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Lucie Staňková,
předsedkyně spolku

Úvodní slovo
předsedkyně spolku
Vážení přátelé,

Děkuji všem
členům spolku
za práci, kterou odvádí
a přátelství, kterým
mě provází, děkuji
všem podporovatelům,
dárcům, fanouškům
spolku a hlavně rodině
za trpělivost, když
na ně občas
nemám čas.

ráda vám představuji spolek Nové
háro, který je pro mě osobně srdeční
záležitostí.
Již čtvrtým rokem nesu hrdě odkaz svojí
dcery Markéty Zagrapanové, která jej
na podzim v roce 2017 založila a vnímám
její energii v každé pomoci, kterou Nové
háro poskytuje. Moje dcera své nemoci
v roce 2018 podlehla, ale díky ní jsme již
více než stovce dětí udělali boj s jejich
těžkou nemocí příjemnější a umožnili jim,
projít léčbou důstojně.
Jsem nesmírně hrdá jako matka Markétky
i jako předsedkyně spolku na to, co jsme
společně s kolegy dokázali.

Lucie Staňková
předsedkyně spolku Nové háro
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Markéta Zagrapanová,
zakladatelka spolku

Poslání
Naším posláním je sbírat vlasy od dárců
a vyrábět z nich paruky na míru konkrétnímu
dítěti. Velká výhoda je v tom, že paruka
na hlavě krásně sedí a vypadá přirozeně.
Jsme Nové háro. Parta lidí nesoucí odkaz naší zakladatelky – Markétky
Zagrapanové. Dvakrát si prošla ztrátou vlasů kvůli onkologickému
onemocnění, kterému v lednu 2018 bohužel podlehla. A protože věděla,
jak moc jí holá hlava vadila, jak špatně snášela zvědavé pohledy okolí, jak
moc se díky tomu cítila jiná, založila Nové háro. Neziskový spolek, který
pomáhá dětem v onkologické léčbě cítit se co možná „nejnormálněji“.
Naším posláním je sbírat vlasy od dárců a vyrábět z nich paruky na míru
konkrétnímu dítěti. Velká výhoda je v tom, že paruka na hlavě krásně sedí
a vypadá přirozeně.

1

2
Zprostředkováváme darování
vlasů a financujeme výrobu
paruk pro onkologicky
nemocné děti a dospívající.

Pomáháme onkologicky
nemocným dětem
materiálně

3
Prostřednictvím kampaní
a přednášek chceme
zvyšovat povědomí
o dětské onkologii v České
republice

Markétka byla dívka s velkým srdcem, která i přes svou vlastní nemoc
myslela na ostatní. Studovala na Podkrušnohorském Gymnáziu v Mostě
a již během studia napsala Středoškolskou odbornou práci na téma
„Šíření povědomí o dětské onkologii v ČR“. Vlastní zkušenost a práce
s tímto těžkým tématem jí inspirovala k založení neziskové organizace.
Chtěla pomáhat a vyřešení absence vlasů vlivem onkologické léčby, pro
ni byla jasná volba. Mnoho však toho v Novém háru udělat nestihla, ale
tento svět opouštěla s vědomím, že Nové háro bude pokračovat a bude
plnit poslání a odkaz, který tu po sobě zanechala.

6
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Působnost

Nové háro z. s., pomáhá dětem v celé ČR.
Jezdíme za dětmi do nemocnic, které jsou
v různých koutech naší země. Nevadí nám
jezdit ani za dětmi domů. Vždy je nutné pečlivě
změřit hlavu, aby paruka co nejlépe seděla
a další návštěva je většinou za účelem předání
hotové paruky. Vzdálenost pro nás není
problém a naprosto ctíme soukromí a citlivost
těžce nemocných dětí. Proto nemusí jezdit ony
za námi, ale rádi je navštívíme my. Chceme jim
jejich cestu k uzdravení co nejvíce zpříjemnit.
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V rámci celé ČR také jezdíme na venkovní
akce se naším stánkem, kde prodáváme
zboží nesoucí naše logo, ukazujeme paruky,
které předáváme dětem a někdy stříháme
dobrovolné dárce vlasů. Mluvíme také s lidmi
o dětské onkologii. Je to citlivé téma, ale
my v Novém háru říkáme, že pro nás není nic
tabu. V roce 2021 těchto akcí bylo málo ale
náš tým je kdykoli připraven vyjet.
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Popis činností
a nabídka služeb
Vlasové náhrady

