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1 Úvodní slovo 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, spolupracovníci, 

dovolte mi, abych Vám představil Výroční zprávu spolku SCAN za rok 2017. Jednalo se o velmi významné 

období, ve kterém jsme provedli několik velmi významných změn. SCAN se ve svých aktivitách primárně 

zaměřuje na přípravu, vydání a distribuci odborného vědeckého časopisu, pořádání vědeckých konferencí 

a dalším aktivitám v oblasti prevence a edukace v oboru závislostí. 

Pro všechny tyto oblasti byl rok 2017 rokem zásadním, přelomovým. U časopisu Adiktologie došlo po 17 

letech k dosažení bodu „zlomu“, který znamenal jeho rozštěpení na anglickou a českou verzi s mírně 

odlišnou cílovou skupinou a zaměřením odborných článků. Oblast konferencí byla rovněž velmi zásadní – 

připravili jsme a zrealizovali celosvětovou konferenci ICUDDR, na které jsme hostili téměř sto odborníků 

zabývajících se vzděláváním v oblasti adiktologie z celého světa. Nelze neuvést, že i diskuse vedené na této 

konferenci byly jedním ze střípků, na základě kterých došlo ke změnám v časopise. 

Podzimní realizace XIV. ročníku konference PPRCh a předvánoční Cena adiktologie byly proběhly rovněž 

ve znamení významných změn. 

Všechny tyto změny, které byly v roce 2017 zahájeny, budou samozřejmě probíhat kontinuálně i v 

následujících letech, neboť se jedná o dlouhodobé a systematické změny, jejichž cílem je prohlubovat 

kvalitu našich aktivit, zprostředkovávat a přinášet odborné, relevantní a validní informace z oboru závislostí 

pro všechny cílové skupiny a spoluvytvářet kvalitní prostředí rozvoje oboru adiktologie. 

Rovněž se stále věnujeme vzdělávání a distribuci preventivních materiálů Unplugged do základních škol. 

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval našim podporovatelům a donátorům na jejich vstřícnost a 

ochotu nás nejen materiálně podporovat. 

 

Třebotov, 5. února 2018 

 

Jaroslav Šejvl 

předseda spolku 

  



2 O spolku 
 

SCAN, z.s. je nestátní neziskovou organizací typu spolku. Spolek vznikl v roce 2001 za účelem osvětové, 

vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby postižené některou z duševních 

poruch (podle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10). Spolek v sobě sdružuje odborníky jednotlivých 

profesních oborů se zájmem o problematiku návykových nemocí. 

Spolek vyvíjí osvětovou, poradenskou, vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti péče 

o občany, kteří jsou zdravotně, duševně či sociálně postiženi v důsledku duševní poruchy či poruchy 

chování. Cílem je zlepšit a zkvalitnit informovanost, znalosti a dovednosti pracovníků jednotlivých profesí 

působících v této oblasti, kterými jsou psychologové, lékaři, speciální pedagogové, další pedagogičtí 

pracovníci, vychovatelé, adiktologové, sociální pracovníci a další. 

Kromě cíle zaměřeného na zvyšování informovanosti, vzdělanosti a dovednosti profesionálů se rovněž v 

těchto směrech zaměřuje na pacienty, jejich rodinné příslušníky, příbuzné a širokou laickou veřejnost. 

  



3 Odborná činnost 
 

V rámci své odborné činnosti se spolek zaměřuje do dvou základních oblastí – první je příprava, 

publikování, vydávání a distribuce odborného časopisu Adiktologie, a druhou je příprava a pořádání 

odborných konferencí zaměřených na prevenci, léčbu, harm reduction a prosazování práva v oblasti 

návykových látek. 

3.1 Projekt časopis Adiktologie 
 

Časopis Adiktologie vychází kontinuálně od roku 2001. Ve svých počátcích vycházel dvakrát ročně, 

následně jsme přistoupili k frekvenci čtyřikrát ročně. V roce 2017 dosáhl časopis s ohledem na svoji 

obsahovou stránku maxima možného s rámci České republiky. Stálo před námi významné rozhodnutí, 

jakým směrem by se měl časopis dále ubírat. Bylo zřejmé, že pro úspěšné zaindexování v dalších 

zahraničních databázích bude nezbytně nutné klást ještě větší důraz na obsahovou kvalitu článků a i nadále 

zvyšovat jejich vědeckost, a to včetně publikování v anglickém jazyce. V případě takového postupu je 

zřejmé, že by se časopis ještě více vzdálil cílové skupině praktiků v české republice – terénním 

pracovníkům, pracovníkům v nízkoprahových službách, neziskových organizacích, terapeutům, 

psychologům, psychiatrům, adiktologům a dalším profesím, pro které byl primárně určen. 

