brandýs

nad Labem 6 000 Kč

Město Čáslav 15 000 Kč

Město Jirkov 2 000 Kč

Město Kadaň 5 000 Kč

Město Klecany 500 Kč

Město Kolín 9 000 Kč

Město Králův Dvůr 5 000 Kč

Městys Liteň 5 000 Kč

Město Libochovice 5 000 Kč

Město Mělník 5 000 Kč

Město Městec Králové 2 000 Kč

Město Milovice 5 000 Kč

Město Most 9 000 Kč

Město Osek 5 000 Kč

Město Rakovník 1 000 Kč

Město Roztoky 5 000 Kč

Město Sedlčany 2 000 Kč

Město Žatec 3 000 Kč

Obec Červený újezd 5 000 Kč

Obec Hovorčovice 15 000 Kč

Obec Kamýk nad Vltavou 5 000 Kč

Obec Keblice 1 000 Kč

Obec Osek 5 000 Kč

Obec Přelíc 5 000 Kč

Obec Řehenice 5 000 Kč

Obec Sulejovice 10 000 Kč

Obec Přezletice 10 000 Kč

MĚSTSKÉ ČÁSTI:

Městská část Praha 1 20 000 Kč

Městská část Praha 2 20 000 Kč

Městská část Praha 4 10 000 Kč

Městská část Praha 5 10 000 Kč

Městská část

Praha 6 23 200 Kč

Městská část

Praha 7 5 000 Kč 

Městská část Praha 9 10 000 Kč

Městská část Praha 8 20 000 Kč

Městská část

Praha 10 63 000 Kč 

Městská část Praha 11 10 000 Kč

Městská část Praha 12 20 000 Kč

Městská část Praha 13 29 000 Kč

Městská část

Praha 14 15 000 Kč

Městská část Praha 15 20 000 Kč

Městská část Praha 17 18 000 Kč

Městská část Praha 21 9 000 Kč

Městská část
Praha - Dubeč 9 600 Kč

Městská část
Praha - Satalice 9 600 Kč

Městská část
Praha - Vinoř 3 000 Kč

Městská část
Praha - Zličín 6 100 Kč 

TRVALÉ MĚSÍČNÍ PŘÍKAZY:

500+

Optika Anděl s.r.o. - Pavla Vedralová,

Táčnerová Vladislava, Aldorf Lukáš

400+

Mestanková Petra, Sychrovská Petra

300+

Kafková Markéta,

Kurka Jaroslav – Zikmundovi,

Mojžíšek Jiří, Niesner Tomáš, PhDr. 

Rozehnalová Bronislava, Simoniková

Martina, Tichý Miloň, RNDr.,

Vintr Stanislav, Vondráčková Marcela

200+

Austerlitzová Eliška, Berková Dana, 

Binder Petr, Blahutová Magdalena, 

Černá Markéta, Dneboský Miloš, 

Ejemová Petra a Ejem David,

Filipec Petr, Hollerová Lucie,

Košťálová Kateřina, Lebedová

Zuzana, Macková Marcela, Mimrová

Daniela, Ing., Minář Jan, Nohejl David,

Prouzová Jana, Schaeferová Markéta,

Swiecicki Irena, Švrčinová Karla, 

Ulanova Evgenia, Van der Kamp 

Kateřina

100+

Ducko Milan, Jandík Ivo, Ing.,

Javůrková Alena, Martínek

Miloš, Mejzrová Veronika,

Newaldová Monika, Petráň Radek, 

Petříková Antonie, Potužníková 

Kateřina, Svoboda Vojtěch, Ing., 

Zbořilová Kristýna, Velek Dorota
Městská
část
Praha 10
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NADACE A NADAČNÍ FONDY:

DSA Prague 

Rozšíření a inovace vybavení 

půjčovny hraček a rehabilitačních 

pomůcek pro děti se zrakovým a 

kombinovaným postižením.

80 000 Kč

GSK fond

Podpora rozvoje psychomotorického

vývoje a zrakového vnímání u dětí

s těžkým kombinovaným postižením 

prostřednictvím poskytnutí fi nančních 

prostředků na mzdu konzultanta 

pohybového vývoje a nákupu

1 ks iPadu.

148 000 Kč

Nadace AGROFERT 

Komplexní podpora vývoje

dítěte ve všech oblastech.

100 000 Kč

Nadace ČEZ

Rozvoj zrakového vnímání, hmatu, 

sluchu a jemné motoriky u dětí

se zrakovým a kombinovaným

postižením prostřednictvím rozšíření

nabídky půjčovny speciálních hraček

a edukačních pomůcek

73 957 Kč

Nadace KB Jistota

Podpora rozvoje pohybového vývoje 

dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením prostřednictvím získání 

fi nančních prostředků na mzdu 

konzultantky pohybového vývoje.