Osvěta

Nové háro z. s. vyrábí vlasové náhrady
všech druhů přímo na míru konkrétního
člověka. Jde tedy o paruky, poloparuky,
vlasové třásně a tupé. Náš partnerský
vlásenkářský salón, je schopen vyrobit
téměř cokoli dle přání potřebného. Vlasy
získáváme od našich laskavých dárců.
Chodí jich týdně desítky a my všechny
pečlivě evidujeme, třídíme dle odstínu,
vlnitosti a délky. Dárci mohou darovat
vlasy dlouhé minimálně 30 cm, zdravé,
nepoškozené a pokud barvené, tak
pouze přírodními odstíny. Každého
dárce si velmi vážíme, protože nám
daruje kus sebe a tak je pro nás důležité,
aby dostal zpětnou vazbu. Pokud
nám tedy k vlasům přiloží emailovou
adresu, dostane informaci, že jeho vlasy
byly použity a křestní jméno dítěte,
které z nich má paruku. Pokud máme
k dispozici fotografii na zveřejnění,
může dítě v novém háru i vidět, popř.
máme fotografii paruky na figuríně. Pocit
z dobrého skutku je tak dokonalý.
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Věnujeme se také osvětě. V rámci
kampaně Ať to není tabu mluvíme
s dětmi o dětské onkologii. V roce
2020 i 2021 jsme měli domluvenou sérii
přednášek, avšak z důvodu celosvětové
pandemie koronaviru, byly zrušeny.
Dále se však chceme tomuto tématu
věnovat a prostřednictvím interaktivních
workshopů zvyšovat u dětí povědomí
o dětské onkologii, ukazovat varovné
příznaky onemocnění, radit jak
komunikovat s nemocným spolužákem
a v neposlední řadě také vzbuzovat
zájem o dobrovolnictví.
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Organizační struktura
Není snadné být dobrovolníkem v neziskové
organizaci, která objemem práce zasahuje
do osobního života. Jsme proto nesmírně
rádi, že v roce 2021 se naše řady rozšířili o
pracovité a pro našie činnosti ,,zapálené,,
členy spolku. Práce pro Nové háro není
snadná, ale čím dál víc vnímáme, jak moc je
smysluplná.

V roce 2021 se na rozvoji spolku svou prací podíleli:

Lucie Staňková
předsedkyně spolku

Hana Štípková
člen spolku

Daša Tesařová
člen spolku

Michaela Křížová
člen spolku – momentálně v nečinnosti

Aneta Doubravová
člen spolku – momentálně na MD

Martina Techlovská
člen spolku – momentálně v zahraničí
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Způsoby prezentace
Spolek Nové háro využívá ke své
prezentaci nejrůznější dostupné kanály.
V rámci těchto kanálů je možno vyhledat
důležité informace i fotografie z činnosti
spolku.Informace o spolku jsou
k nalezení na:

jeho webových stránkách
www.noveharo.cz
na facebookové stránce Nové háro
(https://www.facebook.com/noveharo/)
na instagramovém profilu noveharo.cz
(www.instagram.com/noveharo.cz/)
na kanálu Youtube na profilu Nové háro, z.s.
(https://www.youtube.com/channel/UCoLkqoTJxEMpcaW5GNDQI0A)
na profesionální sociální síti LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/nov%C3%A9h%C3%A1ro-z-s/?viewAsMember=true)
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Ocenění, členství
V roce 2020 se spolek Nové háro stalo
členem Asociace Veřejně prospěšných
organizací.
Značka spolehlivosti je zárukou pro
dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná
organizace naplňuje své poslání a řádně
hospodaří se svěřenými prostředky.

V roce 2021 byl spolek Nové háro členem
Asociace společenské odpovědnosti. V
rámci spolupráce s touto společností,
jsme byli součástí projektu Nakup na
dobro. Jde o charitativní e – shop, který
provozují zaměstnanci chráněné dílny a
jejíž výtěžek jde na dobročinné účely..

