
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017



ÚVODNÍ SLOVO

Ohlédnutí za rokem 2017 je pro Společnost E z mnoha důvodů radostné. 
K úspěchům, z nichž se tentokrát těšíme nejvíce, patří osvětová akce 
Epilepsie? Žádnou paniku a hlavně nic do pusy. Její hlavní součástí jsou dva 
krátké videospoty, které příjemnou, vtipnou, odlehčenou formou seznamují 
veřejnost se třemi nejdůležitějšími zásadami první pomoci při epileptickém 
záchvatu. Cílem je odbourat zbytečné obavy z epilepsie. Kampaň má výbor-
ný ohlas. Videa jsme mimo jiné propojili s novým edukačním balíčkem pro 
pedagogy a studenty Nebojte se epilepsie, který obsahuje kromě jiného infor-
mace k první pomoci při epileptickém záchvatu a je dále propojen s filmem 
Upadni a choď. 

Osvětová kampaň byla zařazena do vysílání České televize, a to dne 28. 11. 2017 
ve Studiu 6, a byla k ní vydána tisková zpráva. Kampaň lze shlédnout na 
Facebooku a na YouTube. Na sociálních sítích ji dosud vidělo 130 000 lidí 
(viz http://www.spolecnost-e.cz/kampan/).

Dalším počinem, na který jsme hrdí, je tiskovina Epilepsie a dítě, další a do-
sud nejrozsáhlejší z našich materiálů o epilepsii. Osmdesátistránková bro-
žura seznamuje rodiče a další rodinné příslušníky se základními fakty o epi-
lepsii jako nemoci, zabývá se psychologickými aspekty náročné situace 
onemocnění epilepsie v rodině, nabízí postřehy a tipy k výchově, k náplni 
volného času, ale i pro zajištění bezpečí dítěte s epilepsií doma i mimo do-
mov. Dotýká se také problematiky hmotného zajištění rodiny nemocného 
dítěte, možností sociální a psychologické pomoci. V neposlední řadě se ma-
teriál věnuje problematice vzdělávání dětí s epilepsií, a sice z hlediska rodi-
čů, ale také vyučujících různých stupňů škol od mateřských až po střední, 
jimž nabízí komplexní souhrn informací, východisek a tipů.

Společnost E je podepsána rovněž pod výzkumnou prací na téma Stigma-
tizace lidí s epilepsií, kterou jsme realizovali spolu s Národním ústavem du-
ševního zdraví. Výzkum zahrnoval dotazníkové šetření, sběr a vyhodnocení 
příběhů lidí s epilepsií a osobní práci s cílovou skupinou, tedy s lidmi, jimž 
pomáháme. Podrobně se zabývá mírou výskytu stigmatizace lidí s epilepsií 
u nás, sebestigmatizací jako jejím důsledkem, kvalitou života lidí s epilepsií 
a jejich potřebami. Připravovali jsme jej už od podzimu předchozího roku, 
proběhl během března a dubna a jeho výsledky byly prezentovány na epi-
leptologickém kongresu Dny Jiřího Dolanského 6. října v Průhonicích.



Výzkum ukázal, že stigmatizace lidí s epilepsií v České republice skutečně 
existuje a značně jim komplikuje život, a to především v zaměstnání – ať 
už při jeho shánění, nebo udržení. Jeho výsledky mj. potvrdily potřebu se-
znamovat veřejnost včetně zaměstnavatelů s fakty o epilepsii, odbourávat 
přetrvávající mýty, učit veřejnost, jak k lidem s epilepsií přistupovat i jak jim 
v případě záchvatu poskytnout první pomoc. Zároveň je třeba dále pracovat 
na rozšiřování nabídky podpůrných programů a služeb.

V neposlední řadě nás těší další úspěšný rozvoj sociálního podniku 
Aranžérie. V roce 2017 připravil asi o tisíc květin, květinových vazeb a deko-
rací více než v předchozím roce; květinovou výzdobou zkrášlil oproti loňsku 
téměř dvojnásobný počet svateb; uspořádal více než dvakrát tolik worksho-
pů jako minulý rok; podařilo se také výrazně rozšířit pravidelné dodávky kvě-
tinových aranžmá do firem, kaváren a restaurací. Podnik nadále pravidelně 
dodával květinové koše na premiéry v Národním a Stavovském divadle a za-
jistil celou řadu dalších zakázek.

Společnost E samozřejmě pokračovala v poskytování poradenských služeb, 
zajišťovala školení, dětský tábor, rekondiční pobyt pro dospělé a zúčastnila 
se nespočtu různých akcí. O tom však již více na následujících stránkách.