Považovali jsme ale za nezbytné, aby česká adiktologie držela ve své publikační odbornosti krok se 

zahraničím, a zároveň, aby byla schopna přinést odborníkům v praxi relevantní a vědecky ověřené 

informace. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro transformaci časopisu, která spočívala v rozdělení 

časopisu Adiktologie na vědecky orientované články publikované v angličtině a na český časopis, který 

bude publikovat odborné články určené pro pracovníky z praxe. 

Anglicky publikované vědecké články budou vycházet v časopise Adiktologie a odborné, určené pro praxi 

v nově vzniklém časopise, který je ale kontinuálně provázán s Adiktologií – Adiktologie v preventivní a 

léčebné praxi. O této změně byli v předstihu informováni všichni donátoři. 

3.1.1 Revize a internacionalizace časopisu Adiktologie (Addictology) 

 

Adiktologie bude dál směřovat ke kultivaci a profilaci vědecky zaměřeného časopisu, a směřuje do 

mezinárodní podoby a má ambici reprezentovat náš obor v zahraničí právě vyprofilováním mezioborově 

výzkumně zaměřeného časopisu, bude domácí časopis reprezentovat to nejlepší z prevence, léčby a harm 

reduction a kultivovat náš dialog uvnitř odborné obce. 

Od ledna 2018 původní časopis Adiktologie přechází do anglické verze a  začíná fungovat jako klasický, 

mezinárodně profilovaný open access časopis. Do redakční rady přijali pozvání přední zahraniční odborníci 

reprezentující špičková světová pracoviště i  regionální zastoupení. Časopis se více přiblížil mezinárodní 

adiktologické komunitě a  naší ambicí je zde zaujmout pozici předního časopisu zaměřeného především na 

vzdělávání, trénink, klinické studie a evaluace. Současně zůstává plně zachována jeho původní širší 

profilace, pouze bylo třeba jasně sdělit, jaké jsou tematické priority a směřování časopisu. 

3.1.2 Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 

 

Nově vzniklý časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi se stává profilovým tuzemským časopisem 

s důrazem na komunikační přemosťování mezi různými proudy a  oblastmi našeho rozvíjejícího se oboru. 

Za tímto účelem má v  sobě integrováno několik novinek. Mezi nimi bychom rádi zdůraznili především 

větší otevřenost vůči sdělením od kolegů z praxe a vytvoření nové rubriky právě pro praktická či diskusní 

sdělení a polemiky, postřehy, komentáře atd. Chceme časopis učinit více uživatelsky přátelský, otevřený, 



polemizující. Především pak ale umožňující maximální názorovou pluralitu a sdílení informací. Chceme 

zdůraznit to, co náš obor tvoří a spojuje. Proto vznikla další nová rubrika zaměřená na činnost a sdělení 

odborných společností v  našem oboru. Nabídli jsme prostor vedení společností, aby tyto mohly směrem 

k širší odborné obci zasílat a sdílet informace o své činnosti, činnosti svých výborů a členů a o důležitých 

rozhodnutích nebo připravovaných akcích a dokumentech. Chceme nabídnout pestrý obrázek jejich činnosti 

a záběru a zlepšit naši vzájemnou informovanost v oboru. Aby na jednom místě bylo možno pravidelně 

sledovat zásadní informace a  směřování klíčových odborností a odborných společností napříč naším 

oborem. 

Totéž se pak týká sdělení klíčových institucí našeho oboru, které mají vliv na jeho vývoj, profilaci i 

financování. Nabídli jsme prostor např. Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu zdravotnictví, Magistrátu hl. m. Prahy a dalším, aby tyto 

instituce mohly stejně jako odborné společnosti informovat o své činnosti a záměrech a mohli jsme tyto 

informace mít na jednom místě k dispozici a vést o nich diskusi. 

Kromě všech výše uvedených změn jsme se rozhodli radikálně zasáhnout do procesu distribuce časopisu a 

posílit tak jeho dostupnost. Zachováváme nadále předplatné pro papírovou tištěnou verzi. Pro elektronickou 

verzi jsme však provedli další úpravu a kromě webových stránek časopisu si může od této chvíle každá 

odborná společnost vzít celé aktuální číslo v PDF formátu a distribuovat je přímo svým členům 

prostřednictví své databáze. Věříme, že tato služba zásadně zvýší dostupnost časopisu kolegům v oboru a 

usnadní šíření a sdílení informací. 

