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1. Úvodní slovo 
Obecně prospěšná společnost Společenství Romů na Moravě je nevládní organizace 

s romským  managementem,  který  nemá  býti  symbolem  nějakého  vyčleňování,  nýbrž 
zdůrazněním poněkud jiného naplňování programu integrace Romů do společnosti, než je 
vlastní většině nevládních organizací ať už romských nebo Romy podporujících.
Ze všeho, co je možno z výroční zprávy vyčíst je zřejmé, že náš realizační tým je suverénní a 
plnohodnotný konglomerát  osobností,  které  přijímají  od  své  správní  rady pouze  pokyny, 
týkající se směřování organizace a základních idejí.  Takovéto složení snad může zabránit 
dojmu o vyčleňování, které pokládáme za nežádoucí.
Základní idea, kterou organizace vyznává je:

- budování  mostů  mezi  minoritou a  majoritou  bez  extrémních  požadavků a  názorů, 
které by toto budování jakkoliv limitovaly,

- budování partnerských vztahů mezi zástupci Romů v našich  pobočkách ve městech 
Moravy se samosprávami měst, zástupci regionů a posléze i zástupci státu.

Náplní naší práce je snaha o realizaci programu integrace Romů do společnosti  ve všech 
směrech,  které  je  možno uvažovat,  ať  už  v oblasti  mimoškolních aktivit  dětí  a  mládeže, 
sociální práci a poradenství,  obhajobě lidských práv či vydavatelské činnosti  a kulturním 
vyžívání. To vše se zřetelnou snahou vnímat veškeré potřebné souvislosti, které spatřujeme 
ve společenském životě i v politické činnosti.
Prohlašujeme, že nedílnou součástí našich činností je podpora romské identity a tuto podporu 
pokládáme za  základní  prvek  naší  práce,  prvek,  který  chápeme jako  podporu veškerých 
dalších aktivit a to nejen ve vzdělávání, kde to je samozřejmostí, ale také v sociální práci a 
jiných  oblastech  činnosti.  Náplní  naší  práce  je  také  spolupráce  mezinárodní  s romskými 
uskupeními ve státech EU i mimo ni.
Společenství  Romů na Moravě má mnoho příznivců a podporovatelů.  Z naší  databáze je 
možno hovořit o čísle větším než 2000 členů.

Ing. Karel Holomek

2. Činnost  SRNM 
Společenství Romů na Moravě - obecně prospěšná společnost byla založena 7. října 

roku 2003.  Navázala tak na úspěšnou dvanáctiletou činnost  občanského sdružení.  V roce 
2004 fungovalo občanské sdružení  i  obecně prospěšná společnost   paralelně a v průběhu 
roku se aktivity postupně převáděly z o.s. na o.p.s. Většina aktivit v tomto roce však byla 
pod hlavičkou občanského sdružení.

Občanské sdružení  Společenství  Romů na Moravě bylo založeno v roce 1991 jako 
romská nevládní organizace, mající za cíl podporovat integraci Romů do společnosti. Během 
své  činnosti  se  soustředilo  zejména  na  oblast  výchovy  a  vzdělávání  romských  dětí 
v mimoškolní oblasti, podporu romské kultury a vydávání romského čtrnáctideníku Romano 
hangos,  později  na  oblast  občanského a  sociálního poradenství  (v návaznosti  na  ochranu 
lidských práv) a na terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách.

Organizace  má  ústřední  sídlo  v Brně,  působí  však  v dalších  6  městech  Moravy  a 
Slezska.  Regionální  pobočky  sídlí  v Ostravě,  Frýdku-Místku,  Novém  Jičíně,  Olomouci, 
Šternberku a Bruntále.  V každé z těchto  poboček má SRNM své komunitní  centrum, ve 
kterém celodenně probíhají aktivity pro děti, mládež i dospělé. V Hodoníně a Rožnově pod 
Radhoštěm, místech kde žije větší množství romských rodin, působili naši terénní sociální 
pracovníci a komunitní pracovníci .
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3. Právní struktura SRNM 

Správní rada :