Z OHLASŮ NA 
OSVĚTOVOU KAMPAŇ 
EPILEPSIE? ŽÁDNOU 
PANIKU A HLAVNĚ 
NIC DO PUSY

„Jak jednoduché a snadné, hlavně se 
nebát a neutéct.“ 

J. V. Podešvová

„Kampaň Společnosti E je skvělá!!!“ 

Simona, T-Mobile CSR

„Wau. Tak to je hodne velka parada. 
Bavi, moc! Presne takhle se maj ko-
munikovat tezky temata.“ 

Jan Látal, Družina

„Nadsázka, odstranění tabu! Skvělá 
práce!“ 

M. Casková

OHLASY NA EDUKAČNÍ 
BALÍČEK PRO PEDAGOGY 
„NEBOJTE SE EPILEPSIE“

„Posílám své postřehy k výukovému 
materiálu a vyplněný dotazník. Musím 
říct, že se mi nápad připravit takové 
podklady pro výuku velmi líbí, máte 
to pěkně zpracované. Ještě bych se 
chtěla zeptat, zda budou materiály 
někde přístupné ke stažení, až získají 
finální podobu? Měla bych o ně zájem 
a ráda je využila při výuce.“

Kateřina Nodžáková, 
Gymnázium Jana Palacha



PROFIL SPOLEČNOSTI E

Společnost E / Czech Epilepsy Association, původně občanské sdružení, je 
od r. 2014 zapsaným spolkem vedeným ve spolkovém rejstříku MS v Praze 
v oddílu L, vložce číslo 152. Ovšem již od roku 1990 jsme jedinou celostát-
ně působící sociálně zaměřenou neziskovou organizací v České republice, 
která poskytuje registrované sociální služby osobám s onemocněním epile-
psie a jejich blízkým bez ohledu na věk a rozsah postižení. Podle zákona ČR 
č.108 /2006 Sb. o sociálních službách a následné vyhlášky má Společnost E 
u MPSV registrovanou službu „odborné sociální poradenství“. 

Hlavním posláním Společnosti E je aktivní snaha o zlepšení společenského 
postavení lidí s epilepsií. Prostřednictvím poskytovaných služeb podporuje-
me osoby s epilepsií, jejich blízké, ale i jedince a další organizace, které s lidmi 
s diagnózou epilepsie spolupracují. O onemocnění epilepsie a o jeho vlivu na 
každodenní život informujeme jak samotné lidi s touto diagnózou, tak i širokou 
veřejnost. K hlavním cílům Společnosti E patří podpora lidí s epilepsií v sociální 
a zdravotní oblasti, destigmatizace epilepsie v očích veřejnosti, odstraňování 
informačních bariér o této nemoci, medializace tématu epilepsie a aktivní šíře-
ní znalostí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech.

Společnost E je mj. členem mezinárodní organizace IBE (International Bureau 
for Epilepsy), Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR), 
v rámci své celostátní působnosti spolupracuje s podobně zaměřenými orga-
nizacemi, jako jsou např. ČLPE (Česká liga proti epilepsii), EpiStop, SPC (speci-
álně pedagogická centra), zdravotnická zařízení, záchranné sbory, pojišťovny či 
farmaceutické společnosti.



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
SPOLEČNOSTI E

Alena Červenková 
předsedkyně spolku a koordinátorka projektů

Martina Havlová 
místopředsedkyně spolku a vedoucí soc. podniku Aranžérie

Mgr. Petra Stehlíková, DiS. 
sociální pracovnice a koordinátorka projektů

Ing. Tereza Chvalová 
koordinátorka soc. podniku Aranžérie

Marcela Oborná 
zástupce vedoucí soc. podniku Aranžérie

Magdalena Matesová 
koordinátorka soc. podniku Aranžérie

Lenka Skalníková, DiS. 
sociální pracovnice

Dominika Hondlíková 
koordinátorka projektů, PR

Bc. Tereza Kotrčová 
koordinátorka komunitního projektu Sousedíme, přijďte k nám

Členové výkonného výboru Společnosti E

MUDr. Michal Bajaček, Bc. Alena Červenková, JUDr. Monika Elfmarková, 
Dana Fišerová, Martina Havlová, Mgr. Hana Orlíková, Ing. Lukáš Cypra, 
Mgr. Kamila Šolerová

Členové revizní komise

Romana Tovarová – předsedkyně 
Zdeňka Lišková – členka 
Ing. Zuzana Medková – členka



ORGANIZAČNĚ 
ADMINISTRATIVNÍ SERVIS 
PROJEKTŮ SPOLEČNOSTI E 
V ROCE 2017

— Po celý rok jsme cílové skupině nadále poskytovali bezplatné odborné pora-
denství, a to v oblasti sociální, psychosociální, právní a ve spolupráci s odbor-
nými lékaři i zdravotní. Bylo zaznamenáno 195 prvokontaktů. Konzultace jsme 
realizovali telefonicky, emailem, ale i osobním kontaktem v sídle organizace.

