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Úvodní slovo
Rok 2014 se ve Společnosti „E“ nesl ve znamení podpory a rozvoje dvou projektů nastartovaných 
v předchozích letech – projektu sociálního podniku Aranžérie a finální realizace osvětového dokumen-
tárního filmu o osudech lidí, kterým do života zasáhlo onemocnění epilepsie.
Sociální podnik Aranžérie pokračoval v budování svého postavení a pomocí precizně odvedených 
zakázek v podobě netradičních květinových aranžmá získává svou stálou klientelu. Portfolio kvě-
tinového aranžmá a práce aranžérského týmu i v roce 2014 obstály v konkurenci a vedly k získání 
prestižních zakázek na dodání kompletního květinového aranžmá festivalu Pražské jaro a Adventního 
setkání společnosti Siemens. I z důvodu zvyšujícího se počtu květinových zakázek získal projekt 
Aranžérie na podzim své nové reprezentativní zázemí v podobě moderně vybavené aranžérské dílny 
i svou mediální podobu – na konci dubna byly spuštěny webové stránky, které verbálně i fotograficky 
prezentují aktivity a nabídku služeb sociálního podniku Společnosti „E“, od září Aranžérie prezentuje 
své služby i na sociální síti Facebook.
Do finální fáze v roce 2014 dospěla i příprava osvětového dokumentárního filmu s názvem Upadni 
a choď režiséra Jana Hoška, která vzniká za úzké podpory Společnosti „E“. V průběhu roku jsme 
pokračovali v navázané spolupráci a vytvořili jsme internetový spot na podporu dokumentu. Premiéra 
připravovaného dokumentu je plánována na rok 2015.
V průběhu roku 2014 přišla Společnost „E“ i s novinkami v propagaci svých aktivit – poprvé jsme 
se připojili k charitativnímu projektu Běh pro dobrou věc konanému v rámci Prague International 
Marathon s cílem spojit sportovní aktivitu s užitečným cílem – běžet pro lidi s epilepsií. Aktivní jsme 
byli i v oblasti reklamní propagace - pro naši prezentaci jsme získali měsíční bezplatný pronájem 
reklamní plochy billboardu. I Aranžérie představila novinku v nabídce svých služeb, kterou se staly 
aranžovací teambuildingy.
Společnost „E“ dále pokračovala v realizaci již probíhajících projektů a aktivit zaměřených na zlep-
šování služeb pro lidi s epilepsií – aktivně jsme aktualizovali a rozšiřovali profily Společnosti „E“ 
a Aranžérie na sociální síti Facebook, v průběhu roku jsme využili nabízený prostor na setkáních na 
téma společenské odpovědnosti firem pro prezentaci Společnosti „E“ i projektu sociálního podnikání 
Aranžérie.
Svou aktivitu jsme zaměřili i na oblast osvětové činnosti a public relations - v roli účastníků i realizátorů 
jsme aktivity Společnosti „E“ prezentovali na řadě osvětových akcí, seminářů, veletrhů a kongresů, 
v masmédiích – jejich podrobný výčet přinášíme na následujících stranách.
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Profil Společnosti „E“
Společnost „E“/ Czech Epilepsy Association byla do 19. prosince 2014 občanským sdružením, poté došlo 
k transformaci na zapsaný spolek vedený ve spolkovém rejstříku MS v Praze. Jsme jediná sociálně 
zaměřená nezisková organizace v České republice, která poskytuje nejen registrované sociální služby 
osobám s onemocněním epilepsie a jejich blízkým. Společnost „E“ má dle zákona o sociálních službách 
u MPSV ČR zaregistrované následující služby: odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Společnost „E“ působí celostátně a již od roku 
1990 poskytuje na profesionální úrovni služby v oblasti podpory lidí s epilepsií bez ohledu na jejich věk 
a rozsah postižení.
Prvořadým posláním Společnosti „E“ je aktivní snaha o zlepšení společenského postavení lidí s epi-
lepsií prostřednictvím šíření a zvýšení informovanosti o onemocnění epilepsie a jejím vlivu na každo-
denní život. Podporujeme jedince s touto diagnózou, jejich blízké, informujeme širokou veřejnost, ale 
i u jedince či organizace, které s lidmi s diagnózou epilepsie spolupracují. Mezi hlavní cíle Společnosti 
„E“ patří podpora lidí s epilepsií v sociální i zdravotní oblasti, destigmatizace epilepsie v očích veřej-
nosti, snaha o odstranění informačních bariér o této nemoci, zlepšení informovanosti v přístupu okolí 
a medializace tématu epilepsie, a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických 
záchvatech.
Společnost „E“ je mj. členem mezinárodní organizace IBE (Internacional Bureau for Epilepsy), Národní 
rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR), spolupracuje s podobně zaměřenými organiza-
cemi v rámci celostátní působnosti mj. ČLPE (Česká liga proti epilepsii), SPC (Speciální pedagogická 
centra), zdravotnická zařízení, záchranné sbory, pojišťovny, farmaceutické společnosti.