Gejza Horváth – předseda správní rady, hudebník
Vladimír Horváth – člen správní rady, zastupitel MÚ Frýdek-Místek
Jiřina Somsiová – členka správní rady, vedoucí pobočky SRNM Olomouc
Bc. Jan Gábor – člen správní rady, vedoucí pobočky SRNM Šternberk
Dušan Kandra – člen správní rady, vedoucí pobočky SRNM Bruntál
Vojtěch Gašpar – člen správní rady, vedoucí pobočky SRNM Nový Jičín
Marie Holubová – členka správní rady, vedoucí pobočky SRNM Ostrava
Arpád Šaray – člen správní rady, vedoucí občanské a sociální poradny
Mgr. Miroslav Zajda – člen správní rady, právník (do října 2004)

Dozorčí rada:

      Alena Vrbková
      Karol Gábor
      Roman Růžička

4. Organizační struktura SRNM

- Ředitelství a ekonomické oddělení:
Ing. Zuzana Holomková

- Výchovně-vzdělávací centrum:
Barbora Veselá -  koordinátor výchovně-vzdělávacích aktivit (do konce září 2004)

Bc. Michaela Cenková - koordinátor výchovně-vzdělávacích aktivit (od začátku října 2004)

Irena Bagárová - pracovnice pro mimoškolní aktivity dětí, styk se školami a romskými 

asistenty

PhDr. Michal Kročil - koordinátor a metodik pro regionální organizace                  

-   O  bčanská a sociální poradna:  
Arpád Šaray – vedoucí poradny

Zdeňka Císařová  DiS. – koordinátor terénních sociálních pracovníků

Mirka Čepová – terénní sociální pracovnice

Vladimír Dirda – terénní sociální pracovník   
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-   Redakce Romano hangos:  
Ing. Karel Holomek – šéfredaktor

Gejza Horváth – redaktor

Kateřina Danyiová – redaktorka, grafička

Jana Kabeláčová – redaktorka

Irena Růžičková – asistentka

-  Regionální organizace: 
Ostrava - Marie Holubová, předsedkyně 
Frýdek-Místek - Marie Wehrsingerová, předsedkyně 
Nový Jičín - Vojtěch Gašpar, předseda 
Bruntál - Dušan Kandra, předseda
Olomouc - Jiřina Somsiová, předsedkyně
Šternberk - Bc. Jan Gábor, předseda

5. Činnost v roce 2004 - Brno

Výchovně-vzdělávací centrum:

V roce 2004 byly v oblasti výchovy a vzdělávání romských dětí a mládeže podporovány tyto 
aktivity: 

Zájmové kroužky: 

1. Hudební sekce - hudební zkušebna pro mladé 
začínající romské a smíšené skupiny, realizace 
výuky hry na hudební nástroje (kytara, baskytara, 
klávesy, saxofon, housle…), propagace 
hudebních skupin a jejich podpora v účasti na 
hudebních festivalech a přehlídkách.

2. Sportovní sekce – podpora sportovních 
oddílů SRNM, zejména AC Roma, uspořádání 
žákovských, dorosteneckých i dospělých 
fotbalových turnajů (Roma Cup, Velikonoční 
fotbalový turnaj) a jiných sportovních akcí. 
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3. Divadelní sekce – divadelní kroužek zahrnoval činnost dětského divadelního souboru, 
který se se svým představením „Afrika“ účastnil několika divadelních přehlídek. V rámci 
této sekce probíhal i taneční kroužek, jehož náplní byla výuka klasických romských tanců, 
soubor Terne čhaja vystoupil na mnoha kulturních akcích.

4. Výtvarná  sekce - v rámci  výtvarné sekce byl realizován keramický kroužek pro romské 
děti.

V roce 2004 jsme realizovali nebo jsme se aktivně účastnili mnoha jednorázových kulturních 
a sportovních akcí:
Velikonoční fotbalový turnaj
Oslavy  mezinárodního  dne  Romů   –   zasazení  stromu  soudržnosti  na  zahradě  fary  v 
Zábrdovicích
Benefiční  koncert  O  Roma  le  Romenge  – na  podporu  Romů  žijících  v osadách  na 
východním Slovensku
Účast na Bambiriádě  
Oslava Dne dětí – výlet na brněnskou přehradu
Roma cup – mistrovství republiky Romů ve footsalu 
6 letních táborů (Brno, Olomouc, Frýdek-Místek, Ostrava, Nový Jičín, Bruntál) 
Výlet do Moravského Krasu
Prohlídka Prahy
Výlet na Safari do Dvora Králové nad Labem
Přehlídka romského divadla
III. ročník hudebního festivalu Djangofest
Účast na akci „Husovický skřivánek“ a „Žijeme v jednom městě“
Vánoční dílna

Kulturní činnost:     

V oblasti kulturní probíhaly v roce 2004  následující činnosti:
- ve všech pobočkách fungovala řada kroužků 

stimulujících  a  kultivujících  schopnost 
estetického cítění a vyjádření se uměleckými 
prostředky  (např.  výtvarný  a  divadelní 
kroužek,  nástrojová  výuka,  zkušebna  pro 
mladé skupiny atd.)