— V rámci Tvůrčích střed jsme pro lidi s epilepsií uspořádali 40 kreativních 
setkání, kde mohli rozvíjet své schopnosti a učit se být méně závislí na pod-
poře a pomoci druhých.

— V červenci se konal letní dětský integrovaný tábor pro děti s epilepsií za 
účasti osobních asistentů a zdravotního personálu.

— V srpnu byl realizován rekondiční pobyt pro lidi s epilepsií a jejich blízké 
za účasti organizačně aktivizačních pracovnic a odborné lékařky.

— Po celý rok jsme se věnovali podpoře svépomocných klubových aktivit/
skupin v Brně, Olomouci a v Praze.

— Nadále jsme kladli důraz na stabilizaci a rozvoj sociálního podniku 
Aranžérie – květiny od lidí s epilepsií. Bližší informace viz níže.

— I nadále jsme se věnovali rozvoji komunitního projektu Sousedíme, přijďte 
k nám, jehož hlavním cílem bylo navázat, vybudovat a rozvíjet vztahy s míst-
ní komunitou a propojit ji s cílovou skupinou. Během roku 2017 jsme vytvo-
řili sdílený, otevřený prostor pro společenská setkání, kulturní a tvůrčí akce, 
v němž se lidé s epilepsií začleňovali do širší komunity. Uspořádali jsme 33 
setkání v komunitním centru, přičemž největší úspěch měly akce Víkend ote-
vřených zahrad (tedy i té naší) a akce Zažít město jinak. 

— Zajišťovali jsme pravidelnou správu webových stránek Společnosti E 
a Aranžérie a také FB profilů, kde postupně dochází k nárůstu fanoušků.



OHLASY NA NAŠE 
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

Maminka dítěte s nekompenzovanou 
epilepsií:

„Dobrý večer,

ani nevíte, jak moc Vám děkuju, co 
to pro nás znamená, jak nám pomá-
háte a co vše jste už pro nás udělala. 
Nevím, jak bych Vám to vše mohla 
někdy oplatit. Nikdy bych netušila, 
že nás se to bude někdy týkat.

Ještě jednou velikánské DĚKUJU. 
Přeji Vám krásný víkend.“

Maminka dospívající dcery s epilepsií:

„Paní Mgr. Stehlíková,

chtěla bych Vám moc poděkovat za 
pomoc a podporu. Vašeho přístu-
pu si moc vážím! Z vašeho emailu 
určitě použiji nějaké kontakty a po-
kusím se na někoho obrátit, kdo by 
nám v naší situací mohl pomoci. 
Přeji příjemný den.“

Vlčková

 
 

Přítel dospělé osoby s epilepsií:

„Paní Stehlíková,

moc děkujeme za takto obsáhlý 
mail s řadou důležitých doporučení. 
Daniela je bohužel toho názoru, že 
o své nemoci na pracovišti vůbec 
nic sdělovat nechce, tak výhledově 
uvidíme. 

Snad se mi podaří na základě 
Vašeho mailu ji přimět k informování 
zaměstnavatele.

Děkuji, s pozdravem

PK“



OHLASY NA LETNÍ 
DĚTSKÝ INTEGROVANÝ 
TÁBOR PRO DĚTI 
S EPILEPSIÍ

„Dobrý den, slečno Stehlíková,

Matyáš přijel jako každý rok vel-
mi spokojený a již se těší na příště. 
Fotografie jsou super, neboť může-
me vidět aktivity dětí i to, jak si tábor 
užívají, aniž bychom zasahovali do 
jejich režimu v táboře. Přiznám se, 
že deník nečtu. Ke spokojenosti mi 
stačí fotografie a vědomí, že kdyby 
se něco stalo, obdržím informace 
přímo od vedoucích.

Komunikace před táborem byla také 
opětovně výborná! Krásné léto.“ 

Jelínková

„Tak jako každý rok kluci z tábora při-
jeli nadšení. Letos se vám táborová 
hra obzvlášť povedla. Ten, kdo ji vy-
myslel, tak tomu patří obzvlášť vel-
ký dík!!! Jinak za nás za rodiče bych 
chtěla poděkovat všem vedoucím, 
praktikantům a všem dalším, kdo se 
podílejí na chodu tohoto skvělého 
tábora. Jste skvělí a hlavně musíte 
být srdcaři, když v této uspěcha-
né době si najdete čas a staráte se 
o naše ratolesti. Ještě jednou dík 
a těšíme se na další tábor!!!“ 

Trnkovi

 

 
 
 

