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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti a hospodaření 
 

 

EUROVIZE, o.p.s. 

se sídlem Cimburkova 258/21, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00 

IČ: 27214800 

(dále jen „EUROVIZE“) 

 

za rok 2010 
 

 

 

Přehled obsahu výroční zprávy: 

 

1. přehled činností vykonávaných v roce 2010 s uvedením vztahu k účelu založení 

EUROVIZE 

2. roční účetní závěrka za rok 2010 a zhodnocení základních údajů v ní obsažených 

3. přehled o peněžních příjmech a výdajích 

4. přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů 

5. vývoj a konečný stav fondů 

6. stav a pohyb majetku a závazků 

7. úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění 

obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost 

(správu obecně prospěšné společnosti) 

8. změny zakládající listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 30. června 2011 
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1. Přehled činností vykonávaných v roce 2010 s uvedením vztahu k účelu založení 

EUROVIZE 

 

EUROVIZE vytvářela ve sledovaném roce zejména podmínky pro výchovu veřejnosti 

k celospolečenskému zvýšení přímé zainteresovanosti občanů v oblastech politického, 

společenského, ekonomického života a podmínky pro výchovu veřejnosti k aktivní 

spoluúčasti občanů na řízení společnosti prostřednictvím základních demokratických 

principů. Tuto činnost, která je v přímé souvislosti s druhem obecně prospěšných služeb, 

k jejichž vykonávání byla EUROVIZE založena, uskutečňovala zejména prostřednictvím 

následujícího: 

- vypracování konceptu a následná realizace projektu „České ragby“. V období od září 

do prosince 2010 EUROVIZE vyrobila a na televizní stanici ČT 4 Sport odvysílala 

jedenáct televizních dílů magazínu o ragbyovém sportu. 

- vypracování konceptu projektu DětskýOmbudsman.cz, multimediálního internetového 

portálu, jehož hlavním cílem je posílit institut ochrany práv dětí. Zajišťování finanční 

podpory pro realizaci uvedeného projektu. 

- vypracování konceptu projektu „Výzkum finanční gramotnosti v České republice“. 

Cílem projektu je zjišťování znalostí/gramotnosti občanů České republiky v oblasti 

bankovnictví, úrokových sazeb, hypoték. 

 

 

2. Roční účetní závěrka za rok 2010 a zhodnocení základních údajů v ní obsažených 

 

Roční účetní závěrka byla vypracována k datu 31. 12. 2010 a zahrnuje rozvahu, výkaz 

zisků a ztrát a přílohu k účetní závěrce. V kalendářním roce 2010 vykázala EUROVIZE 

příjmy 2 500 006,83 Kč, náklady činily celkem 3 725 120,50  Kč, které tvořily náklady na 

služby 3 721 929,50 + bankovní služby a poplatky v částce 3.191,- Kč. Výsledkem 

hospodaření za rok 2010 byla ztráta ve výši 1 225 113,67 Kč. 

 

3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

 

Celková částka nákladů v roce 2010 činila 3 725 120,50 Kč. Celkové příjmy dosáhly 

částky 2 500 006,83 Kč. V kalendářním roce 2010 tak EUROVIZE vykázala ztrátu ve 

výši 1 225 113,67 Kč. 

 

 

4. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů 

 

Druh příjmu Kč 

úroky přijaté 6,83 Kč 

finanční dar od PO: APEX On-line Praha 2 500.000,00 Kč 

Finanční dar od FO 0,00 Kč 

  

Výnosy celkem  2 500 006,83 Kč 

 

 

5. Vývoj a konečný stav fondů 

 

Stav fondů se proti stavu k 31.12.2009 nezměnil. 
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6. Stav a pohyb majetku a závazků 

 

Náklady – hlavní činnost:  

Bankovní a správní poplatky                                                     3 191,00 Kč 

Ostatní služby  3 721 929,50 Kč 

Náklady celkem 3 725 120,50 Kč 

 

Krátkodobý finanční majetek k datu 31. 12. 2010 činí 2 637 636,41,- Kč a je tvořen 

zůstatkem v pokladně ve výši 118.865,- Kč a na bankovních účtech společnosti ve výši    

2 518 771,41 Kč.  

 

7. Úplný objem výdajů (nákladů)  

 

a) výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb     3 721 644,50 Kč 

    (na výrobu 11 dílů TV magazínu České ragby) 

b) výdaje na doplňkové činnosti                            0,- Kč 

c) výdaje na vlastní činnost (správu obecně prospěšné společnosti)                3 476,- Kč 

 

Společnost neměla v roce 2010 doplňkovou činnost. Členům správní rady ani dozorčí rady 

nebylo vyplaceno peněžité nebo jiné plnění.  

 

 

8. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 

 

V průběhu roku 2010 nedošlo k žádným změnám zakládací listiny společnosti, ani ke 

změnám členů správní a dozorčí rady. 

 

 

 

Za správní radu:       _______________________ 

        Radka Škarková 

 

 

        _______________________ 

        Kateřina Zemanová 

 

 

        _______________________ 

        Petr Zeman 

 