- pořádaly se akce (např.  oslavy Dne Romů, 
Taneční  a  divadelní  přehlídka  aj.),  kde  se 
činnost  těchto  kroužků  prezentovala  na 
veřejnosti

- děti  vystupovaly  i  na  akcích,  které  jsme 
nepořádali  a kam byly pozvány a většinou 
sklízely velký úspěch  
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Občanská a sociální poradna: 

Terénní sociální práce se zaměřuje na konkrétní lokality s převažujícím počtem romských 
rodin (Brno – sever, Brno- střed), působí přímo mezi obyvateli a snaží se pomáhat při řešení 
problémů s cílem preventivně působit proti jejich opětovnému vzniku.

Občanské a sociální poradenství pomáhá klientům při řešení složitějších situací v oblasti 
sociální  problematiky,  pomoc  s vyřizováním  písemností,  doprovodu  či  zastupování  při 
jednání.

Činnost terénních sociálních pracovníků a poradny  
se  v  Brně  uskutečnila prostřednictvím  projektu 
„Sociálními  službami  k  pozvednutí  Romů“ 
(JMK),  který  byl  zaměřen  především  na  terénní 
sociální  práci  a  poradenskou  činnost  s  cílem 
dosáhnout  lepší  úrovně  bydlení,  předcházet 
nepříznivým  sociálním  situacím  –  dluhům, 
záškoláctví, zvýšit právní vědomí klientů a vytvářet 
prostředí pro tolerantní soužití ve společnosti.

Romano hangos:

Společenství  Romů na  Moravě  je  rovněž  vydavatelem čtrnáctideníku  Romano  hangos  – 
Romský hlas. V roce 2004 to byl již 6. rok této vydavatelské činnosti. Romano hangos se tak 
stává v České republice nejstarším periodikem Romů. Noviny usilují o aktuální publicistiku, 
která se snaží postihovat veškeré děje ve společnosti, mající vztah k životu Romů v širších 
souvislostech,  které  umožňují  chápat  složitost  vztahů,  které  ve  společnosti  panují. 
Programově jsou tyto noviny postaveny na snaze po co největší možné objektivitě, žádné 
téma není pokládáno za tabu. Velký prostor je věnován diskusím, komentářům a názorům 
široké čtenářské obce a mezi nimi i prostému příslušníku romské pospolitosti, který se teprve 
učí vyjadřovat a pohlížet kriticky na svůj vlastní života i na své okolí. 
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Romano hangos se nemůže vyhnout určité stranickosti ve prospěch Romů v prostředí, které 
je spíše nepřátelsky zaměřeno vůči nim. Není to však bezhraniční zaměření. Stejně tak jako 
celé Společenství Romů na Moravě je zaměřeno na budování mostů mezi romskou menšinou 
a většinovou společností, je tento záměr realizován i v publicistice, kterou má tato obecně 
prospěšná společnost možnost uskutečňovat. Ostatně sám název „Společenství“, doufáme, 
tento záměr dostatečně evokuje ve veřejnosti.
Druhým nezpochybnitelným záměrem vydavatelské  činnosti  Romano hangos je  podpora, 

rozvoj a kultivace identity Romů jako svéprávné a 
rovnocenné národnosti mezi ostatními národnostní-
mi menšinami v naší zemi. Projevuje se to v úzké a 
naprosto  neformální  a  konkrétní  spolupráci 
s Muzeem  romské  kultury,  snahou  uplatňovat 
romské  texty  na  stránkách  Romano  hangos, 
prezentací  romské  kultury  a  širokou  diskusí  v 
prosazování  tohoto  trendu  v   rámci  našeho  listu. 
Není  účelem  tohoto  textu,  který  je  zprávou, 
abychom  se  zabývali  zdůvodňováním  právě 
takovéhoto programu v naší činnosti.
Podmínky  pro  vydávání  národnostního  periodika 
tohoto  druhu  jsou  v současné  době   neobyčejně 
zpřísněny  a  znamenají  značná  administrativní 
omezení.  Překonávat  všechny  tyto  překážky  není 