V roce 2021 jsme získali Značku
spolehlivosti, udělovanou na základě
podrobného auditu AVPO.

https://www.znackaspolehlivosti.cz
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Akce, spolupráce

Matylda a její nové háro

Vlasatý zápas
I v roce 2021 se 5. března konal Vlasatý
zápas a jako všechny akce tohoto typu,
v době koronavirové pandemie byl
specifický. Vstupenky si mohli diváci
zakoupit online a tím podpořit financování
výroby paruky pro Matyldu, nebo mohli
přispět libovolnou částkou přes QR kód.
A tohle je onkologicky nemocná Matylda
ve svých nových vláskách. Díky podpoře
fanoušků HC Verva Litvínov, Nadaci
Unipetrol, Kontu našeho srdce, které
by netlouklo bez Libora Webera, se může
i v době boje s leukémií cítit dobře.
Nemusí se bát jít mezi děti a může zůstat
tou krásnou princeznou. Jsme moc rádi,
že jsme jí mohli udělat radost. Děkujeme
partnerům za podporu i naší patronce
Lucii Bílé, která nás podpořila krásnými
Vlasatými andílky.
S HC Verva Litvínov a jeho Kontem našeho
srdce spolupracujeme téměř od začátku
naší činnosti. Hokejový klub si nás vzal
pod svá křídla a my jsme velmi hrdí, že
můžeme být součástí sportovního týmu s
bohatou historií, která se váže k regionu,
kde jsme doma i my. Vlasaté zápasy se
staly tradicí a vždy jejich ročník zaštítí
některá ze známých osobností. Těšíme se
na další ročníky.
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Den dětské onkologie 2021
Den dětské onkologie, který se slaví
po celém světě a my jsme za to moc
rádi. O onkologicky nemocných dětech
se musí mluvit, protože jsou bohužel mezi
námi. Tento den je i symbolickou poctou
dětem, které svůj boj se zákeřnou nemocí
prohráli. Takže 18. 9. 2021 se v Praze,
parku Ladronka, uskutečnila tato skvělá
akce. Potkali jsme spoustu známých
a kamarádů z oblasti neziskovek, které
pomáhají onkologicky nemocným dětem.
Také zde byla řada známých osobností,
jako třeba Lucie Šafářová.
Den dětské onkologie v Praze má pro
nás velkou symboliku. Naše zakladatelka
Markétka Zagrapanová byla součástí
besedy na prvním ročníku této akce a i
na druhém byla jako nadšený účastník a
podporovatel. Na třetím ročníku, v roce
2018 jsme byli již bohužel bez ní, ale se
stánkem Nového hára jsme stříhali dárce
vlasů a prodávali první zboží nesoucí naše
logo. Od té doby jsme nevynechali žádný
ročník.
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Den s Novým hárem
na Hněvíně
11. 9. 2021 jsme poprvé uskutečnili Den
s Novým hárem na Hněvíně. Bohužel
se nám nevyvedlo počasí, ale i přes to,
za námi přišlo spousty lidí, především
rodin s dětmi, stříhali jsme opět
po čase dobrovolné dárce, k vidění
byla pohádka pro děti, vystoupení
taneční skupiny a spousty další zábavy.
Po venkovních akcích se nám moc
stýskalo a tak jsme si tento Den
s Novým hárem uspořádali sami,
symbolicky v areálu historického hradu
v Mostě. Součástí akce byla i bohatá
tombola a charitativní káva, se kterou
nám pomohl i generální partner akce
firma Nord Food s. r. o.. Nejen že nám
poskytla areál hradu, ale postarala se
i občerstvení a ostatní organizační
záležitosti. Na akci nám dodala sýry
skvělá sýrárna v Mostě – Sýry pro
radost pod vedením majitelky Jany
Fišerové.
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Spolupráce s PVZP
Od dubna až do listopadu 2021 probíhala
série virtuálních charitativních běhů
PVZP FénixRun od Pojišťovny VZP, a.
s. V rámci čtyř běhů se na startovném
a dobrovolných příspěvcích vybralo
celkem 782 729 korun.
Výtěžek ze tří běhů byl rozdělen mezi
pětici neziskových organizací Nové háro,
NF Pink Bubble, NF Modrý hroch, Nadační
fond dětské onkologie Krtek, No Foot
No Stress, které se dlouhodobě věnují
vážně nemocným lidem nebo lidem
po vážných úrazech. Výtěžku z letního
běhu PVZP FénixRun Běžím za sluníčkem
ve výši 242 000 korun se všechny nadační
fondy vzdaly a věnovaly jej na pomoc
konkrétním lidem, které v červnu tohoto
roku zasáhlo tornádo a vichřice.
Virtuálních charitativních běhů
se zúčastnilo celkem 1 795
zaregistrovaných sportovců, 1617
dospělých a 178 dětí. Úkolem všech
sportovců bylo uběhnout nebo ujít tři
kilometry, a to kdekoliv na světě. Cílem
běhů byla nejen aktivizace společnosti
k pravidelnému pohybu a pomoc
vybraným nadačním fondům, ale také
šíření povědomí o nutnosti prevence
a detabuitazace tématu vážných
onemocnění.
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Charitativní aukce
I v roce 2021 jsme uspořádali
předvánoční Charitativní aukci.
Podařilo se nám sehnat několik
firemních partnerů, včetně naší
patronky spolku Lucie Bílé, kteří nám
do ní věnovali své zboží a služby.
Zájem přihazovat a vyhrát některou
z cen byl veliký a my jsme díky tomu
jsme utržili krásných 29 321,- Kč.