„Moc zdravím všechny. Tábor je jed-
noduše bezkonkurenční a vynikají-
cí. I letos díky vám obě dcery zažily 
úžasné 2 týdny počtvrté a jedna 
bohužel jako dítě letos naposled. 
Ono je to vidět, jak rychle bývá obsa-
zen :-) a jsem ráda, že jsme vás zvolili 
před lety. Při čtení deníku jsem závi-
děla dětem, že si táborovku nemohu 
užít taky. Fotky ukazují, jak jsou děti 
spokojené, a patří vám všem velký 
dík a za rok ať se ta parta zase sejde…

Hezký zbytek léta všem přeji a jste 
SUPER!!!“ 

Bordovská



PREZENTAČNÍ 
A OSVĚTOVÁ ČINNOST

V rámci osvěty jsme vedle úspěšné kampaně Epilepsie? Jen žádnou paniku, 
kterou jsme zmínili již v úvodu, realizovali následující:

— Od ledna 2017 každý měsíc zasíláme lidem s epilepsií, organizacím, lékařům 
i dalším fyzickým a právnickým osobám Newsletter Společnosti E a Newsletter 
našeho sociálního podniku Aranžérie. Celkem odchází newslettery už na 1900 
adres. V únoru byla provedena analýza zájmu s pozitivní zpětnou vazbou.

— V únoru byla vydána tisková zpráva k Mezinárodnímu dni epilepsie.

— Kromě přípravy nové tiskoviny Epilepsie a dítě (viz Úvodní slovo) jsme zrea-
lizovali také dotisk brožur Žijeme s epilepsií (září 2017).

— Připravili jsme nový edukační balíček Nebojte se epilepsie – osvětový pro-
gram s komplexním výukovým materiálem pro pedagogy a studenty, který 
obsahuje mj. pokyny k první pomoci při epileptickém záchvatu. Je propojen 
s filmem Upadni a choď i s novou osvětovou kampaní Epilepsie? Žádnou pani-
ku a hlavně nic do pusy.

— V rámci festivalu Týden mozku proběhlo 16. 3. představení osvětového do-
kumentu Společnosti E o životě s epilepsií Upadni a choď v kině Evald v Praze. 
Doprovodily jej prezentace činnosti Společnosti E, konzultace a diskuze.

— 8. 4. mohli lidé vidět Společnost E na ČT 24: Pracovnice Společnosti E společ-
ně vystoupily ve Studiu 6 na ČT 24, představily činnost Společnosti E a Aranžérie.

— 13. 5. jsme zajistili vystoupení Aleše Gromy v reportáži o epilepsii v ČT.

— Na jaře jsme zahájili sběr příběhů od lidí s osobní zkušeností s diagnózou 
epilepsie. Obrátili jsme se na ně s výzvou, aby se s námi o ně podělili. Celkem 
zareagovalo 30 lidí se zkušeností s epilepsií. Jejich příběhy využijeme ke zvy-
šování povědomí o epilepsii, abychom veřejnosti přiblížili nemoc jako tako-
vou i život s ní. 

— S pracovníky PR jsme připravili informační leták pro neurology (červen–srpen).

— Od června do září jsme rovněž s odborníky na PR pracovali na úpravách 
našich www stránek, které jsme aktualizovali, renovovali a nově editovali.



— 9. 6. proběhlo školení o epilepsii a první pomoci při epileptickém záchvatu 
pro nové pracovníky Společnosti DUHA – integrace osob s mentálním posti-
žením. Přednášel MUDr. Nešpor.

Z OHLASŮ NA FILM 
UPADNI A CHOĎ

„Dokument se moc povedl.“ 

Alena Vondřejová

„Dokument se mi se taky moc líbí. Je 
to supr, když se najde pár hodných 
lidiček, co se podělí o své příběhy.“ 

Martina Šafaříková

„Moc krásné, jsem ráda, že se o tom 
začíná více mluvit a ukazuje se li-
dem, že tady tato nemoc je a co to 
obnáší. Velké díky.“ 

Monika Henlínová

„Je vidět, že díky lékařům i pracov-
níkům, jako jste vy, má kvalita života 
u lidí s epilepsií jiný, a tím myslím da-
leko lepší rozměr.“ 

Lucia Semanová

„Dobrý den, zdravím Společnost E, 
minulý týden jsem zhlédla doku-
ment, který jste se spolupracovníky 
vytvořili, a musím vám pogratulovat 
k výbornému výsledku. Byl to vel-
mi záslužný počin. Přestože pracuji 
s dětmi s epilepsií, byl to pro mě silný 
emoční zážitek.“

S pozdravem 
MUDr. K. Sixtová





Aktivní účast na konferencích, kulturních, 
sportovních a jiných akcích

— 12. 4. jsme se zúčastnili NGO marketu: Tým Společnosti E prezentoval činnost 
organizace na veletrhu neziskových organizací v prostorách Fóra Karlín.