pro  vydavatele  jednoduché  a  nepochybně  existuje  hranice,  kterou  vydavatel  nebude 
překračovat i při vší dobré vůli v této práci pokračovat.
Z ohlasu čtenářů lze soudit, že Romano hangos je přijímáno příznivě a je dobrým doplňkem 
v rozložení publicistiky v ČR podle témat. Je také dobrou pracovní pomůckou pro spoustu 
lidí, kteří se problematikou soužití zabývají profesionálně.
Z ekonomického rozboru celé výroční zprávy lze usuzovat na podíl vydavatelské činnosti 
periodika na činnosti organizace a rozsah této činnosti.
Náklad  periodika  činí  3.100  výtisků.  Téměř  celý  náklad  je  rozesílán  předplatitelům, 
zbývajících asi 200 výtisků je rozšiřováno při osobních setkáních.
Romano  hangos  má  své  webové  stránky  www.romanohangos.cz,  kde  lze  zjistit  další 
podrobnosti.                                                                                        
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6. Činnost v roce 2004 – regionální organizace

V roce 2004 se činnost SRNM o.p.s. v komunitních centrech regionálních organizací 
postupně rozvíjela, aktivity  zde však fungovaly pod hlavičkou občanského sdružení SRNM.
Jedná se o pracoviště Nový Jičín, Bruntál, Ostrava a Olomouc.

Pouze organizace  Frýdek-Místek a Šternberk realizovaly pod hlavičkou o.p.s. tyto aktivity:

Frýdek-Místek 
V roce 2004 získala pobočka FM samostatně 41 000 Kč, z čehož dotace z MÚ FM činily 36 
000 Kč a sponzorské dary 5 000 Kč.
Činnost probíhala jak v kontaktním centru na nám. Svobody 48 v Místku, tak v komunitním 
centru na ulici Míru 1313 ve Frýdku.

1) Školka  pro  romské  děti –  příprava 
dětí  na  vstup  do  první  třídy,  snaha  o 
omezení  zařazení  dětí  do  zvláštní 
školy.  Denně  školku  navštěvovalo  10 
-15 dětí.

     2) Protidrogové  přednášky –  v rámci
           činnosti komunitního centra uskutečnil 

           pracovník K-centra 2 přednášky. Byly  
           určeny pro větší děti a jejich rodiče.
      3) Výtvarný kroužek – 2 x týdně 
           v odpoledních hodinách pro všechny 
           děti v KC.
      4)  Počítačový kroužek – 2 x týdně pro 
           starší děti. Počítač je zapůjčen MÚ FM.
      5)  Doučování – komunitní pracovníci pomáhají dětem s domácí přípravou úkolů.
      6)  Kulturní akce a  výlety - Dětský den, den her a soutěží, Romský slavík,              
           Mikulášská nadílka. 
           
                     
  
Šternberk
Komunitní  centrum Šternberk  bylo  zrekonstruované  na  podzim roku  2002.  V roce  2004 
získalo  samostatně  dotaci  z Olomouckého  kraje  ve  výši  20 000  Kč.  V rámci  obecně 
prospěšné společnosti zde probíhala tato aktivita:

Řemeslná  dílna pro   mládež  a  dospělé  –  výuka  základních  prací  s proutěným 
materiálem,  výroba  dekorativních  a  praktických  předmětů.  Řemeslná  dílna  je  v 
provozu 1x týdně v odpoledních hodinách.
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7. Zdroje příjmů a nákladů SRNM v roce 2004

PŘÍJMY  SRNM    
   
BRNO:      
   
   

Ministerstvo kultury Romano Hangos
669 
000 669 000  

      
JM kraj Sociálními službami 58 900 58 900  
 k pozvednutí Romů  
      

ERRC monitoring
152 
141 152 141  

      
předplatné, inzerce  20 084  
vlastní příjmy  52 351  
dary  70 886  
   

SOUČET   Brno:   1 023 362 Kč  

   

Pobočky:      
   
BRUNTÁL:  0 0  
      
OSTRAVA:  0 0  
      

FRÝDEK MÍSTEK:   

MÚ provozní náklady 30 000  

MÚ Romský slavík 6 000  
Distep dar 5 000 41 000  
      
ŠTERNBERK:   