99 618 Kč

Nadace Leontinka

Projekt Zajištění služby rané péče

125 000 Kč

Projekt Auto není cíl,

ale nezbytný prostředek

100 000 Kč

Projekt Svítání

50 000 Kč

Projekt Podpora vývoje dítěte

se zrakovým a kombinovaným 

postižením prostřednictvím využití 

moderních technologií

30 000 Kč

Nadace Leontinka a Čtení pomáhá 

Cíl projektu - vznik aplikace EDA 

PLAY ELIS, která pomáhá dětem

s postižením zraku a kombinovaným

postižením trénovat zrak

a jemnou motoriku

110 000 Kč

Nadace Nova

Podpora vývoje dětí se zrakovým

a kombinovaným postižením

prostřednictvím konzultací

muzikoterapie a canisterapie

25 000 Kč

Nadace rozvoje

občanské společnosti

Projekt Včasná pomoc dětem

se zrakovým a kombinovaným

postižením podpořen NROS

z prostředků The VELUX Foundations

698 442 Kč

Nadační fond AVAST

Projekt Raná péče šitá na míru – 

kvalitní, včasná a komplexní

700 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu

ze sbírky Světluška

Projekt Podpora rozvoje zrakového 

vnímání u dětí s centrálními poru-

chami percepce a dětí s více vadami 

včetně poruch autistického spektra

410 000 Kč

Projekt Společně 2017 -

týdenní kurz pro rodiny dětí

se zrakovým postižením

190 000 Kč

Projekt EDA PLAY TOBY – rozšíření 

o úkoly „Dotkni se a objevuj“

90 000 Kč

Projekt EDA PLAY TOBY – Android

80 000 Kč

Projekt iPad jako vzdělávací

pomůcka pro děti s postižením zraku

a kombinovaným postižením –

semináře a webináře

70 000 Kč

Nadační fond J&T

Podpora vývoje dětí se zrakovým

a jiným kombinovaným postižením 

prostřednictvím poskytnutí široké

a komplexní nabídky kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek

a hraček půjčovny EDA.

21 713 Kč

FIREMNÍ DÁRCI:

ACI
Auto Cmponents Iternational, s.r.o.

Podpora péče pro rodiny dětí se zra-

kovým a kombinovaným postižením.                                                                                                            

20 000 Kč                                                                                                                            

ACTIVA, spol. s r. o.

Podpora organizace prostřednictvím

kancelářských potřeb zdarma

v hodnotě 17 853 Kč     

Alza.cz a.s.

Podpora péče pro rodiny dětí

se zrakovým a kombinovaným

postižením prostřednictvím rozšíření

nabídky půjčovny kompenzačních

pomůcek o 3 ks tabletu                                            

37 988 Kč                                                                              

Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.

Podpora činnosti organizace

prostřednictvím fi nanční sbírky 

mezi zaměstnanci

11 910 Kč

BigMedia, spol. s r.o.

Reklamní kampaň realizovaná

v rámci projektu „Reklama pomáhá“  

36 300 Kč
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Blue Dynamic, s.r.o.

Podpora péče pro rodiny dětí se zra-

kovým a kombinovaným postižením

14 000 Kč

Citibank Europe plc

Podpora služeb rané péče pro-

střednictvím poskytnutí fi nančních 

prostředků na nákup technických 

pomůcek pro rozvoj a stimulaci

zraku a na mzdové náklady

instruktora stimulace zraku

46 700 Kč 

ČESKÁ LÉKÁRNA Holding, a.s.

Podpora péče pro rodiny dětí

se zrakovým a kombinovaným 

postižením

50 000 Kč

Český Aeroholding, a.s.

Podpora pohybového vývoje u dětí

s postižením zraku a kombinovaným 

postižením pomocí komplexní

nabídky služeb konzultantky

pohybového vývoje

52 700 Kč

Český národní podnik s.r.o.

Podpora péče pro rodiny dětí

se zrakovým a kombinovaným

postižením

29 900 Kč

Duovize s.r.o.

Podpora služeb rané péče prostřed-

nictvím poskytnutí technických

pomůcek pro práci s dětmi se zrako-

vým a kombinovaným postižením

50 000 Kč

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

Podpora péče pro rodiny dětí se zra-

kovým a kombinovaným postižením

40 000 Kč

Frepiola s.r.o.

Dar na výrobu pohlednic

18 500 Kč

Hornomlýnská, o.p.s.

Procentní část charitativního výtěžku 

turnaje Beach Help Cup 2017

1 096,50 Kč

Iyengar Yoga Institut Praha

Podpora rodin dětí se zrakovým a 

kombinovaným postižením

5 588  Kč

MONETA Money Bank, a. s.

Podpora rodin dětí se zrakovým

a kombinovaným postižením

95 241 Kč

OPTYS, spol. s r.o. - Umístění 

propagačního textu EDY na svém 

tiskopise

14 520 Kč

PRIMAGAS s.r.o.

Rozvoj komunikace u dětí se zrakovým

a jiným kombinovaným postižením 

prostřednictvím nových technologií

30 376 Kč

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.

Podpora péče rodin dětí se zrako-

vým a kombinovaným postižením 

prostřednictvím nákupu rytmických 

nástrojů na muzikoterapii

a do půjčovny hraček

8 500 Kč

Skanska Reality a.s.

Podpora péče pro rodiny dětí

se zrakovým a kombinovaným 

postižením prostřednictvím projektu 

Bambini litera 2016 – První knížka 

pohádek od dětí pro děti.

93 200 Kč

SUDOP PRAHA a.s.

Podpora péče rodin dětí se zrako-

vým a kombinovaným postižením

15 000 Kč

T-Mobile Czech Republic a.s.

Dar zaměstnanců

2 844 Kč

The Dow Chemical Company

Foundation

Spolufi nancování updatu aplikace 

EDA PLAY pro trénování zraku

a jemné motoriky a vytvoření

anglických titulků do 4 informačních 

videí o aplikacích EDA PLAY

49 100 Kč

Spolufi nancování  vývoje aplikace

EDA PLAY ELIS, která pomáhá 

dětem s postižením zraku a kombi-

novaným postižením trénovat zrak

a jemnou motoriku

38 600 Kč

UNIVERSAL SYSTEM s.r.o.

