
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2017 

Nezávislý sociologický výzkum 
napomáhá svobodě myšlení, svobodě slova i svobodě politické akce. 



SLOVO ÚVODEM 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

Rok 2017 byl druhým rokem, kdy STEM působí jako nezisková společnost, zapsaný ústav. 

Důležitým úkolem neziskového ústavu STEM bylo pokračovat v dlouhodobé sérii výzkumů 

s názvem TRENDY, kterou STEM zahájil v květnu 1993. Tato řada sleduje systematicky, se 

stále stejnou metodikou, ve srovnatelných kontextech, klíčové otázky rozvoje naší společnosti. 

Shromážděná databáze trendových údajů je v naší republice jedinečná. Ukazatele, které 

STEM sleduje s hustou periodicitou, již prošly testem okolo 280 výzkumů, jiné ukazatele jsou 

zkoumány s periodicitou řidší, ale tak, aby dávaly plastický obraz přeměn v naší zemi. 

Ještě pamatujeme z minulého režimu, jak sehnat dvě srovnatelná čísla o postojích naší 

veřejnosti bylo malým zázrakem. Chceme-li porozumět dění v naší společnosti, musíme si dílčí 

poznatky umět zařadit do náležitého kontextu. Jednorázový snímek reality, zobrazený jedním 

či mnoha čísly, poskytne určitou orientaci, ale není dostatečným vodítkem pro porozumění 

společenskému dění. Jak poznamenal ředitel STEM Pavel Fischer, díváme-li se jen na dílčí 

snímek současného okamžiku a nebudeme-li vědět, odkud jsme přišli a jakou cestu jsme 

urazili, nebudeme umět odpovědět, kudy dál.  

Je tomu téměř sto let, kdy sociologie dospěla k poznatku, že pro porozumění světu okolo nás 

musíme znát, jak si lidé subjektivně interpretují společenské, politické a ekonomické dění, jak 

prožívají společenské vztahy. Právě tato subjektivní interpretace je základem jejich cíleného 

společenského jednání. V demokratické společnosti vhazuje volič svůj hlasovací lístek do urny 

podle toho, jak nahlíží a sám pro sebe si hodnotí rozmanité okolnosti. O výsledku voleb 

rozhodují nejen ti, kteří dění kolem sebe sledují, vyhledávají informace, odpovědně přemýšlejí 

o možných dopadech různých možností volby. Rozhodují také ti, které politické dění nezajímá, 

mají o něm různě zkreslené představy, o věci příliš nepřemýšlejí a nechávají se unášet 

chvilkovými emocemi. Volební výsledek je pak prostým souhrnem hlasů z obou táborů. 

Můžeme jej vidět jako objektivní politický akt. Vzniká ale ze souhrnu subjektivních 

interpretací a dezinterpretací.  

Nezávislý sociologický výzkum sledující tyto aspekty veřejného mínění je podle našeho soudu 

dobrou pomůckou, jež poskytuje demokratickému procesu nezbytnou zpětnou vazbu, kultivuje 

demokratické prostředí a rozšiřuje prostor svobody. Je důležitý zvláště v době internetu a 

sociálních sítí, kdy jsme přehlceni informacemi rozmanitého typu, kdy není snadné odolávat 

různým manipulacím. Ty jsou navíc posilovány utvářením relativně uzavřených 

„informačních bublin“. 
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Pracně shromažďovat údaje o názorech, postojích a hodnotách lidí systematicky po dlouhá 

léta je velice pracné a nákladné, vyžaduje velké zaujetí i disciplínu. Bylo by ale jednostranné, 

kdyby u toho zůstalo. Poznatky o subjektivním průmětu společenského dění je třeba náležitou 

formou zpřístupňovat široké veřejnosti, politikům a dalším lidem, kteří ve společnosti 

rozhodují o podstatných věcech.  