Sponzoři kteří se na aukci podíleli
byli:
Klenotnictví Eppi
Lucie Bílá
Valdemar Grešík
Pražírna kávy CAFFé08
Mikov
Nobilis Tilia
MALFINI, a. s.
Máme Rádi Vlasy
Hotel Švýcarský dům
Palivové dřevo Děčín
Eva Bártíková
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Lucie Bílá
– patronka spolku
I v roce 2021 byla naší věrnou patronkou
známá zpěvačka Lucie Bílá. Nelehké
poslední roky vlivem celosvětové pandemie
měla i ona, ale i přes to nás nadále
podporuje vlastnoruční výrobou šperků
a tak ani v roce 2021 nechyběl v nabídce
na našem charitativním e - shopu

Andílek pro Marktétku 2021
Vlasatý andílek
Náramek s andílkem
Prezentace naší spolupráce
v Divadle Lucie Bílé - tím vším
a mnohým dalším nás Lucie
podpořila.
Děkujeme.
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Charitativní e-shop
Nové háro provozuje jako vedlejší činnost
charitativní e – shop, kde jsou ke koupi
věci s logem Nového hára, šperky z naší
dílny, ale také šperky od patronky Lucie
Bílé. V roce 2021 jsme také na e – shop
přidali novou edici dvou druhů triček.
Jeden druh
speciálně pro dárce vlasů, kteří na něj
mají slevu a několik dalších novinek, které
si našli své příznivce.

E – shop baví nejen nás, ale i naše
fanoušky a tak se snažíme jim nabízet
nové zboží,
odhadujeme co by se jim líbilo a částečně
nám výtěžek s e – shopu pomáhá
s financováním naší hlavní činnosti.
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Klub přátel
Nového hára
V rámci podpory pravidelného dárcovství
byla v listopadu 2019 spuštěna kampaň
zaměřená na pravidelné dárce.
Do Klubu přátel Nového hára se může
přihlásit každý, kdo bude pravidelně
každý měsíc posílat alespoň 100
Kč na transparentní účet spolku. Každý
měsíc tak přispívá na výrobu paruk
z opravdových vlasů pro onkologicky
nemocné děti a dospívající, na šíření
osvěty o dětské onkologii a na materiální
pomoc onkologicky nemocným dětem
i jejich rodinám.