Podpora rodin dětí se zrakovým

a kombinovaným postižením

1 800 Kč

ZEMĚ, z.s.

Dar 20 ks Multisenzorické knihy

pro děti se zrakovým a kombino-

vaným postižením raného věku 

NANOUŠOVY LUMPÁRNY

30 000 Kč

uLékaře.cz, s.r.o

Podpora organizace prostřednic-

tvím zveřejňování článků a bannerů 

týkajících se problematiky rané 

péče a krizové Linky EDA.

PBtisk a.s.

Podpora organizace prostřednictvím 

zajištění bezplatného tisku propa-

gačních materiálů organizace.

Otto Bock ČR s.r.o.

Podpora organizace prostřed-

nictvím dlouhodobého zapůjčení 

výrobků Firefl y pro potřeby půjčovny 

kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek EDA.

Dětské oční centrum Kukátko

Podpora služeb rané péče prostřed-

nictvím poskytnutí 20% slevy

na brýle pro klienty EDA cz, z.ú.

v Dětském očním centru Kukátku.

Channel Crossings s.r.o.

Dlouhodobá podpora v podobě jazy-

kových kurzů pro naše poradkyně
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INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Speciální dar:

Babiš Andrej 1 000 000 Kč

Dary 10 000 Kč a více:

Chlustinová Helena 20 000 Kč

Horák Ondřej, Ing. 19 998 Kč

Veselá Ludmila 12 500 Kč

Šafaříková Magdalena 10 000 Kč

Findová Anna 10 000 Kč

Matuška Tomáš 10 000 Kč

Rozsypal Antonín 10 000 Kč

Šimková Magdalena 10 000 Kč

Dary 5 000 – 6 000 Kč:

Sviták David 6 000 Kč

Vacula Josef 5 000 Kč

Haladová Marcela 5 000 Kč

Straka František 5 000 Kč

Biskup Jiří 5 000 Kč

Šorel Petr, PhDr. 5 000 Kč

Dary 2 000 – 3 000 Kč:

Novák Václav 3 000 Kč

Kasper Josef 3 000 Kč

Šuchová Milada 3 000 Kč

Bezděková Barbora 2 500 Kč

Běhůnková Hana 2 300 Kč

Brzek Antonín 2 000 Kč

Vogel Michal, Ing. 2 000 Kč

Procházka Jiří 2 000 Kč

Slavík Petr 2 000 Kč

Svoboda Jaroslav 2 000 Kč

Rimes Josef 2 000 Kč

Lemonová Marie 2 000 Kč

Novotná Eva, MUDr. 2 000 Kč

Vrbenský Jaroslav 2 000 Kč

Hradilová Božena 2 000 Kč

Vylíčil Lubomír, PharmDr. 2 000 Kč 

Hůrka Jaroslav, Ing. 2 000 Kč

Moudrá Stanislava 2 000 Kč

Hamplová Marie 2 000 Kč

Novák Ondřej 2 000 Kč

Kuncl Vladimír, Ing. 2 000 Kč

Holečkovi Jitka a Milan 2 000 Kč

Dary 1 000Kč a více:

