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1. Identifikační a obecné údaje 

 

1.1. Základní údaje 

 
 
Název organizace: Aplikace ECHO, z. s. 
    (dále jen Spolek) 
 
Sídlo organizace:  Praha 20, Lipí 1877/32 
 
Právní forma:  zapsaný spolek 
 
Identifikační číslo: 05938619 
 
Registrace: spolkový rejstřík, Městský soud v Praze, oddíl L, 

vložka 68137 
 
 
 
1.2. Charakteristika organizace 
 
Vymezení účelu, pro který byl Spolek založen: 
 

Naplňování povědomí veřejnosti pomocí prostředků moderní 
komunikace o osobách hledaných či pohřešovaných, tedy osobách 
zařazených do evidence osob, po nichž ze zákonných důvodů pátrají orgány 
činné v trestním řízení. 
 
Ostatní činnosti Sdružení: 
 
 Spolupráce se subjekty, které těmito informacemi disponují, a to jak 

na národní, tak mezinárodní úrovni 

 Provozování elektronických aplikací uzpůsobených ke zpracování 

těchto informací a jejich následné zprostředkování veřejnosti 

 Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví v případech, kdy je 

nutné v zájmu ochrany života a zdraví ohrožené osoby aktivně zapojit 

širokou veřejnost, a to především na exponovaných místech.  

 Propagace aktivit spolku a informování veřejnosti o jeho činnosti, 

vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů 

 Poradenské a konzultační činnosti  
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 Pořádání kurzů seminářů, školení a jiných výchovných a vzdělávacích 

aktivit 

 
 
1.3. Orgány Spolku 
 

Nejvyšším orgánem Spolku je správní rada 

 

Členové správní rady: 

 Mgr. Martin Kaiser 

 Bc. Petr Bureš 

 Michaela Míkovcová 

 

 

2. Zpráva o činnosti Spolku v roce 2017 

 

21.03.2017 

Formální založení Spolku – zápis do Spolkového rejstříku 

10.07.2017 

Uzavření oficiálního partnerství Spolku s Ministerstvem vnitra ČR v rámci 

Národní koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech 

(NKMPPD) 

18.10.2017 

Vstup Spolku do programu Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 2017-2020 

 

2.1. Profil organizace 

Aplikace Echo, z.s. je neziskovou organizací zabývající se vývojem, 
uvedením do praxe a dalším rozvojem software Aplikace Echo. Organizace 
úzce spolupracuje s Národním koordinačním mechanismem pátrání 
po pohřešovaných dětech a Odborem pátrání Úřadu služby kriminální policie 
a vyšetřování.  

Cílem naší organizace je zvýšení efektivity a rychlosti pátrání 
po pohřešovaných osobách. Ze zkušeností vyplývá, že první hodiny 
od zmizení jsou ty nejvíce kritické a s každou další hodinou šance 
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na nalezení pohřešované osoby výrazně klesá. Veřejnost bude díky Aplikaci 
Echo zapojena do pátrání, a to od samého začátku, kdy je to naprosto 
zásadní.  

 

 

2.2. Informace o činnosti 

V březnu 2017 byl Spolek založen současnými členy správní rady.  

V listopadu 2017 jsme uzavřeli smlouvu o účasti v programu Laboratoř 
Nadace Vodafone. Absolvovali jsme inkubační část programu a postoupili 
do fáze akcelerace.  

 

3. Ekonomické údaje za rok 2017 

Příloha č. 1 – Rozvaha k 31.12.2017 

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 

 
 

4. Kontakty 

Aplikace ECHO, z. s. 
Lipí 1877/32 
193 00Praha 20 
 
tel.: 777 936 666 
e-mail: info@aplikaceecho.cz 
http://aplikaceecho.cz 



Rozvaha podle Pří lohy č . 'l
Vyhlá¹ ky č . 504/2002 sb,

Úč etní  jednotka doí uč í :
1 x pří slu¹ né mu fin. orgánu

RozVAHA
v plné m rozsahu

ke dni 31.12.2017
( v celých tisí cí ch Kč  )

lČ o

05938619

NázeV, sí dlo a právní  forma
ú č etní  jednotky

APLIKACE ECHO, z.s. Neziskt
Lipi 1877l32
Praha9-Horní  Poč emice
,193 00

Označ ení AKTlVA č í slo
řádku

Stav k první mu dni
ú č etní ho období

Stav k posled. dni
ú č etní ho období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Souěet A.l. a¾  A.lV,

A. l. Dlouhodobý nehmotný majelek celkem Souč et A.1.1. a¾  A,1.7. 9

A. l. 1.

A.1.2.