Organizační struktura Společnosti „E“
Alena Červenková 
Předsedkyně, sociální pracovnice

Martina Havlová 
Místopředsedkyně, pracovnice v sociálních službách

Mgr. Petra Stehlíková, DiS. 
Sociální pracovnice

Bc. Kristina Papoušková 
Koordinátorka projektů, fundraising

Ing. Renáta Novotná 
Finanční koordinátorka

Členové výkonného výboru SpoleČnoSti „e“
MUDr. Michal Bajaček
Alena Červenková
JUDr. Monika Elfmarková
Dana Fišerová
Martina Havlová
Bc. Ladislav Marek
MgA. Zuzana Vojtíšková
Členové revizní komise
Renata Eisenreichová – předsedkyně
Klára Chrenčíková – členka
Romana Tovarová – členka
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Služby Společnosti „E“
odborné Sociální poradenStví
Každodenně se na pracovníky Společnosti „E“ obracejí s různorodými dotazy lidé s epilepsií, rodiče 
dětí i jednotlivci z řad široké veřejnosti, kteří s tímto onemocněním přicházejí do styku. Naším prio-
ritním cílem je poskytovat kvalitní odborné poradenství a konzultace, které přímo či nepřímo souvisí 
s problematikou onemocnění epilepsie.

ZAJIšťUJEME:
 — poradenství - osobní, telefonické, písemné, elektronické, odborné sociální poradenství s případ-

nými odkazy na právní a sociální poradny, konzultace s odborníky atd.
 — psychologické, právní, zdravotní poradenství ve spolupráci s odborníky na danou problematiku
 — publikační činnost a spolupráci s veřejnými sdělovacími prostředky - tiskové zprávy, články, 

spoty a pořady v masmédiích o problematice epilepsie
 — aktivní prezentaci portfolia služeb Společnosti „E“ na kongresech, tiskových konferencích, 

veletrzích, výstavách a dalších akcích
 — vzdělávací a přednášková činnost – organizujeme a na míru připravujeme přednášky a semi-

náře v sídle Společnosti „E“ či v místě objednatele zaměřené na různé cílové skupiny, např. pečo-
vatelé o osoby s epilepsií, záchranné a bezpečnostní sbory, školy, sdružení a různá jiná zařízení 
či organizace

 — realizaci akreditovaného vzdělávacího programu na téma Úvod do problematiky epilepsie
 — vydávání dvouměsíčníku Aura – informace o epilepsii, který je distribuován členům Společnosti „E“, 

do neurologických ordinací, poboček VZP a dalším zájemcům o tuto problematiku z řad odborné 
i běžné veřejnosti

 — vydávání a distribuci informačních tiskovin o epilepsii - tématické tiskoviny, plakáty, informace 
s pokyny první pomoci při epileptickém záchvatu atd.

 — pravidelnou aktualizaci internetových stránek Společnosti „E“, zodpovídáme dotazy ze sekce 
Diskusní fórum, aktivně spravujeme profil na sociální síti Facebook

Sociálně aktivizaČní Služby
Sociálně aktivizační služby probíhají v předem avizovaných termínech v Praze.

V RoCE 2014 JSME NABíZELI:
 — tématická setkání s programem aranžování a vazbou květin, vaření a rukodělných prací, spole-

čenská setkávání lidí s epilepsií
V návaznosti na tuto sociální službu jsme zaštiťovali

 — podporované zaměstnávání lidí s epilepsií formou aranžování a vazby květin ve vlastní aranžér-
ské dílně sociálního podniku Společnosti „E“ Aranžérie

DáLE JSME V RoCE 2014 ZAJISTILI NáSLEDUJíCí ČINNoSTI:
 — tuzemské i zahraniční rehabilitační pobyty pro děti i dospělé s epilepsií s lékařským dohledem
 — kulturní a sportovní aktivity
 — kurz šachů pod vedením odborného lektora, stolní hry
 — kurz plavání pod lékařským dohledem v ostravě
 — metodu EEG Biofeedback v Praze
 — klubovou činnost v Brně a v ostravě
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Zorganizovali jsme
 — 2 cykly vzdělávacího programu Úvod do problematiky epilepsie v sídle Společnosti „E“ v Praze 