Běžné sdělovací prostředky tuto rovinu postihují jen okrajově. Z podstaty dnešního 

mediálního trhu vyplývá dosti jednostranný zájem o poznatky povrchní a jednoduché, které 

mají v sobě nádech senzace či alespoň překvapivosti. Postihnout hlubší otázky a podstatné 

věci se v běžné mediální komunikaci příliš nedaří, jelikož ty nejzávažnější otázky, na nichž 

závisí naše budoucnost, jsou mnohdy složité, vyžadují obsáhlé vysvětlení a znalost širšího 

kontextu. Svým charakterem nevládní neziskové organizace o to STEM usiluje, chce napomoci 

tomu, aby se stávaly předmětem veřejného zájmu a veřejné diskuse. Osvětové a vzdělávací 

aktivity, směřující k hlubšímu pochopení společenského dění, jsou dnes i do budoucna 

potřebné a naléhavé. STEM se k tomuto úkolu hlásí. 

Praha, 21. května 2018 

 

 

Jan Hartl,  

Zakladatel a předseda správní rady STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Jméno:  STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú.   

Datum založení: Dne 26. října 2015, navazuje na historii STEM od roku 1990 

Právní forma: Zapsaný ústav založený za účelem podpory vzdělání a výzkumné 
činnosti v oblasti společenských věd, zapsán u Městského soudu  
v Praze pod spisovou značkou U 301, IČ: 04512863  Registrován k dani  
z přidané hodnoty pod číslem CZ04512863, a to od 31. 8. 2016  

Zakladatel:  Jan Hartl, výše vkladu 1 milion Kč  

Hlavní činnost: Provoz výzkumného a školícího pracoviště pro sociologický výzkum 
a podpora výzkumné a analytické činnosti – průběžného sledování 
společenských trendů, včetně správy archivu a informační databáze.  

Vedlejší činnost: Vydavatelské činnosti, poradenská a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků, výzkum a vývoj v oblasti společenských 
věd, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  

Poslání: Cílem ústavu STEM je přispět, aby naše společnost byla otevřena 
 dialogu a názorové pluralitě. Chce vytvořit zázemí, v němž se nejen 
analytikové, experti a novináři, ale i široká veřejnost budou moci 
seznamovat se systematickými poznatky o názorech a postojích různých 
skupin našich obyvatel a interpretovat je v náležitých vývojových 
souvislostech. STEM chce posilovat veřejnou debatu o strategických 
otázkách společnosti. Nově usiluje i o mezinárodní spolupráci a 
mezinárodní srovnání.  

Orgány ústavu: Správní rada ve složení Jan Hartl, předseda, Jindřich Šídlo,  
Petr Václavík, členové. 

Revizor účtů: Jana Zahajská 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 

V roce 2017 STEM stále ještě vstupoval do širšího povědomí jako neziskový ústav 

zaměřující se na veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociologického výzkumu, 

společenské osvěty  

a občanského vzdělávání. Finanční zajištění jeho činnosti bylo spíše skrovné, ale i tak 

se základní úkoly ústavu dařilo plnit.  

 

Výzkum dlouhodobých trendů společenského vývoje 

STEM se intenzivně věnoval dlouhodobé výzkumné sérii TRENDY a v roce 2017 

provedl v této sérii sedm výzkumů. Z ekonomických i praktických důvodů nebyly 

výzkumy prováděny pravidelně každý měsíc, nicméně základní časové řady se 

podařilo aktualizovat a v určité míře reagovat i na aktuální společenské dění. V sérii 

TRENDY jsme se v roce 2017 dotázali 7196 obyvatel reprezentujících na základě 

kvótního výběru populaci ČR ve věku 18 let a starším.  

 

Mezinárodní spolupráce 

STEM byl v roce 2017 aktivní i na mezinárodním poli. Inicioval a organizoval pro 

Visegrádský fond komplex výzkumů věnovaných aktivnímu občanství v Česku, 

Slovensku, Polsku a Maďarsku. Šetření ověřilo nosnost zvoleného přístupu a přineslo 

obraz dosti pasivní situace v zemích visegrádské čtyřky. STEM má v plánu pokračovat 

v načatém výzkumném úsilí v roce 2018 a poskytnout validní a spolehlivá data o 

rozdílech mezi visegrádskými zeměmi. K mezinárodním projektům STEM v roce 

2017 patřil i výzkum Euroskeptismus mladých (Bertelsmann) a Politická orientace 

obyvatel (Globsec). Ohniskem zájmu STEM zůstává Evropská unie a do budoucna 

chce STEM rozvíjet zejména téma česko-německých vztahů. 
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Výzkumy v neziskové sféře 