A. |,3.

A. 1.4.

A. 1.5,

A. 1.6.

A. l,7.

Nehmotné  rnýsledky v,ýzkumu a vývoje (O12) 2

Software (013) 3

Ocenitelná práva (0í 4) 4

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

Ostatní  dlouhodobý ňehmotný majetek (019) 6

Nedokonč ený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

Poskytnuté  zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

A. ll. Dlouhodobý hmotný majetek celkem souč et A.ll,'l. a¾  A.l1.10. 20

A. ll, 1.

A.l1.2.

A. l1.3.

A. l1.4.

A. l1.5.

A. l1.6.

A. l1.7.

A. l1.8.

A. i|.9.

A. ll. 10.

Pozemky (031) 0

Umělecká dí la, předměty a sbí rky (032) 1

stavby (o21) 2

Hmotné  movité  věci a jejich soubory @22) 3

Pěstitelské  celky trvalých poro§tů  (025) 4

Dospělá zví řatra a jejich skupiny (026) 5

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 6

Ostatní  dlouhodobý hmotný majetek (029) 7

Nedokonč ený dlouhodobý hmotný majetek (042) 8

Poslq^nuté  zálohy na dlouhodobý hmotný maletek (052) 19

A. lll, Dlouhodobý í inanč ní  majetek celkem Souč et A.ll1.1, a¾  A.111,6. 28

A. lll. 1,

A. ll1.2,

A. lll,3,

A. lll,4.

A. ll1.5.

A. ll1.6.

Podí ly - ovládaná nebo ovládají cí  o§oba (061) 21

Podí ly - podstatný vliv (062) 22

DlUhoVé  cenné  papí ry d¾ ené  do splatnosti (063) 23

Zápů jč ky organizač ní m slo¾ kám (066) 24

Ostatní  dlouhodobé  zápů jč ky (067) 25

ostatní  dlouhodobýfinanč ní  majetek (069) 26

A. lV. Oprávky k dlouhodobé mu majetku celkem Souč et A.lV.1. a¾  A.lV.11 40

A. lV. 1,

A.rv.2.
A. lV.3,

A. lV,4.

A. lV.5.

A. lV.6,

A. lV.7.

A. lV.8.

A. lV.9.

A. lV. 10.

A. lV. 11.

oprávky k nehmotným výsledků m výzkumu a VýVoje (o72) 29

Oprávky k softwaru (073) 30

oprávky k ocenitelným právů m (074) 31

oprávky k drobné mu dlouhodobé mu nehmotné mu majetku (078) 32

oprávky k ostatní mu dlouhodobé mu nehmotné mu majetku (079) 33

Oprávky ke stavbám (081) u
oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a sotrborů m hmotnÝch movití ch věcí  (0B2) 35

Oprávky k pěstitelským celků m trvalých porostů  (085) 36

oprávky k základní mu stádu a ta¾ ným zví řatů m (086) 37

Oprávky k drobné mu dlouhodobé mu hmotné mu majetku (088) 38

Oprávky k ostatní mu dlouhodobé mu hmotné mu majetku (089) 39



Označ ení AKTlVA č í slo
řádku

Stav k první mu dni
ú č etní ho období

Stav k posled. dni
ú č etní ho období

a b c 1 2
B. Krátkodobý majetek celkem Souč et B.l. a¾  B.lV. 4,|

B. l. Zásoby celkem Souč et B.t..l. a¾  B.1.9. 51

B. l. í .
B.1.2.

B. l,3.

B. 1.4.

B. 1.5.

B. 1.6.

B. 1.7,

B. 1.8.

B. 1.9.

Materiál na skladě (12) 42

Materiál na cestě (1 19) 43

Nedokonč ená výroba (21) 44

Polotovary Vlastní  \^ýroby (22) 45

Výrobky (123) 46

Mladá a ostatní  zví řata a jejich skupiny (24\ 47

Zbo¾ í  na skladě a v prodejnách 032) 4a
Zbo¾ í  na cestě (139) 49

Poslrytnuté  zálohy na ásoby (314) 50
B. ll. Pohledávky celkem Souč et B.ll.í . ď B.ll.í 9 71

B. ll. 1.

B. l1.2.

B, 11.3.