Olomoucký kraj kurz košíkářské práce20 000 20 000  

      

OLOMOUC:  0 0  
      

N.JIČÍN:  0 0  

   

SOUČET   reg.organizace:  61 000 Kč  
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SOUČET celá organizace:  1 084 362 Kč  

NÁKLADY  SRNM   
  
Spotřební náklady celkem 95 809
    Spotřeba materiálu 75 056
    Spotřeba energie 20 753
  
Služby celkem 615 321
    Opravy a udržování 10 705
    Cestovné 24 601
    Spoje 40 149
    Nájmy 57 129
    Kopírování a fotopráce 1 475
    Redakční práce 166 630
    Výrobní náklady 139 431
    Distribuční náklady 133 169
    Právní služby 34 562
    Ostatní služby 7 470
  
Osobní náklady celkem 380 747
    Mzdové náklady 157 244
    Zákonné pojištění 55 042
    Dohody o provedení práce 151 464
    Honoráře 16 997
  
Daně a poplatky celkem 7 568
    Daň silniční 25
    Ostatní daně a poplatky 7 543
  
NÁKLADY CELKEM: 1 099 445
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8. Poděkování

Za finanční podporu
Ministerstvu kultury ČR, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Městskému úřadu Frýdek-
Místek, Krajskému úřadu Olomouckého kraje a firmě Distep.   

Za spolupráci
Všem  členům  SRNM,  našim  zaměstnancům,  dobrovolníkům,  krajským  koordinátorům, 
romským  poradcům,  romským  pedagogickým  asistentům,  externím  spolupracovníkům 
z partnerských organizací a jiným, kteří nám pomohli a pomáhají, konkrétně pak: redakci 
časopisu Archa,  Muzeu romské kultury, Věrce Růžičkové z občanského sdružení Ratolest 
Brno,  členům hudební skupiny Gulo čar, Heleně Krištofové, Jirkovi Danielovi, romskému 
středisku DROM za poskytnutí keramické dílny, Faře v Zábrdovicích, Emilce Špatné, Jirkovi 
Němcovi,  Emě Štěpařové a Lence Gulové z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 
odboru sociálních věcí MMB a dalším.

9. Kontakty

Společenství Romů na Moravě, o. p. s.
Francouzská 84
602 00 Brno
tel.: +420 545 246 674/47, 73, 46, 45
fax.: +420 245 246 674
e-mail: srnm@srnm.cz
www.srnm.cz

Regionální pracoviště:

SRNM Frýdek-Místek SRNM Olomouc
Nám. Svobody 48 Pavlovická 27A
738 02  Frýdek-Místek 770 00 Olomouc
+420 558 434 007 +420 585 312 291
srnm.frydek@tiscali.cz srnm.olomouc@tiscali.cz

SRNM Ostrava SRNM Nový Jičín
Hotelový komplex Vista                                                           Dolní Brána 58
Ul. kpt. Vajdy 2                                  741 01 Nový Jičín
700 30 Ostrava +420 556 704 315
+420 596 768 757 srnm-novyjicin@tiscali.cz
srnm.ostrava@tiscali.cz

SRNM Šternberk SRNM Bruntál
Měsíční 3 Květná 26
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785 01 Šternberk 792 01 Bruntál

10. Auditorská zpráva
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11. finanční výkaz

        
výčet položek podle ROZVAHA (Bilance)    

vyhlášky č. 504/2002 Sb.     

  ke dni …31.12.…2004   
  (v tisících Kč)   
      
  IČ  

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

  26908000  Společenství Romů na Moravě o.p.s.
      Francouzská 84
      602 00  Brno
        

 

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni účetního 
období

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 2+10+21+29 1 0 0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem Součet ř. 3 až 9 2 0 0

   1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3   
   2. Software 4   
   3. Ocenitelná práva 5   
   4. Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek   6   
   5. Ostatní dlouhodobý nehmotný  majetek   7   

   6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8   
   7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 11 až 20 10 0 0
   1. Pozemky 11   
   2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12   
   3. Stavby 13   
   4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14   

   5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15   
   6. Základní stádo a tažná zvířata 16   

   7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek   17   
   8. Ostatní dlouhodobý hmotný  majetek   18   
   9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19   
 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek 20   