Nezisková sféra je pro STEM předmětem zájmu od počátku devadesátých let. Jako 

nezisková organizace se nyní ústav STEM snaží vazby k řadě neziskových organizací 

posílit a postupně nastavovat zrcadlo naší občanské společnosti. V roce 2017 STEM 

zpracoval studii Tři pohledy na českou společnost pro Open Society Fund. Navázal na 

předchozí projekty pro Nadaci VIA a v roce 2017 zpracoval studii Základy důvěry, 

vzájemnosti a ochoty k dárcovství. Nadále pokračovala spolupráce s Nadací pro rozvoj 

občanské společnosti (NROS) s výzkumy na témata rané péče a krizové pomoci. 

STEM také pokračoval v dlouhodobé podpoře spolku PRAK, který se zabývá prevencí 

kriminality mládeže. V roce 2017, stejně jako v minulých letech, STEM výzkumem 

dotoval akci Pomozte dětem. Z iniciativy nadačního fondu Šťastné Česko STEM 

provedl výzkum Štěstí a kvalita života a zahájil dlouhodobý výzkumný projekt 

věnovaný subjektivnímu hodnocení různých stránek života a jejich souhrnnému 

dopadu do vědomí lidí. 

 

Volební a předvolební výzkumy 

Rok 2017 byl rokem volebním. V říjnu se konaly volby do Poslanecké sněmovny, 

které, jak víme, znamenaly výraznou změnu naší politické scény. Chystaly se také 

volby prezidentské. Na pozadí prezidentské kampaně se ve společnosti diskutovala 

obecnější témata, otázky kolem svobody, demokracie, aktivního občanství, politické 

orientace naší země, směřování budoucího vývoje atp.  

Ke všem těmto obecným tématům STEM shromažďoval po celá léta výzkumné 

poznatky. Vedle pravidelných volebních preferencí, názorech na politické strany a 

jejich představitele se zabýval i specifickými tématy jednotlivých stran: ČSSD, ANO, 

Svobodných a STAN. Ústav STEM využil své dlouholeté zkušenosti s politickou 

analýzou a zpracoval sérii výzkumů a podkladů pro TV NOVA k poslaneckým 

volbám. Před volbami správně ukazoval, že jasným vítězem voleb bude hnutí ANO se 

ziskem kolem 30 procent. Zaznamenal nárůst popularity Pirátů i SPD a jako jediná 

výzkumná firma předvídal i propad u sociální demokracie.  
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V centru pozornosti STEM po celý rok 2017 byly prezidentské volby. Mnohé 

výsledky STEM byly diskutovány na veřejných debatách. Zajímavé souvislosti 

přinesla výzkumná spolupráce s Nadací Karla Janečka okolo masové ankety Prezident 

21. V říjnu 2017 do prezidentské kampaně vstoupil Pavel Fischer. Bezprostředně poté 

rezignoval na místo ředitele STEM.  

V takové situaci STEM důsledně dbal na to, aby naplňoval ve vztahu k politice své 

dlouholeté principy – poskytovat solidní data svým klientům, z důvodu zachování 

nestrannosti ale nepřijímat roli politického konzultanta a nebýt aktivním činitelem 

žádné volební kampaně. Ani v případě Pavla Fischera tomu nebylo jinak. 

 

Doplňkové výzkumy – vedlejší činnost 

V rámci své doplňkové činnosti STEM provedl několik výzkumů. Byly to výzkumy 

zaměřené na hodnocení EET, výzkum hospodaření s vodou, postavení energetických 

firem. S potěšením STEM provedl výzkum potřeb občanů na Praze 8, jelikož místní a 

regionální výzkumy zaměřené na veřejnou správu jsou vítaným doplňkem šetření 

celostátních. Ve své vedlejší činnosti dává STEM přednost výzkumům veřejných 

služeb, fungování sítí a regionální problematice, stranou zájmu nechává běžné 

marketingové studie zboží, služeb a obchodu. 