B. l1.4,

B. 11.5.

B. l1.6,

B. l1.7.

B. l1.8.

B. 11.9.

B. ll. 10.

B. ll. 11.

B.ll.,l2.

B. ll. 13.

B. ll. 14.

B. ll. 15,

B. ll. 16.

B. ll. 1¾ .

B. ll. 18.

B. ll. 19.

odběratelé  (31 1) 52

Směnky k inkasu @12) 53
Pohledávky za eskontované  cenné  papí ry (313) 54
Poskytnuté  provozní  álohy P14) 55

ostatní  pohledávky (315) 56
Pohledávky za zaměstnanci (335) 57
Pohl. za institucemi soc. zabezpeč ení  a veřejné ho zdrav. poji¹ tění  (336) 58
Daň z pří jmů  (341) 59
ostatní  pří mé  daně (u2) 60
Daň z pňdané  hodnoty (343) 6í
ostatní  daně a poplatky (345) 62

Nároky na dotace a ostatní  zú č tování  se státní m rozpoč tem (346) 63

Nároky na dotiace a ost. zú č t. s rozp. orgánů  ú zem. samospr, celkú  (348) u
Pohledávky za společ ní ky sdru¾ enými ve společ nosti (35s) 65

Pohledávky z pevných termí norných operací  a opcí  (373) 66

Pohledávkyzvydaných dluhopisů  (375) 67
Jiné  pohledávky. (378) 68

Dohadné  ú č tyaktivní  (3s8) 69
Opravná polo¾ ka k pohledávkám (391) 7o

B. lll. Kratkodobýfinanč ní  majetekcelkem Souč et B.ll1.1. a¾ B.lll.T. 80
B. lll. ,1.

B. ll1.2.

B. l11.3,

B. ll1.4.

B, ll1.5,

B. l11.6.

B. ll1.7,

Peně¾ ní  prostředky v pokladně Q11) 72

Ceniny (213) 73

Peně¾ ní  prosť edky na ú č tech e21) 74

Majetkové  cenné  papí ry k obchodování  (251) 75
Dluhové  cenné  papí ry k obchodování  (253) 76

Ostatní  cenné  papí ry (256) 77

Pení ze na cestě (261) 79

B. lV. Jiná aktiva celkem Souč et B.lV.1. a¾ B.lY.2, 84
B. lV, 1.

B, lV.2.

Náklady pří ¹ tí ch období  (3S1) 81

Pří jmy pří ¹ tí ch období  (385) 82

Aktiva ceIkem §ouč et A, a¾  B. 85



Označ ení PAslVA č í slo
řádku

Stav k první mu dni
ú č etní ho období

Stav k posled. dni
ú č etní ho období

a b c 3 4

A. Vlastna zdřoje celkem Souč et A.!. a¾  A.ll. 86

A. l. Jmění  celkem Souč et A.l.í . a¾  A.1.3. 90

A. l. 1.

A.1.2.

A. 1.3.

Vlastní  jmění  (901) 87

Fondy (911) 88

Oceňovací  rozdí ly z přecenění  finanč ní ho majetku azávazků  (921) 89

A. ll. Výsledekhospodaření  celkem Souč etA.l|.1 a¾ A.l1.3. 94

A. ll. 1.

A. ll,2.

A. l1.3.

Úč et vysledku hospodaření  (963) 9í x

Výsledek hospodaření  ve schvalovací m ří zení  (931) 92 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená áráta minulých let (932) 93

B. cizí  zdroje celkem souč et B.l. a¾  B.M. 95

B. l. Rezervy celkem Hodnota B.l.,l. 97

B. l. 1 Rezervy (941) 96

B. ll. Dlouhodobé  závazky celkem Souč et B.l1.1. a¾ B.l1.7. 105

B. ll. 1.

B. 11.2,

B. 11.3.

B. l1.4.

B. l1.5,

B. 11.6.

B, l1.7.