Zájemci se mohou do klubu přihlásit
pomocí portálu Darujme, jehož proklik
(darovací button) je na landing page
Klubu
Každý člen klubu dostává pravidelně
každý měsíc Newsletter, kde
je informován o činnosti spolku
za uplynulý měsíc

VIDEO
v plné kvalitě a délce
k vidění zde

Naším cílem je získat
alespoň 500 pravidelných
dárců.
Proto jsme v létě 2021 odstartovali
kampaň „O vlas silnější“ a na její podporu
a propagaci natočili videospot. Jeho
autorem je režisér Pavel Soukup a video
upozorňuje na téma dětské onkologie
a vedlejšího účinku léčby, jakým
je vypadávání vlasů, psychická zátěž pro
dítě s tím spojená a prospěšná činnost
našeho spolku

32

obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

obsah

33

Děkujeme všem členům
Klubu přátel:
Patricie A
Ivana A
Zuzka A
Eva B
Marcela B
Pavlína B
Tereza B
Zuzana B
Antonie B
Andrea B
Marianna B
Hana B
Eva B
Klára B
Marie B
Tomáš B
Renata C
Michala C
Tereza C
Jindřiška C
Věra D
Ladislava D
Jiřina D
Michal D
Hana D
Kamila D
Lucie D
Gabriela D
Martina D
Zuzana D
Zuzana E
Šárka E
Radka F
Sylva F
Jana F
Pavlína G
34
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Tereza H
Andrea H
Martina H
Klára H
Karin H
Jana H
Radka H
Markéta H
Lucie H
Jakub H
Bc. H
Ivana H
Lucie H
Petr H
Vít H
Monika H
Irena H
Renata H
Ivana I
Jaroslav J
Aneta J
Alena J
Milada J
Kateřina J
Jan J
Lenka J
Daniel J
Jitka J
Petra J
Irena J
Barbora K
Michal K
Dana K
Michal K
Alexandra K
Věra K
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Petra K
Zdeněk K
Hana K
Petr K
Pavlína K
Dana K
Martina K
Hana K
Šárka K
Renáta K
Kateřina K
Markéta K
Jana K
Radka K
Kamila K
Radek K
Vit K
Hedvika K
Krásný K
Naďa K
Erika K
Petr K
Veronika K
Jana K
Petra L
Lenka L
Jitka L
Jitka L
Roman L
Renata M
Klára M
Ivana M
Bohumila M
Naděžda M
Jitka M
Hana M

Jaroslava M
Jolana M
Dita M
Lenka N
Petra N
Alice N
Jana N
Lukáš N
Marie N
Petra N
Eva N
Světlana O
Jitka P
Renata P
Alena P
Zuzana P
Alena P
Kristina P
Jiří P
Pavel P
Irena P
Marie P
Radka P
Tereza P
Ivana P
Renata P
Ivan P
Ivana P
Jana P
Veronika P
Kateřina P
Pavla R
Eva R
Helena R
Yveta R
Pavla S

Stanislav S
Petr S
Jana S
Michal S
Petra S
Martina S
Hana S
Radka S
Laurie S
Iveta S
Kateřina S
Andrea S
Iva S
Blanka S
Jeannet S
Dominika S
Jiří S
Lenka S
Jana S
Alena S
Viera S
Zuzana S
Věra T
Jitka T
Pavla T
Václava T
Anna T
Jesse U
Karel V
Radomír V
Klára V
PharmDr. Z
Zuzana V
Antonie V
Ivana V
Tereza V
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Jitka V
Markéta V
Veronika V
Libor W
Kamila W
Kateřina Z
Eva Z
Petra Z
Lucia Č
Jaroslava Č
Radka Č
Pavlína Č
Michal Č
Blanka Č
Monika Č
Renata Ř
Terezie Ř
Aneta Š
Marie Š
Radek Š
Hana Š
Jana Š
Hana Š
Tereza Š
Kateřina Š
Markéta Š
Martin Š
Lucie Š
Otto Ž
Lucie Ž
Lenka Ž
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Komu jsme pomohli
v roce 2021

Zuzka

Anička

Lea

Martinka

Verča

Verunka

Barča

Matylda

Josefína

Terka

Anička

Kateřina

Anička

Filippa

Julinka

Eva

Klárka

Darja

Maruška

Kryštof

Markéta

Barborka

Terezie

Natálka

Johanka

Nikol

Terezka

Šárka

Terezka

Lucinka

Barča

Lucie

Verča

Rozálie

Lucy Freya

Tereza

Katka

Zita

Hanka

Klárka

Anna
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Loga partnerů
a podporovatelů
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Seznam finančních dárců
Nad 10 000,-Kč (včetně)
Emil Buřič

Sirowa Czech s.r.o.

DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o.