— 22. 4. jsme na akci Den země informovali o činnosti Společnosti E a soci-
álního podniku Aranžérie. Uspořádali jsme workshop vázání malých kytiček 
pro děti a navázali jsme spolupráci se sousedy v rámci námi realizovaného 
projektu Sousedíme, přijďte k nám!

— 18. 5. jsme se zúčastnili Konference plné barev s odborníky na aplikova-
né pohybové aktivity a učiteli ze škol a organizací z celé země. Uspořádali 
jsme také květinový workshop v Olomouci v rámci konference k projektu 
Epischool. Zajistili jsme edukační a informační materiály včetně kartiček prv-
ní pomoci při epileptickém záchvatu.

— Ve dnech 14.–15. 6. se konaly běžecké štafety v rámci PIM. Dva týmy zná-
mých sportovců oblékly dresy na podporu lidí s epilepsií a Společnosti E. 
Svým během tuto cílovou skupinu podpořili.

— Dne 22. 6. proběhl v Ostravě již 10. ročník akce Lidé lidem – přehlídka so-
ciálních služeb a souvisejících aktivit, kde byly prezentovány a distribuovány 
také materiály Společnosti E.

— 26. 9. proběhl na Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze koncert na podporu 
lidí pod názvem Be happy s epi (u příležitosti Národního dne epilepsie 30. 9.). 
Společnost E se této akce aktivně účastnila formou osobní účasti a předává-
ní edukačních tiskovin, kartiček 1. pomoci při epileptickém záchvatu, ale také 
nabídkou projektů na podporu cílové skupiny.

— Ve dnech 6.–7. října jsme se účastnili XXI. postgraduálního kurzu epilep-
tologie Dny Jiřího Dolanského. Společnost E zde prezentovala svou činnost, 
dávala k dispozici informační a edukační materiály i nový materiál představu-
jící Společnost E, určený k distribuci přes neurology.



SOCIÁLNÍ PODNIK ARANŽÉRIE

Aktivity Aranžérie se v roce 2017 rozvíjely velmi úspěšně. Podnik zaměstnával 
10 lidí s epilepsií. Připravil 5116 květin, květinových vazeb a dekorací, zajistil 
květinou výzdobu na 46 svateb, uspořádal celkem 30 workshopů, pravidel-
ně dodával květinová aranžmá do 8 firem, např. Manufaktura, L‘Oréal, ABB, 
do 8 kaváren a restaurací, např. Mamacoffee či EMA espresso bar, květinové 
koše na premiéry Národního či Stavovského divadla, prodával na 18 trzích. 
Již po čtvrté jsme zdobili Obecní dům a zajistili jsme také výzdobu pro Gala 
večer Akademie věd na Žofíně nebo květiny na prestižní předávání cen udrži-
telného rozvoje ceny SDGs.

Více v následujícím přehledu:

Vybrané zakázky a akce

Celosezónní spolupráce a květinový servis pro Pražskou komorní filharmonii, 
dárkové kytice pro vystupující umělce a výzdoba prostor v Rudolfinu na no-
voroční, výzdoba Obecního domu na závěrečný koncert.

Celosezónní spolupráce s ČSOB, příprava květin na premiéry v Dejvickém di-
vadle a divadle Cirk La Putyka.

Celosezónní spolupráce s Komerční bankou: od ledna do června příprava kvě-
tinových košů na premiéry do Národního a Stavovského divadla, dále příprava 
květin na konference pořádané Komerční bankou a na klientská představení.

Celosezónní spolupráce s Raiffeisen bank: od září do prosince příprava kvě-
tinových košů na premiéry do Národního a Stavovského divadla, na Novou 
scénu Národního divadla a do Fóra Karlín; dále příprava květin na akce pořá-
dané pro VIP klienty Raiffeisen banky, květiny pro klientská představení.

Celoročně jsme zajišťovali květinový 
servis pro tyto společnosti:

— ABF – květiny pro klienty společnosti (např. ČSOB nebo Česká spořitelna)

— Albatros Média – květiny na křty knih





— AIFP, Elektrotrans, Moneta Money Bank, Engie Services, Impact Hub 
Praha, Fyziologický ústav

— Městská část Praha 2 – květiny na vítání občánků, věnce k pamětním 
deskám a pro další akce 

— kavárny EMA espresso bar, Café Lounge, Mamacoffee Vodičkova, 
Mamacoffee Sokolovská, Café Jedna, Bella Vida, Restaurace Za Větrem, 
Monolok Café, Alf & Bet 

— ABB, Česká spořitelna, Manufaktura, Rossmann, Nadace JT banky, ARX, 
L‘Oréal, Impact Hub Praha – mj. květiny na recepce firem 