3.1.3 Druhá mezinárodní ICUDDR konference  

 

Silná profesní základna v oboru Adiktologie také přispěla k tomu, že se Česká republika stala hostitelskou 

zemí pro historicky druhou konferenci světové asociace univerzit vzdělávajících tyto odborníky, která 

vznikla v březnu v roce 2016 v Honolulu v USA. Jedná se o International Consortium of Universities on 

Drug Demand Reduction (ICUDDR). Jeho vznik je úzce spojen se skupinou univerzit dlouhodobě 

vyvíjejících a implementujících mezinárodní kurikula UTC (Universal Treatment Curriculum) a UPC 

(Universal Prevention Curriculum). Druhý ročník konference (www.icuddr.com) se stal ale pro skupinu 

velkou výzvou. Bylo a je zřejmé, že se klíčovým momentem stalo pozvání a širší výzva adresovaná 

univerzitám po celém světě k setkání, jehož cílem je sdílení a výměna zkušeností s univerzitním 

vzděláváním profesionálů v závislostech. Některé země za sebou mají dlouhá desetiletí a bohaté zkušenosti 

na tomto poli. Velká Británie nebo Spojené státy patří bezesporu mezi leadery a průkopníky v oboru. 

Současně se však objevují země, které nezůstaly v ničem pozadu a vytvořily a implementovaly své vlastní, 

původní modely vzdělávání a kurikula. Některé z těchto zemí současně nezůstaly pouze při teoretickém 

vzdělávání či vědecké průpravě, ale vytvořily podobně jako Česká republika vlastní model také pro 

klinickou přípravu a trénink. Některé pak šly dokonce tak daleko, že umožnily legislativní vznik nové 

profese a posunuly laťku implementace též přímo do roviny jasného ukotvení nové profesní skupiny mezi 

ostatní zdravotnické a sociální profese. Logicky vznikla diskuse o profilu těchto programů, výstupech z 

učení (learning outcomes) a kvalifikaci jejich absolventů. ICUDDR se stalo iniciativou mající ambici 

oslovit tyto proudy a vytvořit novou komunikační platformu určenou specificky právě univerzitním 

poskytovatelům vzdělávání. Proces jejich síťování pak současně podpořit nejen dovnitř, mezi nimi 

navzájem, ale také ven, tedy směrem k větším mezinárodním organizacím, agenturám a sítím, jako je 

Světová zdravotnická organizace (WHO), Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Evropské 

monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), International Society of Addiction 

Journal Editors (ISAJE) a odborným společnostem, jako je Společnost pro výzkum v prevenci (SPR), 

Evropská společnost pro výzkum v prevenci (EUSPR), International Society of Substance Use 

Professionals (ISSUP), Society for the Study of Addiction (SSA) atd. 



Pražská konference konaná ve dnech 19. – 21. června 2017 se díky tomu stala skutečně přelomovým 

milníkem spojeným s otazníky, zda je možné v tak krátkém čase od vzniku celé iniciativy dosáhnout nějaké 

širší odezvy. 

 

Projekt Časopis Adiktologie 2017 finančně podpořili Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Magistrát hl. m. Prahy. 

  



3.2 Konference PPRCh 
 

XIV. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování přinesl rovněž dvě významné 

změny. Obě dvě byly logickým vyústěním předešlých konferencí, a to zejména konference 2016. První 

významnou změnou je dřívější termín konference; s ohledem na časovou kolizi s jinými vzdělávacími 

akcemi jsme zvolili třetí týden v září, kdy se školní rok teprve dostává do svých „obrátek“. Druhou změnou 

je i přesídlení konference, kdy jsme se po 13 letech přestěhovali z původních prostor Magistrátu hlavního 

města Prahy do akademického prostředí Univerzity Karlovy. V roce 2016 byl počet účastníků již nad 

kapacitu uvedených prostor, a i počet přihlášených příspěvků nám nedával možnost větší flexibility. 

Konference se konala ve dnech 18. a 19. září v reprezentativních prostorách Farmakologického ústavu 1. 

LF UK a VFN v Praze. Během dvou konferenčních dní mohli účastníci navštívit celkem 53 přednášek a 

workshopů. Konference se účastnilo přes 300 posluchačů a přes 70 přednášejících. 

 

Projekt Konference PPRCh se konal za finanční Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Krajského 

úřad Středočeského kraje a Magistrátu hl. m. Prahy. 