Kudrnová Klára 1 500 Kč

Veselá Marie 1 500 Kč

Molnár Vladimír 1 500 Kč

Gronský Stanislav 1 500 Kč

Gross Herbert 1 500 Kč

Zejdová Marie 1 200 Kč

Slavík Petr 1 000 Kč

Munzarová Zdenka 1 000 Kč

Ježková Jaroslava 1 000 Kč

Steinbauerová Marta 1 000 Kč

Fárová Kateřina 1 000 Kč

Moltaš Josef 1 000 Kč

Bank Vladimír 1 000 Kč

Vašíček František 1 000 Kč

Vašková Marta 1 000 Kč

Zacpalová Marie 1 000 Kč

Polochová Miroslava 1 000 Kč

Palmová Marie 1 000 Kč

Vojíř Petr 1 000 Kč

Smítalová Marie 1 000 Kč

Rozkovcová Jitka 1 000 Kč

Liška Jiří 1 000 Kč

Chvalovská Vlasta 1 000 Kč

Krpec Tomáš 1 000 Kč

Kroupová Václava 1 000 Kč

Glogar Antonín 1 000 Kč

Kočí Hedvika 1 000 Kč

Pupík Jan, Ing. 1 000 Kč

Tluka Jindřich 1 000 Kč

Borský Vojtěch 1 000 Kč

Kousalová Maria 1 000 Kč

Štěpánková Marie 1 000 Kč

Julinova Anna 1 000 Kč

Macháček Josef 1 000 Kč

Nový Jan 1 000 Kč

Kunovský Bohumil 1 000 Kč

Neruda Aleš 1 000 Kč

Pacner Stanislav 1 000 Kč

Pražáková Jaromíra 1 000 Kč

Porazilová Jarmila 1 000 Kč

Řídká Vlasta 1 000 Kč

Lněničková Anežka 1 000 Kč

Strakošová Helena 1 000 Kč

Vondrová Ludmila 1 000 Kč

Turková Zdeňka 1 000 Kč

Špaček František 1 000 Kč

Václav Junek 1 000 Kč

Holešinský Pavel 1 000 Kč

Bednář Ladislav, Ing. 1 000 Kč

Jánská Jana 1 000 Kč

Kleckova Jaroslava 1 000 Kč

Dvořák Jan 1 000 Kč

Pazderka Pavel 1 000 Kč

Hubinka Jiří 1 000 Kč

Krajníková Ludmila 1 000 Kč

Knob Bohumil, RNDr. 1 000 Kč

Přichystal František 1 000 Kč

Jůzová Milena 1 000 Kč

Drápalová Emilie 1 000 Kč

Keprtová Marie 1 000 Kč

Kadlecová Eva 1 000 Kč

Knopová Simona 1 000 Kč

Sirová Jana, Ing. 1 000 Kč

Beneš Miloslav 1 000 Kč

Marusiak Peter 1 000 Kč

Povolná Marta, Ing. 1 000 Kč

Rohrlová Helena 1 000 Kč

Slavík Oldřich 1 000 Kč

Janák Filip, Mgr. 1 000 Kč 

Košťál Jan 1 000 Kč

Zikmundovský Pavel 1 000 Kč

Jurčík Stanislav 1 000 Kč

Grolmusová Marie 1 000 Kč

Bartíková Marie 1 000 Kč

Šenkýř Vojtěch 1 000 Kč

Breindlová Terezie 1 000 Kč 

Velké díky všem dárcům,

kteří přispěli na naši výzvu

v Katolickém týdeníku.

Děkujeme s úctou za příspěvek 

těmto církevním organizacím:

Kongregace sester svatého Cyrila

a Metoděje Velehrad 15 000 Kč

Klášter sester řádu Navštívení

Panny Marie 1 000 Kč

Kongregace sester Těšitelek

Božského Srdce Ježíšova 1 000 Kč

Římskokatolická farnost

v Jestřebí 1 000 Kč

Speciální podporovatelé a dárci EDY: 

Juwana Jenkins – stálá patronka
a podporovatelka 

Jana Plodková – stálá patronka
a podporovatelka 

Adam Mišík – dlouhodobý podpo-
rovatel 

Sylva Dneboská – pomoc při propa-
gaci a prezentaci EDY

MUDr. Anna Zobanová – oční spe-
cialistka na problematiku dětského 
věku 

Ivanka Bajgarová – dlouhodobá 
podpora projektu EDA PLAY

Dobrovolníci 2017: 

Petr Skalický – oprava audiovizuál-
ních hraček a světelných pomůcek 
pro zrakovou terapii

Ondřej Kolafa – školení Google

Ondřej Ježek – natočení spotu
do rádia

Karolína Slovánková – ilustrace 
Giving Tuesday

Petr Donát – grafi cké práce

Gil Bomber – korektury překladů

do anglického jazyka

Jakub Malý – konzultace PR

pan Tůma – opravy hraček
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RNDr. Milan Holeček – korektury 

Zpravodaje EDA a časopisu

(K)OUKEJ

Robert Vachule – oprava pomůcek

Tomáš Magera – údržba pomůcek

Alena Steinbach Hofmanová – vizá-

žistka při focení

Jan Hrdý – fotograf zaměstnanců 

EDA a charitativních předmětů

AKCE, KTERÉ BY SE BEZ VÁS 

NEOBEŠLY 

Seminář pro rodiče o kataraktě, 

Emauzy, listopad 2017:

MUDr. Nina Ondrová

a MUDr. Martin Hložánek,

zkušení dětští oftalmologové

Zahradní slavnost 2017:

Zapůjčení zahrady: Římskokatolická

farnost u kostela Narození Panny 

Marie Praha-Michle

Ozvučení a zapůjčení skákacího 

hradu a hraček: M-ocean event

& promotion agency

Občerstvení:

BILLA, Aviatická, Praha 6,

paní Andrea Maurerová, 

pan Michal Korpoš - Garden City 

Reality, paní Andrea Kubešová,

Andrea Lopušanová, Helena 

Michálková, Michaela Svačinová, 

Eva Ščepánková, Pavlína Šnorová, 

Michaela Veselá, Sylva Dneboská, 

Lichtenbergovo pekařství.

Program: Juwana Jenkins,

LouDkové divadlo REMEDIUM – 

paní Monika Pospíšilová

a pan Petr Malina,

akrobatická krasojízda na kole – 

slečna Hana Cikánková,

canisterapie – paní Tobišková. 

Mytí hraček a pomůcek po zahradní 

slavnosti: dobrovolníci ČSOB,

Martin Richter, Jaromír Neuman, 

Irena Hořejší, Milan Lukeš

Benefi ční koncert ,,S brejlema nebo

bez brejlí“ v klubu Jazz Dock 2017:

Kapely: Vypsaná fi xa, United Heads

Moderace: Jana Plodková,

Adam Mišík, Milan Mžourek

Dary do tomboly:

Jana Plodková – parfémy,

Adam Mišík – brýle

Spolupracující organizace:

Klub Jazz Dock, smsticket s.r.o.

Občerstvení:

zajistila společnost Naše maso

Květiny pro účinkující:

kytkyodpepy.cz

Dobrovolníci: Dominika Kasnerová, 

Ondřej Cihla, Tereza Houšková, 

Tereza Holubcová, Václav Uhlíř

Večer u Kapucínů - benefi ční

koncert pro EDU, říjen 2017:

Soubor Byzantion s uměleckou 

vedoucí Ing. Evou Komárkovou

Mikulášské rodičovské setkání 

2017:

Nadílka a občerstvení:

společnost  Primagas s.r.o.