— účast na velikonočních trzích ve společnostech ČEZ, Moneta Money Bank, 
Equabank, KPMG, Sanofi, ČSOB

— účast na vánočních trzích ve společnostech ČEZ, Avast, Equabank, MSD, 
Česká spořitelna, O2, Moneta Money Bank, klubové setkání TOP ženy Česka 
ve Werichově vile, Švandovo divadlo

— účast na sezonních trzích v DBK na Budějovické, Jablkobraní, Brambo-
robraní, Be Happy s Epi a na charitativní akci Srdcerváči 2017

— velikonoční firemní workshopy zajištěny ve společnostech ČSOB, Ernst & 
Young, Hochtief, GSK

— podzimní workshop ve společnostech Ernst & Young a Plechárna

— vánoční firemní workshopy ve společnostech Česká spořitelna, Elektrotrans, 
Ernst & Young, Poradna pro integraci, GSK

Mezi největší akce, pro něž jsme 
zajistili květinový servis, patří:

— Ceny SDGs (ceny za udržitelný rozvoj)

— Gala večer Akademie věd na Žofíně

— Adventní setkání společnosti Siemens v Obecním domě

— Cena Olgy Havlové, Cena Srdcerváči, Cena Mosty, Cena Aplaus, Cena Floccus

— Květiny na konference pořádané společností CoCuMa



Workshopy v Aranžérii

— 5x workshop na výrobu kokedamy 

— 4x workshop na vázání kytice 

— 1x workshop pro děti k Mezinárodnímu dni dětí

— 1x workshop na podzimní věneček

— 1x workshop na aranžování do vydlabané dýně

— 2x adventní workshop

— 1x dětský vánoční workshop na výrobu svícínků

Připravujeme sezónní dekorace (velikonoční, dušičkové, adventní a vánoční) 
pro naše stálé korporátní klienty, pro stávající i nové zákazníky. Jsme na soci-
álních sítích Facebook a Instagram. Každý rok se prezentujeme na Svatebním 
veletrhu v hotelu Diplomat a máme celoročně reklamu na portálu Beremese.cz.

Výrobky z Aranžérie je možné zakoupit v těchto obchůdcích: Hračkotéka, 
Jedna Bedna, Eliášův obchod.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vlád-
ního výboru pro zdravotně postižené občany.

ZPĚTNÉ VAZBY 
SOCIÁLNÍHO PODNIKU 
ARANŽÉRIE – KVĚTINY 
OD LIDÍ S EPILEPSIÍ

„Vaše květiny nám nádherně ozdobi-
ly celou svatbu, komunikace s vámi 
byla skvělá a vše bylo perfektně při-
pravené. Jsme rádi, že jsme si vybrali 
na náš velký den právě vás. Ještě 
jednou mockrát děkujeme.“ 

Markéta Abrhámová

 
 
 

„Děkujeme za naprosto profesionální 
práci, přístup a nádherné květiny při 
slavnostním setkání u příležitosti oslav 
25 let obnovené nezávislosti české ad-
vokacie. Jste velcí profíci a byla s vámi 
radost spolupracovat. Určitě se na vás 
v budoucnu opět obrátíme.“

Iva Chaloupková, 
tisková mluvčí České advokátní komory



Rozvaha — aktiva

Označ. Text ř.
Brutto Korekce Netto

Netto na 
počátku

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 1 908 70 1 838

A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 0 0 0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003 0 0 0

2. Software 004 0 0 0

3. Ocenitelná práva 005 0 0 0

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007 0 0 0

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek 009 0 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 4 084 0 4 084