(20. 5., 18. 11.)
 — letní dětský integrovaný tábor pro děti s epilepsií v Havlišově Mlýně, Jindřichovice u Želetavy 

(28. 6.–12. 7.)
 — letní rekondiční pobyt pro lidi s epilepsií a jejich blízké v penzionu Vyhlídka ve Staré olešce 

u Děčína (16. 8.–23. 8.)
 — letní rodinný pobyt pro lidi s epilepsií a jejich blízké s lékařským dohledem v Chorvatsku – Vodice 

(29. 8.–7. 9.)
 — Den otevřených dveří v Praze - prezentace zrekonstruovaných prostor dílny Aranžérie (1. 10.)
 — Den otevřených dveří Klubu „E“ v Brně (16. 10.)
 — Vánoční besídky pro klienty Společnosti „E“ v Praze a Brně (6. 12. a 11. 12.).

Prezentační a osvětová činnost
 — Reklamní billboard v ul. Milady Horákové v Praze – bezplatná měsíční prezentace sociálního 

podniku Aranžérie (únor)
 — otevřená aranžérská dílna k příležitosti Evropského dne epilepsie v Impact klubu HUB v Praze 

(11. 2.)
 — Kulečníkový turnaj v Klubu „E“ ostrava na podporu celosvětové kampaně Purple Day (26. 3.)
 — Konference Sociální podnikání aneb Podnikáme jinak v Praze (2.–3. 4.)
 — Spuštění webu sociálního podniku Aranžérie – www.aranzerie.cz (duben)
 — Veletrh sociálních služeb NGo Market v Národní technické knihovně v Praze (25. 4.)
 — Veletrh sociálních služeb Prahy 4 (22. 6.)
 — Den sociálních služeb Lidé lidem v ostravě (26. 6.)
 — Veletrh sociální služeb Prahy 12 (25. 9.)
 — XVIII. postgraduální kurz epileptologie „Dny Jiřího Dolanského“ v Praze (3.–4. 10.)
 — Týden vědy a techniky 2014 (13. 11.)
 — Konference Epilepsie interdisciplinárním pohledem v Praze (29. 11.)
 — Advisory Board (4. 12.)

Kulturní, společenské a sportovní události
 — Běh pro dobrou věc na podporu lidí s epilepsií v rámci ½ Maratonu Praha 2014 (5. 4.)
 — štafeta na podporu lidí s epilepsií v rámci Volkswagen Maraton Praha 2014 (11. 5.)
 — kompletní květinové aranžmá festivalu Pražské jaro (12.5-3. 6.)
 — partner výtvarné soutěže pro děti s epilepsií Líbí se ti, mami? (květen-srpen)
 — Společensky odpovědný networking v Era svět Praha (5. 6.)
 — Pražský kulatý stůl o sociálním podnikání (24. 6.)
 — realizace květinové výzdoby prostor obecního domu v Praze na Adventní setkání pro partnery 

a hosty společnosti Siemens spolu s přípravou květinové upomínky pro 500 hostů (5. 12.)
 — vánoční charitativní projekt Asociace společenské odpovědnosti Praha (18. 12.)
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Společnost „E“ v médiích
televize, rozhlaS

 — Rozhovor předsedkyně Společnosti „E“ Aleny Červenkové ve stanici Radiožurnál Českého rozhlasu 
věnovaný tématu epilepsie (10. 3.)

 — Prezentace aktivit Společnosti „E“ v pořadu Neziskovky Rádia Aplaus (22. 9.)

tištěná média
časopis Sestra - Lidé s epilepsií aranžují květiny (březen)

 — Mladá fronta Dnes - Podnikat a pomáhat jde dohromady (24. 6.)

elektronická média
 — Epileptici měli svůj evropský den. Pustili se do květinového aranžmá – prazsky.denik.cz (12. 2.)
 — Lidé s epilepsií podporují sdružení tvorbou květin – www.tyden.cz (13. 2.)
 — spot na podporu časosběrného dokumentu Upadni a choď (červen)
 — Co nadělit obchodním partnerům pod stromeček? Kancelářské potřeby neoslní probyznysinfo.

ihned.cz (10. 11.)

