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ZákJadníúdaje o obecně prospěšné společnosti

Jediným zakladatelem obecně prospěšnéspolečnosti je Agentura J.L'M', s.r.o.' se sídlem
Táborská 1'5,I40 00 Praha 4

Organlzačníschéma
Sprdvní rada: předseda:
1. L.

členové:

Mgr. Vladimír Labuda,
Praha 4 - Nusle, Táborská 84]115,
den vzniku funkce: 5.května2012
Petra Šedivá,
Praha 17 - Řepy' VondroušovaII99l57,
den vzniku členství:5.května2012

Mgr. Kateřina Vondrková,

Jesenice, Za Rybníkem 559,
den vzniku ělenství: 5.května2012
Za správni radu jedná a podepisuje její předseda.

Dozorčíradu:

předsedlryně:

členové:

Ředitelku:

Mgr. Anna Veverková'
Praha 4 - Lhotka' Dobřejovická 56614,
den vzniku funkce: 5.května2012
Ing. Vlastimil Nesrsta,
Přezletice, Seříková 254'
den vzniku členství:5.května2012
Ing. Jiří Tyc,
Vrábče 190,
den vzniku členství:5.května20l2
Mgr. Zuzana Labudová,
Praha 4 - Nusle, Táborská 847lI5,
den vzniku funkce: 5.května2012

Náplň práce společnosti
2.1 Hlavní činnostíspolečnosti jsou osvětové přednášky
2.

a besedy o obecně prospěšných
prevence'
prosazování
rovných příleŽitostí
a
zdravotní
osvěty
tématech týkajíci se
pohlaví, etnických a sociálních skupin, ochrany spotřebitelských zájmů, hospodárného
vylžíváníenergetických surovinových a dalšíchpřírodních zdrojů, ochrany životního
prostředí, vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj společnosti.

.2.2 Doplňkovými činnostmi společnosti jsou vydávání informačnícha propagačních

materiálů a dalšíchtiskovin, výroba audiovizuálních programů a organízace mediálních
kampaní k uvedeným tématům,zšizování a provozování webových stránek a profilů s
uvedenou tématikou na internefu a sociálních sítích.

/
3. Přehled činnosti v roce2012
3.1 osvětová beseda o.p.s. byla zapsénav rejstříku obecně prospěšných spoleěností, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl o' vložka907,5. května 2012.

3.2 Správní radajmenovala týždenředitelku společnosti a s jejím souhlasem rozhodla, žetato
funkce bude do ziskáníprostředků na činnost společnosti vykonávánabezplatně.
3.3 Správníradatýž ďenrozhodla, Že funkce členůsprávní a dozorěi rady budou do získání
prostředků na ěirrnost společnosti vykonávány bezplatně.
3.4 Žakladatel společnosti poskytl na činnost společnosti v roce 2012bezp\atně své
kancelářské zázemí'
3'5 Ředitelka společnosti v pruběhu roku}Ol2 připravovala podmínky pro rozvoj činnosti
společnosti - vytvořila webové stránky a profily na sociální síti, zpracovala scénař a
prezentaci k osvětovým aktivitám na téma rovná práya.
3.6 V roce2OI2 neměla společnost žádnézaměstnance. Reditelka společnosti vykonávala
svou funkci bez nároku na odměnu.

4.

Hospodaření společnosti v roce 2012

4.1

Naklady
Druh nákladu

Kč

občerstvení
Internetová domena
Vedení účetnictví
Notářský zápis
Poštovné
Pronájem místnosti

982.9.462,-

Spotřeba materiálu
Spotřeba energií

ooraw atdržba
Cestovné
Reprezentace
ostatní služby

ověřování
Mzdové náklady
Sociální náklady
Daň silniční
Jiné ostatní nák1ady
Odpisy
Celkem

Bankovní poplatky

2.092.s0

Popis

Výnosy z obecně

/

4.3 Hospodářský výsledek

v roce 2012: - 12'536'50

Kč

Společnost nepřijala v roce 2OI2 žádnédary od fyzických osob.
Společnost nemá žádnécenné papíry a finančníinvestice.
Společnost nemá majetkové účastiv jiných spoleěnostech.
Společnost nemá úvěr.
Spoleěnost nemá zásoby.
Společnost nemá pohledávky.
4.10 Spoleěnost nemá závazky po splatnosti'

4.4
4.5
4'6
4.7
4.8
4.9

V Praze 10.6. 2013
Mgr. Vladi

^rk!-edseda

správní rady

I

I7

5. Stanovisko dozorčírady k

5.l

výročnízprávěza rok20l2

Dozorčírada pracovala ve složení
Mgr' Anna Veverková, předsedkyně
Ing. Vlastimil Nesrsta, člen
Ing. Jiří Tyc, člen

5.2
5.3
5.4

Dozorčiradazasedala v roce 2012 celkem 3x
Výročnízprávabyla dozorčíradě doručena 1I.6.2013
Ekonomikaspolečnosti
5.4.I Účetnictvíbylo vedeno extemí úěetníspolečností
5.4.2 Ekonomika společnosti - bez výhrad
5.5 Provozní záležitosti - bez výhrad

5.6
5.]
5.8.
5.8

Administrativně-technické záleŽítosti - bez výhrad
Celkové stanovisko dozorěí rady k výroění zprávě zarck20|2 _ bez výhrad
Dozorěí rada doporučila ředitelce společnosti zvážit změnu banky s cílem sníŽit výdaje
v položce bankovní poplatky
Vzhledem k náhlému úmrtípředsedkyně dozorčírady dne 13.6.2013 podepisuje
Stanovisko dozorčírady k výročnízprávě zarok2ll2 ělen DR ing. Nesrsta.
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Ing. VlastimilNesrsta, člen dozorčírady