  



3.3 Národní adiktologická konference a Cena Adiktologie 
 

Národní adiktologická konference má již více než dvanáctiletou tradici. Cena adiktologie má pro náš obor 

velký symbolický význam. Jejím hlavním posláním je ocenit ty, kteří se nejvíce zasloužili o jeho rozvoj, 

zviditelnění, zásadním způsobem přispěli svojí klinickou či výzkumnou prací a kteří mu odevzdali více, 

než jiní. Není tedy pouze jakousi „síní slávy“, je též lidským i profesním poděkováním těm, kteří oboru 

adiktologie věnovali a věnují své úsilí a tvrdou práci. 

Adiktologie není oborem jednoduchým a často ani veselým či dokonce vděčným. Je oborem, který neměl 

jednoduchou cestu a pozici a přitom je to obor, který v moderní společnosti zasahuje obrovské množství 

lidí; návykové látky a zdraví škodlivé návyky často zásadním způsobem mění osudy mnoha jednotlivců i 

celých rodin či dokonce sociálních skupin. Cenou adiktologie chceme osobnostem našeho oboru vyjádřit 

nejen dík za to, co pro ostatní dělali a dělají, ale i za jejich osobní postoje, názory a hodnoty, které prosazují 

a svojí prací vyjadřují. V tomto smyslu má Cena adiktologie být též určitou reflexí oboru samotného 

směrem dovnitř a má současně kolegům v jiných oborech i širší veřejnosti ukázat, koho a proč si v naší 

odborné obci vážíme a kam se jako obor vyvíjíme. 

Cenu udělují společně Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze, spolu se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně. Nad regulérností procesu a současně s aktivní rolí v oblasti nominace a samotného hlasování, bdí 

tzv. Rada ceny adiktologie, která je složené z různých odborníků, reprezentujících různé významné instituce 

v našem oboru. Její složení má též symbolicky zdůraznit mezioborový charakter adiktologie a šíři, jakou 

prostupuje celou společností v různých průmětech od roviny klinické, výzkumné až po rovinu trestně právní 

a kriminologickou. 

Dne 30. listopadu 2017 se v reprezentativních prostorách děkanátu 1. LF UK uskutečnil XII. ročník národní 

adiktologické konference Cena adiktologie. Konference se věnovala tématu péče o děti v adiktologii a její 

součástí bylo i slavnostní předání Ceny Adiktologie a Ceny Kiron. Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v 

Praze společně se SCAN, z.s. a Ministerstvem zdravotnictví společně uskutečnili dne 30. listopadu 2017 

již XII. ročník národní adiktologické konference. 

Stěžejním tématem konference byla dětská péče v adiktologii: krátká reflexe dosavadních zkušeností a 

nových možností. Úvodního slova se již tradičně ujali - prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK, 

dále náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, náměstek ředitelky VFN v Praze 

MUDr. Jan Bříza, CSc. a MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP. 

Následně byli vyhlášeni držitelé Ceny Kiron a Ceny Adiktologie. Cenu Kiron udělenou za nejlepší 

adiktologický počin v roce 2017 získal tým pracovníků lůžkového oddělení muži a centra substituční léčby 

Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze za realizaci modelu léčby pacienta v substituční léčbě za jeho 

současné hospitalizace na klasickém lůžkovém oddělení pro léčbu závislostí. Ocenění za  tým pracovníků 

převzal prim. MUDr. Petr Popov. Cenu Adiktologie, sošku Hlavovzhůra od Kurta Gebauera, získala 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová za výjimečný a dlouhodobý přínos pro obor adiktologie. Laureátka 

Ceny Adiktologie se ze zdravotních důvodů nemohla osobně předání ocenění zúčastnit, a tak pro ni cenu 

převzala kolegyně PhDr. Ilona Preslová. 

Konference byla rozdělena do třech přednáškových bloků - mezi stěžejní témata prvního bloku patřila péče 

o těhotné uživatelky, rodiče uživatele a jejich děti (Ilona Preslová), téma mýty a fakta v léčbě mladistvých 

(Petr Vácha) a představení práce s dětmi v Adiktologické ambulanci (Tomáš Vejrych). 

V druhém odborném bloku představila Jitka Vávrová Dětské a dorostového detoxifikační centrum 

nemocnice Pod Petřínem, Stanislav Kunc představil modelové situace při vstupu dětského pacienta do 

Ambulance dětské a dorostové adiktologické ambulance a Simona Sedláčková vývoj práce s matkami 

uživatelkami směřující k časovým osám a stabilizaci rodinného systému. 



V poobědovém bloku jsme se věnovali screeningu a krátké intervenci v oblasti návykových látek v praxi 

praktického lékaře pro děti a dorost (Pavel Kabíček), představení dětského programu a kazuistického 

příběhu s názvem "Malá velká Vilma" od pracovníků SPaRT Kliniky adiktologie a závěrečným příspěvkem 

bylo představení zasazení Adiktologické ambulance pro děti a dospívající do sociální služby 

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v pražském Prev-centru, se kterým nás seznámily Anna 

Franková a Michaela Namyslovová. 