AC Sparta Praha fotbal, a.s.

Marketa Cichová Skalková

Stanislava Strnadová

NADACE AGEL

HYTEX Production s.r.o.

Gabriela Doušová

Ondřej Tyleček

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

UNIQA POJIŠŤOVNA

Miluše Freudlová

MARKÉTA VEJVODOVÁ

HAVEL & PARTNERS s.r.o.

IVANA VLADIMIROVA

Zdeněk Ira

ŠUJAN S.R.O.

DISPOSERVIS s.r.o.

Kooperativa a.s.

Yvona Konečná

Šedá eminence

Global Expert, s.r.o.

POJIŠŤOVNA VZP,A.S.

Pavel Kurfürst

Klára Šedová

Jiří Kučera

Lucie Šeredová

PARTR spol. s r.o.

Otakar Šuffner

LUBOS POLIVKA

ZNG s.r.o.

Yveta Röhrichova

Jana Faltýnková

Zásilkovna s.r.o.

Monika Koubová

Sabrina D. Harrisová

Nad 100 000,- (včetně)

MIBCON a.s.
ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC
HC VERVA Litvínov, a.s.
Charita Lucie Bílé - nepeněžní dar v hodnotě 105 000 Kč
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Ekonomická část
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zapsaný spolek
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výroba paruk z pravých vlasů,
pro onkologicky
nemocné děti
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Hlavní činnost: výroba paruk z pravých vlasů onkologicky nemocným dětem a dospívajícím
Hospodářská činnost: e – shop (produkty s logem Nové háro)
Kategorie účetní jednotky: mikro

Příloha účetní závěrky 2021

1.

OBSAH

Přiložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“)
a prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění platném pro rok 2019 a 2018 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2.ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
3.OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY
 Dlouhodobý nehmotný majetek
 Dlouhodobý hmotný majetek

2.

 Peněžní prostředky
 Zásoby

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu
pořízení a náklady s pořízením související.
počátek
přírůstek
konečný zůstatek
ocenitelná práva
9
0
9

 Cizí zdroje
 Daň z příjmů
 Náklady a výnosy
 Následné události

 Nové háro v roce 2019 získalo registrovanou ochrannou známku (®). Ochranná známka chrání
dobré jméno spolku i jeho služeb. Zároveň zabraňuje tomu, aby někdo jiný používal stejný název
a realizoval pod ním jakékoliv služby.

 Vzájemná zúčtování
 Změny účetních metod

 Dlouhodobý hmotný majetek

 Odchylka od účetních metod

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení,
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související
počátek
přírůstek
konečný zůstatek
drobný dlouhodobý
majetek
35
0
35
Spolek jako drobný dlouhodobý majetek eviduje stánek využívaný k propagačním akcím
spolku

 Oprava chyb minulých let
Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Účetní období:

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY
 Dlouhodobý nehmotný majetek

 Pohledávky



ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

01. 01. 2021 – 31. 12. 2021

 Materiál na skladě

Spolek Nové háro, z. s.,
zapsaný pod spisovou značkou L 10738 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 064 57 355
Lužice 105, Lužice u Mostu, PSČ 435 24
www.noveharo.cz

Materiál na skladě tvoří paruky

Zakladatel: Markéta Zagrapanová

Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
počátek
peníze v hotovosti
1
bankovní účet 1
151
bankovní účet 2
347
bankovní účet 3
296

paruky

počátek
0

konečný zůstatek
101

 Peněžní prostředky

Lucie Staňková
předseda spolku
tel.: 737 161 115
e-mail: lucie@noveharo.cz
Michaela Křížová – člen spolku
Aneta Doubravová – člen spolku
Martina Techlovská – člen spolku
Hana Štípková – člen spolku
Daša Tesařová – člen spolku
Činnost ukončili: nikdo

konečný zůstatek
27
219
390
779

 Zásoby
Nakupované zásoby (pro hospodářskou činnost) jsou oceněny pořizovacími cenami.
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením
souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). O zásobách se účtuje metodou B.
2