 

Osvětová činnost v číslech 

Naprostá většina poznatků, které STEM získává, je určena veřejnosti jako bezplatná 

služba. STEM má zájem, aby jeho data a interpretace byly známy co nejširšímu 

okruhu lidí a pomáhaly porozumět dění v naší společnosti. Z pravidelných výzkumů 

v sérii TRENDY publikuje tiskové zprávy a rozesílá je všem médiím. Tyto zprávy 

zároveň umisťuje na své webové stránky www.stem.cz. Tyto stránky nejsou pouhou 

reklamní nástěnkou, ale představují aktivní databázi, ve které lze aktivně vyhledávat 

výsledky výzkumů za posledních dvacet let. V roce 2017 jsme na webu umístili 27 

článků, do angličtiny jsme přeložili 7 z nich. V tiskových médiích se také relativně 

často v roce 2017 objevovaly rozhovory s představiteli STEM. 
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Vedle tisku STEM usiluje o zveřejňování výzkumných poznatků v rozhlase a televizi. 

Zde nejčastěji vystupoval Jan Hartl a Pavel Fischer – v případě Pavla Fischera to jako  

u prezidentského kandidáta bylo koncem roku před prezidentskou volbou zvláště 

intenzivní. 

Představitelé STEM se v roce 2017 zúčastňovali odborných seminářů a konferencí 

(například Aspen Annual Conference 2017: Kam kráčíš Česko?; Evropské dialogy 

Václava Havla: Kde Evropa začíná a končí?; Forbes: Česko: Jak jsme na tom?; OSF: 

Nenápadný půvab demokracie) a okolo patnácti veřejných debat (např. Knihovna 

Václava Havla: Česko – Pojďme volit!). Do budoucna má STEM v plánu se seminářů 

a veřejných debat nejen nadále zúčastňovat, ale také je samostatně pořádat. 

 

Klíčová témata 

V devadesátých letech STEM vznikl za účelem průběžného sledování procesu 

demokratických přeměn v naší zemi. Jeho zájem směřoval k politické analýze a 

k analýze sociálních problémů. Od devadesátých let se však podmínky pro výzkum 

obecných otázek měnily. Akademický výzkum se spíše úzce specializoval a živé 

společensko-politické problematice se dost vyhýbal. Praxe ukázala, že žádná z našich 

politických stran nebyla schopna se věcné politické problematice dlouhodobě věnovat. 

Analýza fungování veřejného sektoru nenašla svého přirozeného zadavatele a 

dostávala se do vyjetých rezortních kolejí. Koncepční a strategické otázky se 

propadaly na okraj zájmu a do centra pozornosti zadavatelů stále více vstupovala 

běžná operativa. K tomu přistupoval svéráz grantových řízení. Ve veřejných 

zakázkách se na společenskovědní expertízu pohlíželo jako na dodávku rutinních prací 

a služeb soutěžených na nejnižší cenu. V takových podmínkách bylo fungování 

nezávislé výzkumné organizace i její financování stále obtížnější. Byl to i jeden 

z důvodů, proč se STEM rozhodl proměnit ze soukromé firmy na obecně prospěšný 

neziskový ústav. 
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V roce 2017 při prodlužování svých časových řad STEM zkoumal velkou šíři otázek, 

původnímu akcentu na politická a sociální témata však zůstal věrný. V průběhu roku 

2017 se ukázalo, že migrační krize let 2015-2016 měla hluboký dopad do veřejného 

mínění. Ačkoli jsme nebyli vystaveni bezprostřední hrozbě a neřešili tíživou situaci 

masového přílivu uprchlíků, projevila se nedůvěra ve schopnost našich institucí a 

společenských představitelů řešit složitou zátěžovou situaci, s níž si ani vyspělé a 

bohaté západní státy nevěděly příliš rady. Data naznačovala, že nedůvěra v budoucnost 

vede k uzavírání naší společnosti vůči cizincům. 

Pramen: STEM, Trendy 1994-2018, bez odpovědí „nedovedu posoudit“ 

 
Nebyli to však jen cizinci. Období migrační krize mělo v důsledku dění na domácí 

politické a mediální scéně dopady na podstatné otázky týkající se naší budoucnosti. 