Kostýmy a pomoc při akci:

Pavla Chudobová, Tereza Kovářová, 

Tomáš Budinský



11  FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

2015 2016 2017

NÁKLADY 10 908 119,97 100,00% 11 952 081,45 100,00% 12 624 945,42 100,00%

Materiál  764 443,00 7,01% 624 613,29 5,23% 457 468,26 3,62%

Spotřeba energie 142 439,46 1,31% 201 518,28 1,69% 254 311,35 2,01%

Prodej zboží 0,00 0,00% 277 127,00 2,32% 343 059,00 2,72%

Opravy a udržování 134 832,39 1,24% 105 754,78 0,88% 115 227,06 0,91%

Cestovné 86 368,00 0,79% 118 859,50 0,99% 99 150,00 0,79%

Náklady na reprezentaci 41 232,00 0,38% 21 628,00 0,18% 29 458,00 0,23%

Ostatní služby 2 248 092,17 20,61% 2 405 898,04 20,13% 1 858 189,42 14,72%

Osobní náklady 7 416 261,00 67,99% 7 936 971,53 66,41% 9 332 536,13 73,92%

Daně a poplatky 14 188,00 0,13% 14 800,00 0,12% 18 950,00 0,15%

Ostatní náklady 60 263,95 0,55% 106 662,62 0,89% 96 223,20 0,76%

Odpisy 0,00 0,00% 125 000,00 1,05% 10 500,00 0,08%

Poskytnuté příspěvky 0,00 0,00% 13248,41 0,11% 9873 0,08%

VÝNOSY 10 908 489,00 100,00% 11 958 239,45 100,00% 12 864 122,93 100,00%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 727 595,00 6,67% 792 016,58 6,62% 870 675,00 6,77%

Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny) 3 677,00 0,03% 86 524,14 0,72% 19 875,93 0,15%

Přijaté příspěvky 983 550,00 9,02% 905 456,73 7,57% 788 419,00 6,13%

Státní dotace 5 169 000,00 47,39% 670 000,00 5,60% 809 516,00 6,29%

Provozní dotace kraje 600 000,00 5,50% 6 214 280,00 51,97% 6 999 907,00 54,41%

Provozní dotace města a obce 247 741,00 2,27% 431 200,00 3,61% 459 000,00 3,57%

Veřejné zdroje - státní, krajské a městské 6 016 741,00 55,16% 7 315 480,00 61,18% 8 268 423,00 64,28%

Provozní dotace nadační příspěvky 3 176 926,00 29,12% 2 858 762,00 23,91% 2 916 730,00 22,67%

Provozní dotace 9 193 667,00 84,28% 10 174 242,00 85,08% 11 185 153,00 86,95%

Hospodářský zisk

za období = 369,03

Hospodářský zisk

za období = 6 158,00

Hospodářský zisk

za období = 239 177,51

NÁKLADY 12 624 945,42 100,00%

Materiál  457 468,26 3,624%

Spotřeba energie 254 311,35 2,014%

Prodané zboží 343 059,00 2,72%

Opravy a udržování 115 227,06 0,913%

Cestovné 99 150,00 0,785%

Náklady na reprezentaci 29 458,00 0,233%

Ostatní služby 1 858 189,42 14,718%

Osobní náklady 9 332 536,13 73,921%

Daně a poplatky 18 950,00 0,150%

Ostatní náklady 96 223,20 0,762%

Odpisy 10 500,00 0,083%

Poskytnuté příspěvky 9 873,00 0,078%

VÝNOSY 11 958 239,45 100,00%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 870 675,00 6,768%

Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny) 19 875,93 0,155%

Přijaté příspěvky 788 419,00 6,129%

Státní dotace 809 516,00 6,293%

Provozní dotace kraje 6 999 907,00 54,414%

Provozní dotace města a obce 459 000,00 3,568%

Provozní dotace nadační příspěvky 2 916 730,00 22,673%

Provozní dotace 11 185 153,00 86,948%

Hospodářský zisk za období 239 177,51

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek 79 061,90

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 1 217 832,00

Zboží (kniha a charitativní předměty) 210 213,00

Peníze 89 807,00

Účty v bankách 6 466 998,34

Pohledávky včetně záloh 169 854,00

Přechodné účty aktiv a pasiv 10 301,58

PASIVA

Závazky 61 879,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 801 973,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 38 578,00

Přechodné účty aktiv a pasiv 1 357 896,00

Vlastní jmění 1 296 893,90

FONDY

dary

veřejná sbírka

4 447 669,92

3 793 967,97

653 701,95

Výsledek hospodaření 239 178,00

Organizace EDA cz, z. ú. nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje,

v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích.

Organizace EDA cz, z. ú. nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Náklady organizace EDA cz, z. ú. byly vynaložené pro plnění obecně

prospěšných služeb, pro které byla organizace založena.

Odměna ředitele za výkon statutární funkce činí 12 000 Kč.

Správní rada a dozorčí orgán vykonává funkce bez nároku na honorář.

ROZVAHA
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13  CO ŘÍKÁ
 KLIENTSKÁ
 RODINA
 NA NAŠE SLUŽBY?

12  VÝROK AUDITORA

Rodina Lucie Valšubové navázala 

spolupráci s EDOU v roce 2013

a mezi klienty organizace patřila

až do začátku roku 2018, kdy

Anežka, dcera paní Valšubové, 

oslavila sedmé narozeniny.

Paní Valšubovou jsme požádali

o krátké shrnutí zkušeností

se službou rané péče.

Paní Valšubová, jak došlo k setkání 

vaší rodiny s neziskovou organizací 

EDA?

První impuls k tomu kontaktovat

ranou péči přišel z motolského 

Centra zrakových vad, kam dochází-

me s Anežkou na kontroly. Nezávisle

na tom jsem dostala tip od jedné 

maminky. Nejdřív jsem oslovila 

ranou péči ve Stodůlkách, tam však 

pro nás zrovna neměli místo, a tak 

jsem se obrátila na EDU. Neměla 

jsem nikdy důvod litovat. I když mi 

pak ze Stodůlek, kde jsou více

zaměřeni na děti s kombinovaným

a pohybovým postižením, volali, 

že se jim uvolnilo místo, už se mi 

nechtělo ranou péči měnit.