1. Pozemky 011 0 0 0

2. Umělecká díla a předměty 012 0 0 0

3. Stavby 013 4 002 0 4 002

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 014 82 0 82

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015 0 0 0

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 016 0 0 0

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 0 0 0

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018 0 0 0

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 -18 0 -18

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 022 0 0 0

2. Podíly - podstatný vliv 023 0 0 0

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024 0 0 0

4. Zápůjčky organizačním složkám 025 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobé půjčky 026 0 0 0

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027 -18 0 -18

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 -2 158 70 -2 228

1. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 030 0 0 0

2. softwaru 031 0 0 0

3. ocenitelným právům 032 0 0 0

4. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 033 0 0 0

5. ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 034 0 0 0

6. stavbám 035 -2 158 0 -2 158

7. samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

036 0 70 -70

8. pěstitelským celkům trvalých porostů 037 0 0 0

9. základnímu stádu a tažným zvířatům 038 0 0 0

10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 039 0 0 0

11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 040 0 0 0



Označ. Text ř.
Brutto Korekce Netto

Netto na 
počátku

B. Krátkodobý majetek celkem 041 4 099 0 4 099

B.I. Zásoby celkem 042 0 0 0

1. Materiál na skladě 043 0 0 0

2. Materiál na cestě 044 0 0 0

3. Nedokončená výroba 045 0 0 0

4. Polotovary vlastní výroby 046 0 0 0

5. Výrobky 047 0 0 0

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 048 0 0 0

7. Zboží na skladě a v prodejnách 049 0 0 0

8. Zboží na cestě 050 0 0 0

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 051 0 0 0

B.II. Pohledávky celkem 052 290 0 290

1. Odběratelé 053 289 0 289

2. Směnky k inkasu 054 0 0 0

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 055 0 0 0

4. Poskytnuté provozní zálohy 056 1 0 1

5. Ostatní pohledávky 057 0 0 0

6. Pohledávky za zaměstnanci 058 0 0 0

7. Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. 059 0 0 0

8. Daň z příjmu 060 0 0 0

9. Ostatní přímé daně 061 0 0 0

10. Daň z přidané hodnoty 062 0 0 0

11. Ostatní daně a poplatky 063 0 0 0

12. Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 064 0 0 0

13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. 
celků

065 0 0 0

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 066 0 0 0

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 067 0 0 0

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 068 0 0 0

17. Jiné pohledávky 069 0 0 0

18. Dohadné účty aktivní 070 0 0 0

19. Opravná položka k pohledávkám 071 0 0 0

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 3 749 0 3 749

1. Peněžní prostředky v pokladně 073 95 0 95

2. Ceniny 074 0 0 0

3. Peněžní prostředky na účtech 075 3 654 0 3 654

4. Majetkové cenné papíry 076 0 0 0

5. Dlužné cenné papíry 077 0 0 0

6. Ostatní cenné papíry 078 0 0 0

7. Peníze na cestě 080 0 0 0

B.IV. Jiná aktiva celkem 081 60 0 60

1. Náklady příštích období 082 10 0 10

2. Příjmy příštích období 083 50 0 50

AKTIVA CELKEM   ř. 1 + 41 085 6 007 70 5 937



Rozvaha — pasiva

Označ. Text ř. Netto Netto na 
počátku

A. Vlastní zdroje celkem 86 4 755 4 239

A.I. Jmění celkem 87 5 029 5 035

1. Vlastní jmění 88 4 966 4 972

2. Fondy 89 63 63

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90 0 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem 91 -274 -796

1. Účet hospodářského výsledku 92 -274 0

2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 93 0 -796

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 0 0

B. Cizí zdroje 95 1 182 622

B.I. Rezervy celkem 96 0 0

1. Rezervy 97 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 98 0 3

1. Dlouhodobé úvěry 99 0 0

2. Emitované dluhopisy 100 0 0

3. Závazky z pronájmu 101 0 0

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 102 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 0 0

6. Dohadné účty pasivní 104 0 3

7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 705 619

1. Dodavatelé 107 56 47

2. Směnky k úhradě 108 0 0

3. Přijaté zálohy 109 0 17

4. Ostatní závazky 110 0 0

5. Zaměstnanci 111 0 0

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 211 112

7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 113 103 36

8. Daň z příjmu 114 80 0

9. Ostatní přímé daně 115 32 15

10. Daň z přidané hodnoty 116 42 22

11. Ostatní daně a poplatky 117 1 0

12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 118 42 277

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků 119 138 89

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů 120 0 0

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 121 0 0

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 122 0 0

17. Jiné závazky 123 0 4

18. Krátkodobé úvěry 124 0 0

19. Eskontní úvěry 125 0 0

20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 0 0

21. Vlastní dluhopisy 127 0 0

22. Dohadné účty pasivní 128 0 0

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 0 0

B.IV. Jiná pasiva celkem 130 477 0

1. Výdaje příštích období 131 2 0

2. Výnosy příštích období 132 475 0

PASIVA CELKEM 134 5 937 4 861



Přijaté dary:

Fyzické osoby

Drobní dárci - Milan Bončo, Václav 
Hofman, Lenka Holčáková, Lenka 
Horová, Markéta Janková, Petr Matek, 
Veronika Nachtigalová, František 
Opravil, Kateřina Pehlíková, Miroslava 
Stuchlíková, Petr Kupka

18 965

Tomáš Zavřel 11 890

Celkem 30 855

Právnické osoby

Moneta Money Bank 50 000

Moneta Money Bank 50 000

GSK 55 000

Život dětem 45 500

Krátký potlesk 20 900

Fórum dárců, z.s. 34 000

Nadace VIA 79 371

Eucon 84 000

Kamenictví Jež 50 000

AREA TZB 15 000

Československá obchodní banka 17 596

Nadace Vodafone ČR 15 000

Raynet s. r. o. 1 111

Walter Graphtek CZ  10 000

Celkem 527 478

Členské příspěvky:

