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Zák|adní údaje

Jediným zaklaďatelem obecně prospěšnéspolečnosti je Agentura J.L.M., S.Í.o.' se sídlem
Táborská 15' 140 00 Praha 4
1. 1. organizačni schéma

Správní rada:

předseda:

členové:

Dozorčírada:

předseda''

členové:

Ředitelka;

Mgr. Vladimír Labuda,
Praha 4 - Nusle, Táborská 841lI5,
den vzniku funkce: 5.května2012
Petra Šedivá,
Praha 17 - Řepy, Vondroušova II99l57 ,
den vzniku členství:5.května2012
Mgr. Kateřina Vondrková,
Jesenice, Za Rybníkem 559,
den vzniku členství:5. května 2012
Zasprávní radu jedná a podepisuje její předseda.

Mgr. Stanislav Veverka,
Praha 9, Pavlišov ská 2284 13,
den vzniku funkce: 23. záŤi20\3
Ing. Vlastimil Nesrsta,
Přezletice, Seříková 254,
den vzniku členství:5.května20l2
Ing. Jiří Tyc,
Vrábče 190'
den vzniku členství:5.května2012
Za dozorěí radu jedná a podepisuje její předseda.
Mgr. Zuzana Labudová,
Praha 4 - Nusle, Táborská 847l15'
den vzniku funkce: 5.května2012

2.

Náplň práce společnost

2.r

Hlavní činnostíspolečnostijsou osvětové přednášky a besedy o obecně prospěšných
tématech týkqícíse zdravotní osvěty a plevence, prosazování rovných pří]eŽitostí
pohlaví, etnických a sociálních skupin, ochrany spotřebitelských zájmů, hospodárného
využívánienergetických surovinových a dalších přírodních zdrojů, ochrany Životního
prostředí, výváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj společnosti. Tyto činnosti
jsou pro školy, občanská sdruŽení, zájmové organizace a spolky a dalšíobčanské
aktivity a shromáŽdění poskytovány bezplatně.
Doplňkovými činnostmi společnosti jsou vydávání informačnícha propagačních
materiálů a dalšíchtiskovin, výroba audiovizuálních programů a organizace mediálních
kampaní k uvedeným tématům, zŤizování a provozování webových stránek a profilů s
uvedenou tématikou na intemetu a sociálních sítích.
Společnost poskytuje za podmínek uvedených v ustanovení $ l7 odst. I zákona
24811995 Sb. aktivity uvedené v odst. 2.I také zauplatudalším subjektům, např.
zájmovým, profesním a dalšímspolečenským organizacím, orgánům státní
u
'piáuy
samosprávy atp.
Společnost poskytuje zaip|aturtyné sluŽby v oblasti rovných práv apříleŽitostí
školení,genderové audity, tvorba, výroba a distribuce tiskovin s genderovou tématikou

2.2

/..)

2.4

atp.

3.

Přehled činnosti v roce 2013

3.1

Společnost v rámci své náplně práce v loce 2013 provedla a zajistila:
48 bezpIatných osvětových přednášek a besed na téma Rakovina není náhoda ve
středních školách v Soběslavi, ostravě, Bruntále, Novém BydŽově, Sokolově, Dačicích.
Světlé nad Sázavou, opavě' Brně, Ivančicích,Praze' Hostivicích, Vlašimi, ostrově,
Neratovicích, Frýdku-Místku, Jihlavě, Rumburku a Rakovníku, kterých se zúčastnilo
2 583 studentů a studentek.
3.1.2 8 bezplatných osvětových přednášek a besed v pilotní verzi projektu Rovnoprávnost
není sprosté slovo ve středních školách v Humpolci,Plzni, Berouně, Brně, Vysokém ad
Jizerou a Středoklukách, kterých se zúčastni\o287 studentek a studentů.
3.1.3 Dva semináře Rovné příleŽitosti ve firemní praxi.
3.1.4 Genderové audity ve společnostech Ewing PR, Alfa Reklama Příbram a Daikin
Industries Czech Republic.
3.1.5 obsahovou a otganizační přípravu osvětového projektu určenéhopro základní a střední
školy a zaměŤeného na problematiku soužitíetnických skupin pod názvem Romský (?)
hlavolam.
3.1'6 Účast aptezentaci společnosti na Kongresu Žen 15. června v Praze.
3.1 . 1

3.2

3.3

Dne 13. 6. tragicky zahynulapředsedkyně dozorčírady společnosti. Výkonem funkce
předsedy dozorčírady byl dočasně pověřen člen dozorčírady ing. VlastimilNesrsta. Na
návrh předsedy správní rady byl členem dozorčírady jmenován Mgr. Stanislav
Veverka. Po schválení návrhu správní i dozorčíradou byl S. Veverka zvolen předsedou
dozorčírudy. Změna byla zapsánado rejstříku o.p.s.
Rozhodnutím zak|adatele bylo do rejstříku o.p.s. zapsáno rozšířeníčinnosti o doplňkové
činnosti popsané v bodech 2.3 a2.4 této výročnízprávy.

l

4.

Hospodaření společnosti v roce 2013

4.i Náklad
Druh nákladu
Spotřeba materiálu
Sootřeba enersií

Kč

Popis
Kancelářské potřeby, mobil Nokia

9.270.-

ooraw aúdržba

Cestovné
Reprezentace
ostatní sluŽby

Mzdové nákladv
Sociální nákladv
Daň silniční
Jiné ostatní náklady

občerstvení
r.496,Internetová doména, vedení účetnictví,poštovné, 80.822,ověřování
Náiem pÍacovnY včetně enersií
30.000.93.750.-

Bankovní poplatky
kolkv

r.407,400,-

Odoisl
Celkem

211.145,-

4.2.v
Výnosy z obecně

prospěšných sluŽeb
Výnosy z doplňkove
činnosti
Jiné vÝnosy
Celkem

Druh vÝnosu
Dotace MZCR

Kč

kurzy

66.150,-

úroky

T6,I2
203.166"r2

4.3 Hospodářský výsledek

13

Popis

7.000,-

v roce 2013: - 13 978'88 Kč

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Společnost nepřijala V loce 2013 Žádné dary od fyzických osob.
Společnost nemá žádnécenné papíry a finančníinvestice.
Společnost nemá majetkové účastiv jiných společnostech.
Společnost nemá úvěr.
Společnost nemá zásoby.
Společnost nemá pohledávky'
4.10 Společnost nemá závazky po splatnosti.

Y Praze28.22014
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|l1gr. Zuzana Labudová, ředitelka společnosti

Stanovisko dozorčírady k výročnízprávě za rok2013
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Dozorěí rada pracovala ve sloŽení
Mgr. Stanislav Veverka, předseda
Ing. Vlastimil Nesrsta, člen
Ing. Jiří Tyc, člen
Dozorčíruda zasedala v roce 2012 ce\kem2x
Výročnízpráva byla dozorěí radě doručena 5.3.2014
společno sti
-Ekonomika
Učetnictví
bylo vedeno extemí účetníspolečností
Ekonomika společnosti - bez výhrad

Provozní záležitosti - bez výhrad
Admini strativně-techni cké záležitosti - b e z výhr a d
Celkové stanovisko dozorěí rady k výročnízprávě zarok2013

Y Praze.I0.3.2014

-

/il/

bez výhrad

Mgr. Stanislav Veverka, předseda dozorčírady