Nejzávažnější bylo oslabení důvěry našich obyvatel v Evropskou unii. Zhoršil se i 

vztah populace ČR k Německu jako nejvýznamnějšímu evropskému partneru. Hluboce 

propadla důvěra v A. Merkelovou, která do té doby vévodila žebříčku popularity 

zahraničních představitelů.  
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určitě souhlasím + spíše souhlasím
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V letech 2017 a 2018 se obecná podpora EU zvýšila, zůstává však nadále citlivou 

politickou otázkou. 

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“  
(podíl odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %) 

 

 
Prameny: STEM, Evropská ústava, 2/2005, STEGA, Komunikace o evropských záležitostech, 10/2005 – 6/2006, 

STEM, Trendy 2006-2018 

Jistá skepse vůči Evropské unii je patrně odrazem rozčarování z toho, že nedokážeme 

podle naší veřejnosti hrát v EU aktivní roli a uplatňovat ji při rozhodování EU. 

"Je podle Vás Česká republika schopna hrát v EU aktivní roli a v rozhodování Evropské 
unie uplatnit své stanovisko?" (podíl odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %) 

 
Pramen: STEM, Trendy 2006-2018 
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Složitou situaci let 2017 a 2018 ilustruje skutečnost, že na pozadí rozčarování a skepse 

narůstal podíl lidí, podle nichž by naše republika mohla trvaleji zůstávat někde na půl 

cesty mezi Východem a Západem a snažit se z obou těchto stran inkasovat 

jednostranný prospěch. Tematika „my v EU a EU v nás“ zůstává proto klíčovým 

tématem i pro rok 2018. 

Důležitým poznatkem z našeho studia dlouhodobého vývoje patří postupné zvyšování 

životní úrovně a zlepšování materiální stránky života lidí. Mnozí lidé si dnes 

uvědomují, že patříme k nejbohatší části světa a že státy Evropské unie oplývají 

veškerými možnými zdroji.  

"Díváte-li se do blízké budoucnosti, máte z ekonomického vývoje obavy, máte pocit 
nejistoty?" (podíl odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %) 

 

Pramen: STEM, Trendy 2006-2018 

 

V takové situaci rostoucí skupina obyvatel dochází k poznání, že hmotný standard 

neznamená automaticky trvalou spokojenost a štěstí, že pro dobrou kvalitu života jsou 

nezbytná i další hlediska: zdravé životní prostředí, únosné tempo života, kvalitní 

rodinné a komunitní vazby, obecně dobré vztahy mezi lidmi, hodnotové zázemí, pevná 

morálka a závazná pravidla společenské a politické hry, odpovědnost, důvěra apod.  
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Dlouhodobé časové řady ukazují, že většina těchto charakteristik procházela 

zátěžovým vývojem v letech 2008 až 2013 na pozadí mezinárodní ekonomické krize  

a krize domácího vládnutí.  

 
„Představte si nyní, že byste měl(a) možnost ohodnotit současný stav naší společnosti 
obdobně jako ve škole. Na takovémto vysvědčení se vyskytuje řada oblastí a Vy jim podle 
toho, jak je osobně hodnotíte, dejte školní známky od jedničky (výborná) do pětky 
(nedostatečná).  

Průměrné školní známky v jednotlivých letech 

 

V roce 2017 STEM věnoval zvláště mimomateriálním otázkám kvality života značnou 

pozornost. Téma kvality života a hledání pocitu štěstí a uspokojení bude pro STEM 

klíčové i v roce 2018. 
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možnost uplatnit své schopnosti vyhlídky do budoucna péče o morálku a duchovní hodnoty
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Hospodaření ústavu 

V roce 2017 STEM z ekonomického hlediska fungoval úsporně. Dal si za cíl snížit 

ztrátu ve výsledku hospodaření oproti roku 2016 a vymanit se z červených čísel v roce 

následujícím. V roce 2016 skončil STEM se ztrátou 1717 tisíc Kč. V roce 2017 se 

ztráta snížila na 236 tis. Kč. Tržby ze služeb, dary a dotace činily v roce 2017 téměř 8 

milionů Kč, v roce předchozím to bylo 3,7 mil. Kč. 