Aranžérie - podporované zaměstnávání 
lidí s epilepsií
preStižní zakázky

 — kompletní květinový servis pro festival Pražské jaro - 165 dárkových kytic, 6 květinových košů, výzdoba 
podia v obecním domě a Rudolfinu (květen-červen)

 — květinová výzdoba prostor obecního domu v Praze na Adventní setkání pro partnery a hosty společ-
nosti Siemens – 20 velkých aranžmá, 6 dárkových kytic, 500 ks dárkově balených hrnkových květin 
pro hosty

Firemní zakázky
 — pravidelné týdenní květinové zakázky – kavárny Era, Ema, Cafelounge, recepce firmy ABB
 — 206 květinových dekorací pro 19 firem a institucí dle individuálních požadavků

individuální zakázky
 — 5 kompletních svatebních aranžmá – 60 kytic a dekorací
 — 70 zakázek pro individuální zákazníky – dárkové kytice a květinové dekorace

WorkShopy
 — 5 tématicky zaměřených workshopů v dílně Aranžérie – celkem 120 zúčastněných
 — 7 workshopů ve firmách pro celkem 130 zúčastněných – vytváření květinových aranžmá pod vedením 

zaměstnanců Aranžérie
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AKTIVA Počáteční stav Konečný stav

Stavby 4 002 353 Kč 4 002 353 Kč
Samostat,movité věci a soubory movitých věc 53 000 Kč 53 000 Kč
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 252 647 Kč 252 647 Kč
Oprávky ke stavbám -1 619 547 Kč -1 754 180 Kč
Oprávky k samost,mov,věcem a souborům movit -53 000 Kč -53 000 Kč
Pokladna 1 706 Kč 15 660 Kč
Pokladna - Centrála 412 Kč 10 164 Kč
Pokladna - Aranžerie 0 Kč 5 350 Kč
Pokladna - Brno 1 294 Kč 146 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 1 706 Kč 15 660 Kč
Bankovní účty 2 377 601 Kč 2 586 618 Kč
Účet v Kč 2 377 601 Kč 2 586 618 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 2 377 601 Kč 2 586 618 Kč
Peníze na cestě 0 Kč 0 Kč
Odběratelé 142 290 Kč 115 148 Kč
Pohledávky - rok 2013 142 290 Kč 0 Kč
Pohledávky - rok 2014 centrála 0 Kč 15 453 Kč
Pohledávka - rok 2014 Aranžérie 0 Kč 99 695 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 142 290 Kč 115 148 Kč
Poskytnuté provozní zálohy 12 305 Kč 26 530 Kč
Zálohy - vodné,stočné 8 010 Kč 10 140 Kč
Zálohy - plyn 0 Kč 0 Kč
Zálohy - el,energie 1 025 Kč 13 120 Kč
Zálohy - ostatní 3 270 Kč 3 270 Kč
CELKEM ZA SYNTETICK¯ ÚČET 12 305 Kč 26 530 Kč
Náklady příštích období 33 208 Kč 38 500 Kč
AKTIVA CELKEM 5 202 564 Kč 5 283 276 Kč

Rozvaha 2014

PASIVA Počáteční stav Konečný stav

Dodavatelé -1 024 Kč 3 873 Kč
Dodavatelé - rok 2013 -1 024 Kč -240 Kč
Dodavatelé - rok 2014 centrála 0 Kč 4 112 Kč
Dodavatelé - rok 2014 Aranžérie 0 Kč 0 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET -1 024 Kč 3 873 Kč
Přijaté zálohy 0 Kč 21 125 Kč
Ostatní závazky 0 Kč 124 Kč
Ostatní závazky - Kopřivíková 0 Kč 124 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 0 Kč 124 Kč
Zaměstnanci 80 828 Kč 103 107 Kč
Zůčt,s institucemi soc,zabezp,a zdrav,pojiš 25 938 Kč 40 253 Kč
Sociální zabezpečení 18 123 Kč 27 176 Kč
Zdravotní pojištění 7 815 Kč 11 647 Kč
Kooperativa 0 Kč 1 430 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 25 938 Kč 40 253 Kč
Daň z příjmů 28 310 Kč 30 780 Kč
Ostatní přímé daně 8 441 Kč 11 470 Kč
Daň z příjmů - závislá činnost 4 605 Kč 6 685 Kč
Daň z příjmů - srážková daň 3 836 Kč 4 785 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 8 441 Kč 11 470 Kč
Jiné závazky 38 000 Kč 10 000 Kč
Výnosy příštích období 10 000 Kč 107 270 Kč
Ostatní kapitálové fondy 0 Kč 5 921 Kč
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 113 264 Kč 0 Kč
Vlastní jmění 4 841 807 Kč 4 955 070 Kč
Nevyčerpané prostředky 57 000 Kč 57 000 Kč
PASIVA CELKEM 5 202 563,71 Kč 5 345 992,80 Kč
ROZDÍL: AKTIVA - PASIVA -62 716,95 Kč
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Výkaz zisků a ztrát - 2014