Projekt Národní adiktologická konference a Cena adiktologie se konal za finanční podpory Ministerstva 

zdravotnictví. 

 

3.4 Konference Děti a návykové látky 

 

Dne 5. prosince 2017 jsme se spolupodíleli na realizaci mezinárodní konference Návykové látky a 

bezpečnost ve školách: sbližování pohledů na prevenci v jednotlivých resortech, která se konala v 

prostorách 1. LF UK. 

Úvodní slovo na konferenci přednesli děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., ředitel Národní 

protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR vrchní rada plk. Mgr. Jakub 

Frydrych a přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 

V dopoledním přednáškovém bloku Lyndon Samuel (South Wales Police, UK) představil školní 

preventivní program ve Walesu, Wadih Maalouf (UNODC Drug Prevention and Health Branch) přednesl 

referát na téma možnosti efektivní prevence v oblasti návykových látek ve školských zařízeních dle 

mezinárodních standardů UNODC a Jimmy Arkenheim (Swedish Police Authority) představil přehled 

preventivních aktivit policejních složek ve Švédsku. 

Odpolední přednášky byly rozděleny do dvou souběžných bloků. Michal Miovský představil bezpečnostní 

témata v kontextu preventivního programu školy, Adam Kulhánek představil prevenci užívání tabáku mezi 

žáky a studenty – doporučení pro praxi a Roman Gabrhelík se věnoval tématu On-line systém výkaznictví 

preventivních aktivit ve školách a školských zařízení. V malém sále se Zuzana Pidrmanová zabývala 

prevencí na úseku závislostí z pohledu Policie ČR, Radovan Voříšek tématu drogy na školách? Co s tím? a 

Ondřej Moravčík tématu Drugstop – příklad komplexní mezinárodní spolupráce. Jaroslav Šejvl se věnoval 

problematice testování žáků a studentů na návykové látky ve školách a školských zařízeních, Břetislav 

Brejcha roli NPC v protidrogové prevenci  a na závěr Michaela Veselá na téma spolupráce a kompetence 

jednotlivých subjektů. 

 

  



4 Donátoři a podporovatelé 
 

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří jakoukoli formou podpořili naše aktivity, ať již 

finanční spoluúčastí, mediální či jinou podporou. 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

Magistrát hlavního města Prahy 

 

Krajský úřad Středočeského kraje 

 

Společnost Merck Sharp & Dohme, s.r.o. 

 

Indivior / Společnost Reckitt Benckiser Group 

 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 

 

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti JEP 

 

 

  



Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 

(v celých tisících Kč) 

 

  A K T I V A stav k prvnímu dni 

účetního období 

stav k poslednímu dni 

účetního období 

    1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem 500 500 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 112  

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 500 500 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -112  

B. Krátkodobý majetek celkem 709 577 

B.I. Zásoby celkem 113 17 

B.II. Pohledávky celkem 208 206 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 329 350 

B.IV. Jiná aktiva celkem 59 4 

  Aktiva celkem 1209 1077 

  P A S I V A stav k prvnímu dni 

účetního období 

stav k poslednímu dni 

účetního období 

    1 2 

A. Vlastní zdroje celkem 1157 1018 

A.I. Jmění celkem 1349 1157 

A.II. Výsledek hospodaření celkem -192 -139 

B. Cizí zdroje celkem 52 59 

B.I. Rezervy celkem   

B.II. Dlouhodobé závazky celkem   

B.III. Krátkodobé závazky celkem 44 52 

B.IV. Jiná pasiva celkem 8 7 

  PASIVA CELKEM 1209 1077 

 

  



Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmetem činnosti 

není podnikání, ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 

(v celých tisících Kč) 

 

  Název položky činnost hlavní činnost 

hospodářská 

celkem 

    1 2 3 

A. Náklady    

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2340  2340 

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

A.III. Osobní náklady 572  572 

A.IV. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady 77  7 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 

opravných položek 
9  9 

A.VII. Poskytnuté příspěvky 2  2 

A.VIII. Daň z příjmů    

  Náklady celkem 3000  3000 

B. Výnosy    

B.I. Provozní dotace 858  858 

B.II. Přijaté příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 2002  2002 

B.IV. Ostatní výnosy 1  1 

B.V. Tržby z prodeje majetku    

  Výnosy celkem 2861  2861 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -139  -139 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -139  -139 
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