Ke splnění svých úkolů STEM v roce 2017 využíval práci tří zaměstnanců, dvou 

stálých externistů a dalších spolupracovníků na smlouvy o provedení práce, jednoho 

stálého dobrovolníka a celé řady kooperačních vztahů. Rozsáhlou tazatelskou síť 

STEM i nadále spravovala firma STEM/MARK. 

 

Hospodaření ústavu STEM je zřejmé z přiložené výsledovky a rozvahy. 
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Výsledovka 2017  
      STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú. 

• IČ 04512863 • DIČ CZ04512863 
 

        
     

CELKEM HLAVNÍ 
ČINNOST 

CELKEM VEDLEJŠÍ 
ČINNOST Celkem 2017 

Účet Typ Název konta Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy 
501 N Spotřeba materiálu 14 078,72 0,00 18 836,24 0,00 32 914,96 0,00 
511 N Opravy a udržování 24 904,58 0,00 33 320,42 0,00 58 225,00 0,00 
512 N Cestovné 17 811,70 0,00 754,70 0,00 18 566,40 0,00 
513 N Náklady na reprezentaci 10 517,01 0,00 13 275,23 0,00 23 792,24 0,00 
518 N Ostatní služby 773 732,43 0,00 3 867 265,57 0,00 4 640 998,00 0,00 
521 N Mzdové náklady 460 862,73 0,00 2 307 597,27 0,00 2 768 460,00 0,00 
524 N Zákonné sociální pojištění 145 924,71 0,00 166 647,29 0,00 312 572,00 0,00 
527 N Zakonné sociálni náklady 5 951,00 0,00 7 961,97 0,00 13 912,97 0,00 
528 N- Ostatni sociálni náklady 272,95 0,00 365,19 0,00 638,14 0,00 
538 N Ostatní daně a poplatky 299,41 0,00 400,59 0,00 700,00 0,00 
545 N Kursové ztráty 2 586,50 0,00 5 125,39 0,00 7 711,89 0,00 
549 N Jiné ostatní náklady 246 501,29 0,00 28 805,22 0,00 275 306,51 0,00 
602 V Tržby za služby 0,00 21 000,00 0,00 6 198 580,25 0,00 6 219 580,25 
649 V Jiné ostatní výnosy 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 
652 V Tržby z prodeje dlouh. majetku 0,00 4 132,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 
682 V Přijaté příspěvky (dary) 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 
691 V Provozní dotace 0,00 644 224,37 0,00 0,00 0,00 644 224,37 

SOUČTY   SOUČTY 
1 703 

443,03 1 719 356,39 6 450 355,08 6 198 580,25 8 153 798,11 7 917 936,64 
ZISK   ZISK 15 913,36 

 
-251 774,83 

 
-235 861,47   
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Rozvaha k 31. 12. 2017    
 
STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú.  
 
 IČ 04512863 • DIČ CZ04512863 
 
   
          
Účet Typ Název konta Aktiva Pasiva 
211 A Pokladna 18 420,00 0,00 
221 A Bankovní účty 1 112 643,49 0,00 
311 A Odběratelé 70 721,00 0,00 
321 P Dodavatelé 0,00 217 390,52 
331 P Zúčtování se zaměstnanci 0,00 33 166,00 
333 P Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00 2 560,00 
336 P Zúčt. s inst. soc.zabezp.a zdr.pojištění 0,00 16 786,00 
342 P Ostatní přímé daně 0,00 46 951,00 
343 S Daň z přidané hodnoty 13 413,00 0,00 
379 P Jiné závazky půjčky  0,00 1 250 000,00 
381 A Náklady příštích období 3 312,26 0,00 
383 P Výdaje příštích období 0,00 414 744,74 
384 P Výnosy příštích období 0,00 40 419,12 
389 P Dohadné účty pasivní 0,00 148 950,00 
901 P Vlastní jmění 0,00 1 000 000,00 
932 P Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta minul.let 0,00 -1 716 596,16 
SOUČTY     1 222 926,75 1 458 788,22 
ZTRÁTA     235 861,47 0,00 
 