NÁZEV ÚČTU NÁKLADY Kč
Spotřeba materiálu 429 484 Kč
Nákup mat. - aranžerie - jednorázové 176 652 Kč
Nákup mat. - aranžerie - pravidelné 160 646 Kč
Nákup mat. - aranžerie - větší zakázky 11 469 Kč
Nákup mat. - aranžerie - workshopy 7 056 Kč
Nákup mat. - aranžerie - workshopy 52 939 Kč
Nákup mat. - aranžerie - vlastní spotře 18 873 Kč
Nákup materiálu - PHM 1 849 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 429 484 Kč
Spotřeba energie 90 890 Kč
Spotřeba energie - el.energie 25 695 Kč
Spotřeba energie - plyn 49 174 Kč
Spotřeba energie - vodné, stočné 16 021 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 90 890 Kč
Ostatní služby 115 184 Kč
Služby - 2010 Aura 81 183 Kč
Služby - 2020 tiskoviny 13 299 Kč
Služby - aranžerie 20 701 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 115 184 Kč
Mzdové náklady 1 118 001 Kč
Mzdové náklady - DPP společnost "E" 29 816 Kč
Mzdové náklady - DPP aranžerie 143 628 Kč
Mzdové náklady - DPP "E" a aranžerie 131 496 Kč
Mzdové náklady - HPP 813 061 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 1 118 001 Kč
Zákonné sociální pojištění 276 967 Kč
Sociální zabezpečení 203 649 Kč
Zdravotní pojištění 73 318 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 276 967 Kč
Zákonné sociální náklady 4 077 Kč
Daň z nemovitostí 3 081 Kč
Ostatní pokuty a penále 1 500 Kč
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotné 134 633 Kč
Ostatní finanční náklady -1 Kč
Poskytnuté příspěvky 551 151 Kč
Poskytnuté příspěvky - 1010 OSP 340 Kč
Poskytnuté příspěvky - 1020 SAS 34 782 Kč
Poskytnuté příspěvky - 1030 POBYTY 24 899 Kč
Poskytnuté příspěvky - 1040 POBYTY 14 875 Kč
Poskytnuté příspěvky - 1050 Brno 13 087 Kč
Poskytnuté příspěvky - 1060 Ostrava 12 000 Kč
Poskytnuté příspěvky - 2020 vzdělávání 10 450 Kč
Poskytnuté příspěvky - 2050 akce 3 243 Kč
Poskytnuté příspěvky - 2070 film 32 000 Kč
Poskytnuté příspěvky - 2080 běhy 23 960 Kč
Poskytnuté příspěvky - bankovní poplatky 6 835 Kč
Poskytnuté příspěvky - provoz "E" 374 680 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 551 151 Kč
#Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 30 780 Kč
CELKEM 2 755 746,70 Kč
CELKEM
(s vyloučením položek, které se nezdaňují)