Měla jste nějakou představu,

co vás čeká, když jste si o službu 

zažádala?

Přesnou představu jsem neměla, 

snad jen něco všeobecných představ

o podpoře dítěte s postižením a jeho

rodiny. Neměla jsem tedy ani velká 

očekávání, měla jsem pocit, že to 

jako rodiče s Anežkou zvládáme 

dobře a nic nepotřebujeme. Neče-

kala jsem, že by mi toho raná péče

mohla mnoho nabídnout – s odstu-

pem času se musím svým tehdejším

zkresleným představám zasmát…

Co pro vás návštěvy poradkyně 

znamenaly? A jaké to pro vás bylo, 

pustit si do bytu cizího člověka, 

který vám navíc dává rady do života?

Jako poradkyně nám byla přidělena

Alice Pexiederová, svědomitý, pří-

jemný, vstřícný člověk. Připouštím,

že její první návštěvu provázely, 

alespoň z mé strany, rozpaky, i když 

na podrobnosti si již nevzpomínám. 

Oba jsme s tatínkem Anežky spíše 

introverti, nebylo pro nás úplnou 

samozřejmostí přijmout mezi sebe 

úplně neznámou osobu. Z poradkyně

i z toho, jak přistupovala k naší 

dcerce s těžkou mentální i pohybovou

retardací doprovázenou zrakovou

vadou, jsem ale měla dobrý pocit.

A to bylo asi pro začátek nejdůleži-

tější. Rychle jsme si na její návštěvy

u nás zvykli a vítali je. S naší Anežkou

to poradkyně určitě neměla jedno-

duché - ne vždy měla dcerka v čase

návštěvy dobrou náladu, někdy 

neměla chuť spolupracovat.

Hned od začátku jsem oceňovala 

půjčovnu hraček, poradkyně k nám 

jezdila s velkým batohem a byla jako

Ježíšek. :-)  Anežka je ve výběru 

hraček hodně náročná, dlouho si

na hračky zvyká a zaujme ji tak 

jedna hračka z patnácti. Tudíž bylo 

skvělé si hračky na nějakou dobu 

půjčit a vyzkoušet, ty, co se neujaly, 

vrátit a tu, co se Anežce líbila,

třeba pořídit vlastní.

Dle výroku nezávislého auditora, Ing. Jiřího Duky, č. oprávnění 1116 komory auditorů ČR, uvedeného v dokumentu 

„Zpráva nezávislého auditora“ ze dne 22. června 2018, účetní závěrka za období roku 2017 „podává věrný a poctivý

obraz aktiv a pasiv ústavu EDA cz, z. ú., k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 

31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy“.

Přílohy: „Zpráva nezávislého auditora“ jejíž součástí je kompletní účetní závěrka a příloha k účetní závěrce za rok 2017.

(Vzhledem ke značnému rozsahu je dokument přiložen pouze k elektronické verzi výroční zprávy, která je zveřejněna

na webových stránkách společnosti a ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.)



Nikdy jsem neměla pocit, že by mi 

poradkyně dávala rady do života, 

pokaždé ty rady byly konkrétní

a vyžádané. Vždy jsme se během 

návštěvy bavily o tom, co bych

v období do další návštěvy potřebo-

vala nebo uvítala. Emailem mi pak

chodily různé užitečné tipy nebo

odkazy na pomůcky. Už to je velká 

pomoc a úspora času. Co mi připadá

důležité zmínit je možnost inspiro-

vat se při výběru a tvorbě pomůcek 

a hraček u jiných rodin, které mají 

dítě s podobnými potřebami a jsou 

také klienty EDY. Poradkyně dobré 

nápady sdílejí mezi sebou a předá-

vají je dál. Tyto tipy a nápady, jak dítě

stimulovat či něco vylepšit, pro mě 

byly velkým přínosem, samotnou by 

mě něco takového třeba nenapadlo, 

nebo až za delší dobu. Někdy není 

čas a ani síla vymýšlet něco nového...

Využívali jste všechny služby, které 

EDA nabízí?

Z nabídky služeb rané péče jsme 

hojně využívali půjčovnu hraček

a pomůcek i knihovnu EDY. Využili 

jsme možnosti konzultovat Anežčin 

pohybový vývoj, naučili se orofaciální

stimulaci nebo tejpování. Velice jsem

uvítala doprovod naší poradkyně

do optiky při výběru brýlí pro Anežku

a také její aktivní asistenci při jednání

s vedením školky Hlásek, kde se 

jednalo o budoucím přijetí dcerky.

Několikrát jsem se účastnila setkání

rodičů, i když to nebylo často, přece 

jen nebydlíme v Praze. Vždy to však 

bylo přínosné a odnesla jsem si 

spoustu informací.

Pokud vím, zúčastnili jste se i 

týdenního pobytu v Lučkovicích –

jak jste si jej užili?