Členské příspěvky 17880

Celkem 17880

Dotace:

Úřad vlády 462 327

Ministerstvo práce a sociálních věcí 202 446

Ministerstvo zdravotnictví 108 440

Hl. město Praha 48 000

MČ Praha 12 40 000

MČ Praha 10 27 000

Magistrát města Ostrava 12 000

MČ Praha 4 10 000

Magistrát města Brna 11 000

MČ Praha 12 8 716

MČ Praha 11 6 000

Celkem

ESF dotace:

Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 055 732

Magistrát Hlavního města Prahy 1 109 111

Celkem 2 164 843

Příjem z reklam

CARDION 40 000

Facebook reklama 4 450

Celkem 44 450



Výkaz zisku a ztráty

Označ. Text ř. Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Jiná 
činnost

A. Náklady 1 3 872 1 263 0

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 991 725 0

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovatelných dodávek

3 341 689 0

2. Prodané zboží 4 0 0 0

3. Opravy a udržování 5 15 0 0

4. Cestovné 6 1 0 0

5. Náklady na reprezentaci 7 0 3 0

6. Ostatní služby 8 634 33 0

II. Změny stavu  zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0

7. Změna stavu  zásob vlastní činnosti 10 0 0 0

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11 0 0 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0 0 0

III. Osobní náklady 13 2 717 510 0

10. Mzdové náklady 14 2 167 393 0

11. Zákonné sociální pojištění 15 550 117 0

12. Ostatní sociální pojištění 16 0 0 0

13. Zákonné sociální náklady 17 0 0 0

14. Ostatní sociální náklady 18 0 0 0

IV. Daně a poplatky 19 6 0 0

15. Daně a poplatky 20 6 0 0

V. Ostatní náklady 21 51 0 0

16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a 
penále

22 0 0 0

17. Odpis nedobytné pohledávky 23 0 0 0

18. Nákladové úroky 24 0 0 0

19. Kursové ztráty 25 0 0 0

20. Dary 26 0 0 0

21. Manka a škody 27 0 0 0

22. Jiné ostatní náklady 28 51 0 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a 
opravných položek

29 107 28 0

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 107 28 0

24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 0 0 0

25. Prodané cenné papíry a vklady 32 0 0 0

26. Prodaný materiál 33 0 0 0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi org. složkami

36 0 0 0

VIII. Daň z příjmů 37 80 0 0

29. Daň z příjmů 38 80 0 0

Náklady celkem 39 3 792 1 263 0



Označ. Text ř. Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Jiná 
činnost

B. Výnosy 40 3 690 2 047 0

I. Provozní dotace 41 3 101 0 0

1. Provozní dotace 42 3 101 0 0

II. Přijaté příspěvky 43 561 15 0

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

44 0 0 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 543 15 0

4. Přijaté členské příspěvky 46 18 0 0

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 27 2 032 0

Tržby za vlastní výkony a za zboží 48 27 2 032 0

IV. Ostatní výnosy 49 1 0 0

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a 
penále

50 0 0 0

6. Platby za odepsané pohledávky 51 0 0 0

7. Výnosové úroky 52 0 0 0

8. Kursové zisky 53 0 0 0

9. Zúčtování fondů 54 0 0 0

10. Jiné ostatní výnosy 55 1 0 0

V. Tržby z prodeje majetku 56 0 0 0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku

57 0 0 0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 58 0 0 0

13. Tržby z prodeje materiálu 59 0 0 0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 60 0 0 0

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 61 0 0 0

Výnosy celkem 62 3 690 2 047 0

C. Hospodářský výsledek před zdaněním 63 -182 784 0

D. Hospodářský výsledek po zdanění 64 -102 624 0



Společnost E

Czech Epilepsy Association, z. s.

Statut organizace: Zapsaný spolek

Statutární zástupce: Bc. Alena Červenková

Adresa: Liškova 959/3

142 00 Praha 4

Tel.: 241 722 136

info@spolecnost-e.cz

www.spolecnost-e.cz

IČO: 00552534, DIČ: CZ 00552534

Bankovní spojení: 1922992389/0800

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem jednotlivcům, státním institucím, nadacím a firmám, kteří 
Společnost E v roce 2017 aktivně podpořili. Vážíme si toho, že jste nám po-
mohli naplňovat naše poslání – přispěli jste k tomu, že jsme mohli pokračovat 
v pomoci lidem s epilepsií a jejich blízkým a zvyšovat všeobecné povědomí 
o epilepsii. Ze srdce děkujeme všem našim sponzorům, spolupracovníkům 
z řad lékařů a odborných poradců, partnerům, klientům i dalším zájemcům 
o problematiku onemocnění epilepsie za jejich hmotnou, odbornou i emoční 
pomoc a podporu. Těšíme se na další spolupráci.