III. Dlouhodobý finanční majetek 
celkem                      Součet ř. 22 až 28 21 0 0

   1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22   
   2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem 23   
   3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24   

   4. Půjčky organizačním složkám 25   
   5. Ostatní dlouhodobé půjčky  26   

   6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27   
   7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem Součet ř. 30 až 40 29 0 0

   1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30   
   2. Oprávky k softwaru 31   
   3. Oprávky k ocenitelným právům 32   
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   4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku 33   

   5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 
majetku 34   

   6. Oprávky ke stavbám 35   

   7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí 36   

   8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37   
   9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38   

  10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku 39   

  11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému 
majetku 40   

        
   

 Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni účetního 
období

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  Součet ř. 42+52+72+81 41 0 114
I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až 51 42 0 0

   1. Materiál na skladě     43   
   2   Materiál na cestě               44   
   3. Nedokončená výroba          45   

   4. Polotovary vlastní výroby          46   
   5. Výrobky 47   

   6. Zvířata                                                       48   
   7. Zboží na skladě a v prodejnách          49   
   8. Zboží na cestě   50   
   9. Poskytnuté zálohy na zásoby   51   

II. Pohledávky celkem Součet ř. 53 až 71 52 0 0
    1. Odběratelé 53   

    2. Směnky k inkasu 54   
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55   

    4. Poskytnuté provozní zálohy 56   
    5. Ostatní pohledávky 57   
    6. Pohledávky za zaměstnanci 58   

    7. Pohledávky za  institucemi soc. zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 59   

    8. Daň z příjmů                                                                                 60   
    9. Ostatní přímé daně                                                                       61   
   10. Daň z přidané hodnoty                                                                 62   
   11. Ostatní daně a poplatky                                                                63   

   12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 64   

   13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. 
celků                          65   

   14. Pohledávky za účastníky sdružení 66   
   15. Pohledávky  z pevných terminovaných operací           67   
   16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 68   

   17. Jiné pohledávky                                                   69   
   18. Dohadné účty aktivní 70   

   19. Opravná položka k pohledávkám                                                 71   
III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 až 80 72 0 82
    1. Pokladna   73  53

    2. Ceniny   74   
    3. Účty v bankách     75  29
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    4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76   
    5. Dluhové cenné papíry k obchodování 77   
    6. Ostatní cenné papíry 78   
    7. Pořízený krátkodobý finanční majetek 79   
    8. Peníze na cestě 80   

IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 až 84 81 0 32
    1. Náklady příštích období  82  7
    2. Příjmy příštích období                                                                    83  25
    3. Kursové rozdíly aktivní                                                                 84   
AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 0 114
     

   

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni účetního 
období

A.      Vlastní zdroje celkem Součet ř. 87 + 91 86 0 10
I. Jmění celkem Součet ř. 88 až 90 87 0 0

    1. Vlastní jmění                                         88   
    2. Fondy                                                                 89   
    3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90   

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až 94 91 0 10
    1. Účet výsledku hospodaření 92  10
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93   
    3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94   
B.        Cizí zdroje celkem Součet ř. 96+98+106+130 95 0 104

I. Rezervy celkem ř. 97 96 0 0
    1. Rezervy 97   

II. Dlouhodobé závazky celkem  Součet ř. 99 až 105 98 0 0
    1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99   
    2. Emitované dluhopisy 100   
    3. Závazky z pronájmu                                                                         101   
    4. Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                102   
    5. Dlouhodobé směnky k úhradě                                                          103   
    6. Dohadné účty pasivní 104   
    7. Ostatní dlouhodobé závazky                                                           105   

III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až 129              106 0 91
    1. Dodavatelé 107  39
    2. Směnky k úhradě 108   
    3. Přijaté zálohy 109  0
    4. Ostatní závazky 110   
    5. Zaměstnanci 111  23
    6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům                  112   

    7. Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního 
pojištění 113  13

    8. Daň z příjmů                                                                                      114   
    9. Ostatní přímé daně                                                                            115  5
  10. Daň z přidané hodnoty                                                                      116   
  11. Ostatní daně a poplatky                                                                    117  0
  12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118   

  13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných 
celků                                    119   

  14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120   
  15. Závazky k účastníkům sdružení 121   
  16. Závazky z pevných termínových operací 122   
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  17. Jiné závazky                                                                                     123  11
  18. Krátkodobé  bankovní úvěry                                                             124   
  19. Eskontní  úvěry                                                           125   
  20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126   
  21. Vlastní dluhopisy 127   
  22.  Dohadné účty pasivní                                                                    128   
  23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci               129   

IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až 133 130 0 13
    1. Výdaje příštích období                                                                      131   
    2. Výnosy příštích období                                                                     132  13
    3. Kursové rozdíly pasivní                                                                    133   
PASIVA  CELKEM ř.  86 + 95 134 0 114

 

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

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

        
Výčet položek podle Výkaz zisku a ztráty   

vyhlášky č. 504/2002 Sb.    
   ke dni ……31.12.2004    
  (v tisících  Kč)   
   
   IČ  

Název, sídlo a právní forma 
účetní jednotky

 

   26908000  
Společenství Romů na 

Moravě o.p.s.  
      Francouzská 84  
      602 00  Brno  
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  Číslo 
řádku Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1  
I. Spotřebované nákupy celkem 2 96

    1. Spotřeba materiálu 3 75
    2. Spotřeba energie 4 21
    3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5  
    4. Prodané zboží 6  

II. Služby celkem 7 616
    5. Opravy a udržování 8 11
    6. Cestovné 9 25
    7. Náklady na reprezentaci 10  

    8. Ostatní služby 11 580
III. Osobní náklady celkem 12 381

    9. Mzdové náklady 13 326
  10. Zákonné sociální pojištění 14 55
  11. Ostatní sociální pojištění 15  
  12. Zákonné sociální náklady 16  
  13. Ostatní sociální náklady 17  

IV. Daně a poplatky celkem 18 1
   14. Daň silniční 19 0
   15. Daň z nemovitostí 20  
   16. Ostatní daně a poplatky 21 1

V. Ostatní náklady celkem 22 5
  17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23  
  18. Ostatní pokuty a penále 24  
  19. Odpis nedobytné pohledávky 25  

  20. Úroky 26  
  21. Kursové ztráty 27  

  22. Dary 28  
  23. Manka a škody 29  
  24. Jiné ostatní náklady 30 5

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem 31 0

  25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32  
  26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. 

majetku 33  

  27. Prodané cenné papíry a podíly 34  
  28. Prodaný materiál 35  

  29. Tvorba rezerv 36  
  30. Tvorba opravných položek 37  

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0
   31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami 39  
   32. Poskytnuté příspěvky 40  

VIII. Daň z příjmů celkem 41  
  33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42  

Náklady celkem 43 1099
        

    

    Číslo 
řádku Stav k rozvahovému dni

B. Výnosy 44  
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I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 107
    1. Tržby za vlastní výrobky 46  

    2. Tržby z prodeje služeb 47 107
    3. Tržby za prodané zboží 48  

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49 0
    4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50  

    5. Změna stavu zásob polotovarů 51  
    6. Změna stavu zásob výrobků 52  
    7. Změna stavu zvířat 53  

III. Aktivace celkem 54 0
    8. Aktivace materiálu a zboží 55  
    9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56  
  10. Aktivace dlouhodobého nehmotného  majetku 57  

  11. Aktivace dlouhodobého hmotného  majetku 58  
IV. Ostatní výnosy celkem 59 0

  12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60  
  13. Ostatní pokuty a penále 61  
  14. Platby za odepsané pohledávky 62  

  15. Úroky 63 0
  16. Kursové zisky 64  
  17. Zúčtování fondů 65  
  18. Jiné ostatní výnosy 66 0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem 67 0

  19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 68  

  20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69  
  21. Tržby z prodeje materiálu 70  
  22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71  
  23. Zúčtování rezerv 72  
  24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73  
  25. Zúčtování  opravných položek 74  

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 76
  26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76  
  27. Přijaté příspěvky (dary) 77 76
  28. Přijaté členské příspěvky 78  

VII. Provozní dotace celkem 79 926
  29. Provozní dotace 80 926
  Výnosy celkem 81 1109

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 10
  34. Daň z příjmů 83  

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 10

Pozn.:
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	Ostrava - Marie Holubová, předsedkyně 
	Frýdek-Místek - Marie Wehrsingerová, předsedkyně 
	Nový Jičín - Vojtěch Gašpar, předseda 
	Bruntál - Dušan Kandra, předseda
	Olomouc - Jiřina Somsiová, předsedkyně
	Šternberk - Bc. Jan Gábor, předseda
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