Z pobytu v Lučkovicích jsem byla 

vyloženě nadšená. Měla jsem čas 

věnovat se programu s Anežkou, 

zatímco její mladší bratr řádil v lese 

s dalšími dětmi ze sourozenecké 

skupinky. Bylo o něj postaráno 

a já se mohla naplno soustředit 

na Anežku. Každý den byl jinak 

zaměřený, jednou na pohyb, jindy 

na hudební aktivity, objevili se tam 

canisterapeutičtí pejsci a také bylo 

možné vyzkoušet si mnoho nových 

pomůcek. Velmi mile mě překvapilo, 

jak dcera, která se dokáže soustředit

jen po velmi krátkou dobu, dobře 

zvládá zařízení na ovládání počítače 

očima… Takže jsem domů odjížděla 

překvapivě odpočatá se spoustou 

inspirace a nových podnětů. Pokud 

by to šlo, rádi pojedeme na pobyt 

znovu.

Máte nějaký nápad, co bychom

v EDOVI mohli zlepšit?

Jakou další službu nebo aktivitu 

rodinám nabídnout?

Nyní, když Anežka završila sedm let 

a podpora EDY nám skončila, zjišťuji,

že mi trochu chybí. Uvítala bych 

nějakou návaznou službu podobného

rázu pro větší děti a jejich rodiny 

(nemám na mysli speciálně peda-

gogické centrum), samozřejmě péče

by už nemusela být tak intenzivní. 

Třeba poradkyni, která by nedojížděla

do rodin, ale fungovala by po telefonu

pro tyto „osiřelé“ rodiny. Nebo třeba 

nějakou internetovou skupinku 

bývalých „EDOVÝCH“ rodin, kde by 

mohlo fungovat sdílení nápadů a rad.

Přinesl vám EDA do života něco 

nového?

Jestli mi přinesl EDA do života něco 

nového? Zcela jistě poznání toho, že 

na naši „speciální“ holčičku nejsme 

sami, máme se na koho obrátit, a to 

jak ve smyslu podpory „jak na to“, 

tak i v situacích, když člověk „pokle-

sává na duchu“. Vypadá to totiž, že 

Anežka má tak vzácnou genetickou 

vadu, že žádná jiná holčička na světě

ji nemá. Alice s naší rodinou zažila 

leccos. Nejsem si zcela jistá, co si o 

návštěvách u nás myslela, ale nikdy 

jsem od ní neslyšela kritiku toho, 

jak s Anežkou pracujeme. Vždy jsem

z ní cítila to, proč k nám chodila, tu 

PODPORU. A za to patří jí a EDOVI 

velký dík od nás i od Anežky.
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14  KONTAKTY

DMS EDA 60

DMS EDA 90

DMS EDA 30

300 Kč 

500 Kč 

1 000 Kč 

150 Kč 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Uvítáme, když se rozhodnete naši organizaci podpořit také jako dobrovolník.

Hledáme odborníky se zkušenostmi, výpomoc pro naše propagační akce
i ambasadory, kteří budou šířit povědomí o rané péči či krizové Lince EDA.

EDA cz, z. ú.
Filipova 2013/1

148 00 Praha 4

tel.: 224 826 860

mobil: +420 724 400 820

e-mail: info@eda.cz

web: www.eda.cz

IČO: 24743054

Bankovní spojení:
241046261/0300

Účet je vedený u ČSOB

Veřejná sbírka 
(S-MHMP/1394475/2014):
2500141992/2010

Transparentní účet je vedený

u FIO banky

Jak nás můžete podpořit      a stát se přítelem EDY?

Finančním darem Váš dar lze zaslat na náš transparentní účet veřejné sbírky: 

2500141992/2010. Účet je vedený u FIO banky. 

Příklady konkrétní pomoci: 1 cesta za klientskou rodinou

1 speciální pomůcka do půjčovny EDA

1 hodina konzultace poradkyně v rodině

krizová pomoc psychologa v rodině

DMS

Nákupem charitativních předmětů

Na telefonní číslo

87 777

www.eshop.eda.cz

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, z toho EDA cz, z.ú.

obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz
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14  PŘÍLOHA:
 ZPRÁVA
 NEZÁVISLÉHO
 AUDITORA
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1 x příslušnému fin. orgánu

EDA cz, z.ú.
Trojická 2/387
Praha 28
128 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

Účetní jednotka doručí:

24743054

IČO

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

v plném 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 1 2971 140
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 105 105

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 105105A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 1 560 1 727
Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 907908A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 820652A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -525 -535
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 -26-26A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. -463 -47335Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -36-36A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.



2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 7 1356 616
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 210 287

Materiál na skladě (112) 42B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 259210B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 28B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 154 263
Odběratelé (311) 52 738B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 117100B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 2B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64 150B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68 -1114B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 6 246 6 538
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 9249B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 6 4466 197B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 6 47
Náklady příštích období (381) 81 296B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 18B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 8 4327 756
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 7 0085 716
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 5 710 6 762

Vlastní jmění (901) 87 1 6731 833A. I. 1.

Fondy (911) 88 5 0893 877A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 6 246
Účet výsledku hospodaření (963) 91 239xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x6A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 7A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 1 4242 040
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 829 1 140
Dodavatelé (321) 106 3545B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 33B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 451398B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 237199B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 6345B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118 77B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127 277109B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.



sociální služba raná péče

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 29.03.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 1 211 284

Výdaje příštích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 2841 211B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 8 4327 756
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

24743054

EDA cz, z.ú.
Trojická 2/387
Praha 28
128 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2017

v plném 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

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 1572 812 345A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 27103 712A. I. 1.

Prodané zboží 3434 343A. I. 2.

Opravy a udržování 1155 115A. I. 3.

Náklady na cestovné 996 99A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 307 30A. I. 5.

Ostatní služby 1 8588 1 858A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 9 3339 333A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 7 02214 7 022A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 2 21415 2 214A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 2517 25A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 7218 72A. III. 14.

Daně a poplatky 1919A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 1920 19A. IV. 15.