1
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U způsobu B se v průběhu roku účtují veškeré náklady na pořízení zásob rovnou
do spotřeby. Na konci účetního období se provede inventura a aktuální stav se zaúčtuje
počátek
přírůstek
K konečný zůstatek
skladová zásoba
0
100
82
 Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Spolek k 31. 12. 2021 eviduje
pohledávky:
E_shop
ve výši 6 400,00 Kč
Služby
ve výši 5 000,00 Kč
 Cizoměné transakce
Pohledávky vystavené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni
jejich vzniku.
 Cizí zdroje

Přijatý dar_PO_FO:
dárců.

zde jsou evidovány dary od jednotlivých dárců s identifikací

Přijatý dar_Kooperativa:
zde jsou evidovány dary od jednotlivých dárců (zaměstnanců
společnosti Kooperativa bez bližší identifikace).
Přijatý dar_ prostřednictvím dárcovského portálu Darujme.cz:
zde jsou evidovány dary od
jednotlivých dárců prostřednictvím dárcovského portálu Darujme.cz, bez bližší identifikace
Vysvětlivka – „bez bližší identifikace“: toto označení, znamená, že v účetnictví je uvedenou
pouze jméno a příjmení dárce. Veškeré bližší identifikační údaje jsou evidovány mimo
účetnictví a v souladu GDPR.
koncový stav

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
počátek
konečný zůstatek
závazky
8
52
Dlouhodobé závazky spolek neeviduje.
 Vzájemná zúčtování
Běžné vzájemné zápočty závazků a pohledávek
 závazky za zaměstnanci
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
počátek
konečný zůstatek
DPP
2
15
Cestovné
12
23

 Hlavní činnost
Náklady na výrobu paruk (pouze samotný výrobek)
Náklady související
Celkem náklady
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Spolek Nové háro na DPP vedlo evidenci v průměru čtyř zaměstnanců (závazek ve výši
prosincové mzdy a cestovních nákladů)
 závazky za institucemi
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
počátek
konečný zůstatek
DPP (daň ze závislé
činnosti)
0
3
Spolek Nové háro na DPP vedlo evidenci v průměru čtyř zaměstnanců

1 034
677
1 711
2 429
718

 Hospodářská činnost

 Časové rozlišení
Spolek účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově
rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími.
počátek
konečný zůstatek
Náklady příštích období
6
0

Výnosy z prodeje zboží (e-shop):
Výnosy z prodeje zboží (aukce):
Výnosy propagace
Náklady související s prodejem zboží:
Ostatní náklady:
Výsledek hospodaření

239
45
65
150
261
-61

 Přijaté dary
Spolek účtuje o přijatých individuálních darech zápisem ve prospěch účtu 682* a to na vrub
účtu 221 – bankovní účet nebo 211 – pokladna. Spolek eviduje jednotlivé dary následovně:
Přijatý dar_ostatní:
zde jsou evidovány dary od jednotlivých dárců bez bližšího
zařazení. V ´účetnictví jsou evidovány pouze pod jménem.
3
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 Daň z příjmů:

Spolek je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17a zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Spolek
uplatňuje osvobození darů podle § 19b odst. 2b) zákona o daních z příjmů, vždy pokud je to
možné. Dále, snižuje základ daně a položky snižující základ daně upravuje dle § 20 odst. 7
zákona o daních z příjmů.
Členům nebyly v roce 2021 pokynuty žádné odměny ani funkční požitky. Nebyly poskytnuty
žádné úvěry, záruky, půjčky ani jiná plnění.
6

5
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Počet předaných paruk
 Ostatní
Majetek neuvedený v rozvaze
Závazky nevykázané v rozvaze
Náklady a výnosy mimořádné svým objeme nebo původem
Změna účetních metod
Odchylka od účetních metod
Opravy minulých let
Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Výše uvedené skutečnosti nemají náplň
Předsedkyně spolku zvážila všechny skutečnosti související s dopadem COVID-19 na
činnost spolku, respektive na činnost za jakým účelem byl založen. Jedná se o velice citlivou
oblast, neboť konečnými příjemci darů ve formě paruk z pravých vlasů jsou onkologicky
nemocné děti a dospívající. Přestože byl rok 2021 v tomto směru náročný, byl učiněn závěr,
že činnost spolku bude pokračovat dál s daleko větším nasazením.