593 813,10 Kč

NÁZEV ÚČTU VÝNOSY Kč
Tržby z prodeje služeb 1 055 820 Kč
Prodej sl. - aranžerie - jednorázové za 467 995 Kč
Prodej sl. - aranžerie - pravidelné zak 99 130 Kč
Prodej sl. - aranžerie - větší zakázky 87 089 Kč
Prodej sl. - aranžerie - workshopy v ar 69 234 Kč
Prodej sl. - aranžerie - workshopy u kl 24 400 Kč
Prodej sl. - aranžerie - vlastní spotře 10 545 Kč
Prodej sl. - ostatní 78 700 Kč
Prodej služeb - dary aranžerie 218 727 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 1 055 820 Kč
Jiné provozní výnosy 112 923 Kč
Pronájem DNC 112 923 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 112 923 Kč
Úroky 249,33 Kč
Ostatní finanční výnosy 20 Kč
Přijaté příspěvky 928 200 Kč
Přijaté příspěvky - 1010 OSP 147 202 Kč
Přijaté příspěvky - 1020 SAS 283 000 Kč
Přijaté příspěvky - 1030 POBYTY LDT 35 450 Kč
Přijaté příspěvky - 1040 POBYTY Oleška 31 675 Kč
Přijaté příspěvky - 1050 Brno 17 400 Kč
Přijaté příspěvky - 1060 Ostrava 11 530 Kč
Přijaté příspěvky - 2020 vzdělávání 48 350 Kč
Přijaté příspěvky - 2050 akce 20 930 Kč
Přijaté příspěvky - 2070 film 100 000 Kč
Přijaté příspěvky - 2080 běhy 30 700 Kč
Přijaté příspěvky - 2010 AURA 21 963 Kč
Přijaté příspěvky - 2030 tiskoviny 180 000 Kč
CELKEM ZA SYNTETICK¯ ÚČET 928 200 Kč
Členské příspěvky 595 817 Kč
Členské příspěvky - činnost 72 325 Kč
Přijaté příspěvky - dary na činnost 523 492 Kč
CELKEM ZA SYNTETICKÝ ÚČET 595 817 Kč
CELKEM 2 693 030 Kč
ZISK+/ ZTRÁTA- -62 717 Kč
CELKEM 1 055 840 Kč
ZISK+/ ZTRÁTA- 
(s vyloučením položek, které se nezdaňují) 462 027 Kč
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Dary, dotace, reklama

Hl.m. Praha 221 100 Kč

Hl.m. Praha 58 800 Kč

Hl. m. Praha edukace 30 000 Kč

MČ Praha 10 (příspěvek) 46 000 Kč

MČ Praha 11 (grant) 20 000 Kč

MČ Praha 12 (příspěvek) 40 000 Kč

MČ Praha 4 (grant) 40 000 Kč

MČ Praha 8 (dar) 10 000 Kč

město Brno 13 000 Kč

Ministerstvo zdravotnictví 87 000 Kč

Statutár.město OSTRAVA 10 000 Kč

Středočeský kraj 75 000 Kč

Uřad Vlády 130 000 Kč

Ústecký kraj 52 000 Kč

CELKEM 832 900 Kč

AREA TZB 15 000 Kč

AVAST 50 000 Kč

Brno 4 400 Kč

Byznys pro společnost 30 000 Kč

ČSOB 40 000 Kč
DESITIN PHARMA 15 000 Kč

Dostál Luděk 30 000 Kč
GE Money Bank 40 000 Kč

GSK 50 000 Kč

JEŽ kamenictví 50 000 Kč

Elo Toman 1 000 Kč

EUCON 25 000 Kč

KRC 3 000 Kč

Lunáková 500 Kč

Mandáková 500 Kč

MARIKA 2 136 Kč

Mír bez hranic 1 000 Kč

Mokrá čtvrť 20 000 Kč
Monika Elfmarková 15 000 Kč

Morava Tour 18 980 Kč

Nadace VIA 154 477 Kč

Nadace Umění pro zdraví 3 000 Kč
Nadace Vinci 58 000 Kč

Walter GRAPHTEK 10 000 Kč

Siemens 70 000 Kč

Smolová 1 500 Kč

TEDDIES 5 000 Kč

TEVA PHARMACEUTICAL dar AURA 1 963 Kč

Tomáš Hodbod dar 1 000 Kč

UCB 4 500 Kč

Výbor dobré vůle Olgy Havlové 18 000 Kč
ZEZ SILKO 2 000 Kč

Život dětem 30 000 Kč

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - 
autoCELKEM 770 956 Kč

CARDION 40 000 Kč

HOCHTIEF 50 000 Kč
CELKEM 90 000 Kč

Příjem z reklam

Přijaté dary Dotace
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Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v roce 2014 Společnost „E“  
aktivně podpořili v jejím prvořadém poslání podpory lidí s onemocně-
ním epilepsie a jejich blízkých a zvýšení informovanosti a všeobec-
ného povědomí široké veřejnosti o specifických projevech tohoto 
onemocnění.
Děkujeme všem našim sponzorům, spolupracovníkům 
z řad lékařů a odborných poradců, partnerům, klientům 
ale i všem zájemcům o problematiku onemocnění epilepsie 
za jejich finanční i motivační podporu a těšíme se na další 
společnou spolupráci.





Společnost „E“ 
Czech Epilepsy Association, z. s.
Liškova 3, 142 00 Praha 4 
+ 420 241 722 136 
info@spolecnost-e.cz
IČo: 00552534, DIČ: CZ00552534 
Bankovní spojení: 1922992389/0800

www.spolecnost-e.cz

Zpracovala: Jana Roulová, DiS.


