
  
 

 

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti 

 Eximie o.p.s. za rok 2016 

 

Základní údaje 

 

Název: Eximie, o.p.s. 

Kontaktní adresa: Tábor, Klokotská 744/29, PSČ 390 01 

Telefonní kontakt: +420 776 197 597 

E-mail: eximie.ops@gmail.com 

Webové stránky: www.eximie.cz 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Zapsáno: Spisová značka: O 121 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  

14. března 2006 

Adresa sídla: Tábor, Klokotská 744/29, PSČ 390 01 

 

Ředitelka: Mgr. Eva Jíšová 

Členové správní rady:  JUDr. et Mgr. David Snášel, Mgr. Radka Paulová, Dominika Pichler 

Členové dozorčí rady: Ing. Jan Bradáč, Bohumil Kubec, Lukáš Balda 

Kontaktní adresa: Tábor, Klokotská 744/29, PSČ 390 01 

 

Činnosti o.p.s. v roce 2016: 

Dne 24. června 2016, se zakladatelé obecně prospěšné společnosti Eximie o.p.s. dohodli na 

změně členů Správní rady a Předsedy Dozorčí rady na základě podaných demisí bývalých členů. 

Byly jmenovány nové členky správní rady paní Mgr. Radka Paulová a Dominika Pichler, 

předsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Jan Bradáč.  

 



  
 

 

 

Na zasedání správní rady, dozorčí rady a ředitelky bylo v uplynulém období stanoveno 

následující: 

Změna členů ve správní a dozorčí radě 

Cíle a zaměření Eximie o.p.s. na rok 2017 

Schválení aktuálních projektů a rozpočtu Eximie, o.p.s. 

Schválení hospodaření a příspěvků studentům  

 

 

Charakteristika o.p.s.: 

Nezisková organizace Eximie, o.p.s. pomáhá hudebně nadaným a talentovaným dětem a 

mladistvým.  Naše podpora je určená dětem s mimořádným talentem.  Ve většině případů se 

snažíme pomáhat dětem ze sociálně znevýhodněných podmínek, ale do projektu jsme zahrnuli 

i děti z běžných českých rodin. V těchto případech je podpora určená k pokrytí tzv. 

mimořádných výdajů, jako jsou speciální kurzy, cestovní náklady a vybavení, které významně 

přesahuje finanční možnosti jejich rodin. 

Cílová skupina: 

Nezisková organizace Eximie o.p.s. zajišťuje finanční podporu dětem a mladistvým určenou 

k rozvíjení jejich mimořádného nadání. Výběr jednotlivých kandidátů probíhá na základě 

doporučení předních českých odborníků a profesionálů v oblasti hudby (profesionálních 

umělců, virtuózů, pedagogů z uměleckých škol – např. Státní Konzervatoř, AMU, atd.). 

Našimi adepty na podporu jsou děti a mladiství ze sociálně znevýhodněných podmínek, a 

z běžných českých rodin. 

Finanční podpora: 

Finanční podpora je určena k financování studia a nákladů spojených s rozvojovými 

aktivitami mládeže.  

finanční podpora při studiu: příspěvek na školné na uměleckých školách, na ubytování a 

dopravu, kurzy, workshopy, stáže, soustředění, soutěže, atd. 



  
 

 

pomůcky: hudební nástroje a jejich komponenty, noty 

ostatní: náklady na ubytování a dopravu v rámci soutěží, workshopů, soustředění, koncertů 

pro adepty a jejich doprovod v ČR i mimo ni 

 

Realizované projekty v roce 2016: 

 

Podzimní tóny Prahy 

- koncert vybraných začínajících umělců v Pálfy paláci, Praha 

- 20. září 2016, od 19. hod, v sále Pálfyho paláce, Pražská konzervatoř 

Charity bazar Eximie 

- Prodej oblečení a doplňků 

-  8. října 2016, 10 - 19. hod, v sále Pálfyho paláce, Pražská konzervatoř 

 

 

Připravované projekty 2017: 

Benefiční koncert První jarní tóny – konání Palffy palác, termín 7.března 2017 

Charity Eximie bazaar, vol. 2 – předpokládaný termín červenec/srpen/září 2017 

  

 

Poděkování 

V uplynulém roce jsme obdrželi finanční dary od společností Planet store, s.r.o. a  E-solution, 

s.r.o., které byly použity jako finanční příspěvek ke studiu našich adeptů – studentů, dále 

k financování doprovodných aktivit – koncert a bazar, a k administrativním nákladům.  

 

 

 



  
 

 

Dále bychom chtěli poděkovat paní prof. Evě Kislingerové, náměstkyni primátorky hl.m.Prahy 

za záštitu udělenou nad benefičním koncertem, společnosti Drive za mediální propagaci 

v rámci pořadu Drive v tv óčko, dále firmě Led multimédia, s.r.o. za poskytnutí reklamního 

prostoru v rámci LED obrazovek v Praze.  Za spolupráci a zapůjčení propriet projektu Vinted, 

za krásné balíčky kosmetiky od Ryor, spolupráci v rámci charitativního bazaru. Miroslavovi 

Šmikmátorovi za fotografické práce. 

 

Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu 

věnovali naší neziskovce a pomáhali nám. 

Dominika Pichler – členka správní rady 

Mgr. Radka Paulová – členka správní rady 

Eva Marková – grafické práce 

Martina Vokurková –podpora facebooku a koordinace bazaru 

Mgr. Adéla Digrinová - koordinace koncertu 

Matěj Pichler – video a propagace a koordinace bazar 

Miroslav Šmikmátor - fotografie a koordinace bazaru 

 

Součástí dokumentu jsou: 

Rozvaha viz příloha č.1 

Výkaz zisku a ztráty viz příloha č.2 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Jíšová, ředitelka Eximie, o.p.s. 