41

Počet vyrobených paruk:

Paruky
44

2019

46

2021

Náklady na výrobu paruk

1 711 000 Kč

38

2020
Zpracoval: Daša Tesařová

Přijaté dary celkem

Lucie Staňková - předseda
7
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Dary

Obdarovaní

Nad 10 000,-Kč (včetně)
Emil Buřič
DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o.
Marketa Cichová Skalková
NADACE AGEL
Gabriela Doušová
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
Miluše Freudlová
HAVEL & PARTNERS s.r.o.
Zdeněk Ira
DISPOSERVIS s.r.o.
Yvona Konečná
Global Expert, s.r.o.
Pavel Kurfürst
Jiří Kučera
PARTR spol. s r.o.
LUBOS POLIVKA
Yveta Röhrichova
Sirowa Czech s.r.o.
AC Sparta Praha fotbal, a.s.
Stanislava Strnadová
HYTEX Production s.r.o.
Ondřej Tyleček
UNIQA POJIŠŤOVNA
MARKÉTA VEJVODOVÁ
IVANA VLADIMIROVA
ŠUJAN S.R.O.

12,000 Kč

Kooperativa a.s.

19,300 Kč

Šedá eminence
POJIŠŤOVNA VZP,A.S.
Klára Šedová
Lucie Šeredová
Otakar Šuffner
Jana Ryšánková
Monika Koubová
Martin Hyža
ZNG s.r.o.
Sirowa CZECH s. r. o.
Zásilkovna s.r.o.
ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC

25,000 Kč

50,000 Kč
45,000 Kč
50,000 Kč
14,000 Kč
50,000 Kč
10,000 Kč
10,000 Kč
26,000 Kč
12,000 Kč
10,000 Kč
23,200 Kč
25,000 Kč
10,000 Kč
25,000 Kč
25,000 Kč
20,000 Kč
35,000 Kč
70,400 Kč
16,000 Kč
25,000 Kč
25,000 Kč
75,000 Kč
25,000 Kč
25,000 Kč
25,000Kč

79,200 Kč
25,000 Kč
12,000 Kč
25,000 Kč
10,000 Kč
10,000 Kč
25,000 Kč
25,000 Kč
35,000 Kč
50,000 Kč
58,000 Kč

Verča
Verunka
Barča
Matylda
Anička
Filippa
Julinka
Eva
Markéta
Barborka
Terezie
Natálka
Terezka
Lucinka
Barča
Lucie
Katka
Zita
Hanka
Klárka
Zuzka
Anička
Lea
Martinka
Josefína
Terka
Anička
Kateřina
Klárka
Darja
Maruška
Kryštof
Johanka
Nikol
Terezka
Šárka
Verča
Rozálie
Lucy Freya
Tereza
Anna

23,100 Kč
23,500 Kč
26,100 Kč
24,000 Kč
24,000 Kč
23,500 Kč
23,500 Kč
23,500 Kč
23,500 Kč
23,500 Kč
23,500 Kč
26,100 Kč
23,500 Kč
23,500 Kč
26,100 Kč
28,300 Kč
26,100 Kč
23,100 Kč
26,100 Kč
26,100 Kč
26,100 Kč
27,000 Kč
23,500 Kč
23,500 Kč
26,100 Kč
26,100 Kč
26,300 Kč
29,060 Kč
20,900 Kč
23,700 Kč
26,300 Kč
26,300 Kč
23,700 Kč
23,700 Kč
23,700 Kč
19,500 Kč
19,500 Kč
23,700 Kč
19,500 Kč
26,300 Kč
29,800 Kč

Nad 100 000,-Kč (včetně)
MIBCON a.s.
HC VERVA Litvínov, a.s.
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POMÁHÁME LIDEM,
KTEŘÍ SI PROCHÁZEJÍ
TĚŽKÝM OBDOBÍM.

Spolek Nové háro, z. s.,
zapsaný pod spisovou značkou L 10738
vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 064 57 355
Lužice 105, Lužice u Mostu, PSČ 435 24
www.noveharo.cz
transparentní účet: 2801518757/2010,
vedený u Fio Banky, a.s.
běžný účet: 2601701418/2010
vedený u Fio Banky, a.s.
www.eshop.noveharo.cz
2701701415/2010
vedený u Fio Banky, a.s.
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