Ostatní náklady 9696A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 9628 96A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 1029
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 10

Odpisy dlouhodobého majetku 1030 10A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky 1010A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

1036 10A. VII. 28.



Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 12 62512 280 34539Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 11 18511 185B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 11 18542 11 185B. I. 1.

Přijaté příspěvky 788788B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 78845 788B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 871359 512B. III. 47

Ostatní výnosy 2020B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 251 2B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 1854 18B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetkuB. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 12 86412 352 51261Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 23972 167C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 23972 167D. 63ř. 62 - ř. 37

sociální služba raná péče

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 29.03.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
EDA cz, z.ú.

Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní 
závěrka sestavuje 31.12.2017

Účetní období 1.1.2017 – 31.12.2017

a) Základní údaje
Název EDA cz. . .  (Raná péče EDA o.p.s. do 31.12.2015) 

k 1.1. 2016došlo ke změně právní formy a názvu
Sídlo Trojická 2/387, Praha 2
IČ 24743054
Právní forma Zapsaný ústav (do 31.12.2015 o.p.s. k 1.1.2016 došlo 

ke změně právní formy)
Hlavní předmět činnosti (poslání) Zajišťování rané péče podle zákona č.108/2006 SB
Hospodářská činnost -
Ostatní činnosti -
Statutární orgány Ředitelka organizace
Organizační složky s vlastní právní subjektivitou -

b) Zakladatelé, zřizovatelé

Mgr. Petra Mžourková,   Mgr. Martina Herynková 

Vklady do vlastního jmění  - 1 000,-

c) Obecné účetní informace

Účetní období: 1.1.2017 – 31.12.2017

Používané účetní metody: účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví v platném 
znění a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání.

Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí výpočetní techniky.

Způsob a místo úschovy účetních záznamů: archiv společnosti Eda cz, z.ú. v sídle společnosti.

Aplikace obecných účetních zásad: dle zákona o účetnictví v platném znění.

Způsoby oceňování: dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách, zásoby v pořizovacích cenách 
(cena pořízení a doprava), finanční investice v pořizovacích cenách.

Způsoby odpisování: účetní jednotka provádí u dlouhodobého hmotného majetku odpisy dle 
odpisového plánu podle stanovené doby použitelnosti  - pouze účetní odpisy

Způsob stanovení oprávek k majetku: součet dosavadních odpisů.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: reálná hodnota nebyla použita.



Způsob tvorby a výše opravných položek: nebyly tvořeny. 
 
Způsob tvorby a výše rezerv: nebyly tvořeny. 
 
Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a 
výsledek hospodaření: žádné odchylky nenastaly. 
 
d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky: žádné změny nenastaly. 
 
e) Způsoby oceňování aktiv a závazků: aktiva a závazky jsou oceňovány v souladu s § 25 
zákona o účetnictví. 
 
f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající 
jejím jménem a na její účet drží podíl  
Nejsou. 
 
h) akcie a podíly 
Nejsou. 
 
i) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry nebo práva 
Nejsou. 
 
j) dlužené částky, které vznikly v průběhu účetního období 
Nejsou. 
 
k) Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci) 
Nejsou. 
 
l) Výsledek hospodaření 

výsledek hospodaření Kč 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 72 409,51 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 166 768 
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů 239 177,51 

 
 
 
 
 
 
m) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců 

položka zaměstnanci celkem 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 18 
Mzdové náklady 7 022 297 
Zákonné sociální pojištění 2 213 473,57 
Ostatní sociální pojištění 0,00 
Zákonné sociální náklady 24 609 
Ostatní sociální náklady 72 156,56 

                                                 
 povaha informací nesmí způsobit vážnou újmu některým uvedeným účetním jednotkám 
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Osobní náklady celkem 9 332 536,13 
 
n) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných 
orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou  
12 000,-  - měsíc prosinec 2017   
 
o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, 
stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. ** 
Nebyly. 
 
p) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky) poskytnuté 
členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou 
zřizovací listinou 
Nebyly. 
 
q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního 
majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období pozn: 
(pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutné uvést 
podrobnosti) 
Nebyl ovlivněn. 
 
r)Způsob zjištění základu daně z příjmů: 
Použité daňové úlevy: § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 
Způsob užití prostředků v běžném účetním období, které byly získány z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích (§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.): 

rok 2015 2016 2017 
výše daňové úlevy 170 859 25 000 239 178 
výše využití daňové úlevy 170 859 25 000 - 
způsob využití daňové úlevy Náklady sociální 

služby - 2017 
Náklady sociální 

služby - 2017 
- 

výše nevyužité daňové úlevy   239 178 
 
 
s) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již 
zaplacenou daní v těchto účetních obdobích (je-li tento rozdíl významný) 
Účetní jednotka neměla v minulém ani běžném zdaňovacím období daňovou povinnost. 
 
t) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty 
Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a 
ztráty a nepotřebují zvláštní komentář. 
 
Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo 
kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány: 
 
 
Dlouhodobé bankovní úvěry 

bankovní úvěr celková výše bankovního úvěru úroková sazba zajištění úvěru 
- - - - 

                                                 
 informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby 
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u) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období 
položka částka 

Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta) 6 158 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů  
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let  
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let  

 
 
 
 
 
 
 
 

Razítko: Podpis odpovědné 
osoby: 

Podpis osoby odpovědné za 
sestavení: 

Okamžik 
sestavení: 

  Mgr.Petra 
Mžourková 

Karásková Jana 29.3.2018 

   Telefon: 724308416   
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