Dlouhodobé  ú věry (951) 98

Vydané  dluhopisy (953) 99

Závazkyz pronájmu (954) 100

Přijaté  dlouhodobé  zálohy (955) 10,t

Dlouhodobé  směnky k ú hradě (958) 102

Dohadné  ú č ty pasivní  (389) 103

ostatní  dlouhodobé  ávazky (959) 104

B. lll. Krátkodobé  záVazky celkem Souč et B.ll1.1. a¾ B.ll1.23. 129

B. lll. 1,

B. lll,2.

B. l11.3.

B. ll1.4.

B. ll1.5.

B. ll1.6.

B..l|1.7.

B. ll1.8.

B. ll1.9,

B. lll. 10.

B. lll.,11.

B. lll. 12.

B. lll. 13.

B. lll. 14.

B. lll. í 5.

B. lll. 16.

B. lll. 17.

B. lll. 18.

B. lll. ,19.

B. ll1.20.

B.ll1.21.

B.ll1.22.

B. ll1.23.

Dodavatelé  (321) 106

Směnky k rJhradě (322\ 107

Přijaté  zálohy (324) 108

Ostatní  závazky (325) 109

Zaměstnanci (331) 110

Ostatní  závazky vů č i zaměstnanců m (333) 111

Závazky k institucí m soc. zabezpeč ení  a veřejné ho zdrav. poji¹ tění  (336) ,l12

Daň z pří jmů  (341) 113

Ostatní  pří mé  daně (342) ,l14

Daň z pňdané  hodnoty (343) ,t15

Ostatní  daně a poplatky (345) 116

ZávazkyvevAahu kstátní mu rozpoč tu (346) 117

Závazky vevzlahu k rozpoč tu orgánů  ú zem. samospr. celků  (348) 1,18

závazky zupsaných nesplacených cenných papí rů  a podí lů  (367) ,1,19

Závazkyke společ ní ků m sdru¾ eným ve společ nosti (368) ,l20

závazkyz pevných terminových operací  a opcí  (373) 121

Jiné závazky (379) 122

Krákodobé  ú věry (231) 123

Eskontní  rJvěry e32) 124

Vydané  krátkodobé  dluhopisy (241) 125

Vlastní  dluhopisy (255) ,l26

Dohadné  ú č ty pasivní  (389) 127

Ostatní  krátkodobé  finanč ní  uýpomoci (249) 128



Označ eni PAslvA č islo
řádku

Stav k první mu dni
ú č etní ho období

Strav k posled. dni
ú č etní ho období

a b c 3 4

B. lV. Jinápasivacelkem Souč etB.lV.1. a¾ B.lY.2., í 33

B. lV. 1.

B. lV.2.

Výdaje pří ¹ tí ch období  (383) í 30

Výnosy pň¹ tí ch období  (384) 13,|

Pastva celkem SouěetA. a¾  B. Ť34

se§taveno dne: 30.08.2018 Podpisový áznam statutámí ho oEánu ú č etní  jednotky
nebo podpisový \rzor frzické  o§oby, která je ú č etní  jednotkou

Právní  forma ú č etní  Jednotky

Neásková o€anizace

Předmětpodnikání  L
Vývoj rnobilní  aplikace

Pozn.:



Výkaz zisku a ztráty
podle Pří lohy č .2
Vyhlá¹ lq ě.5M/2002 sb

Ůěetní  iednotka doruč í :
1 x pří slu¹ né mu finanč ní mu orgánu

VÝWIZZSKU A ZTRÁTY
v plné m rozsahu

ke dni 31.12,2017
( v celých tisí cí ch Kč  )

lČ o

05938619

Název a sí dlo ú č etní  jednotky

APL|KACE ECHO, z.s. Nezisk<
Lipi 1877l32
Praha 9 - Horní  Poč ernice
193 00

Cznač eni TEXT č í sb
řádku

Č innosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 b 7

A. Náklady 1

A, l, Spotřebované  nákupy a nakupované  slu¾ by Souč et A.1.1. a¾  A.1.6. 2

A 1 Spofeba materiálu, energie a ostatní ch neskladovaných dodávek 3

A 2. prodané  zbo¾ í 4

A 3. Opravy a ud¾ ování 5

A. 4. Náklady na cestovné 6

A. 5. Náklady na reprezentaci 7

A. o- Ostatní  slu¾ by 8

A. ll. Změny stavu zásob vlastni č innosti a aktivace Souč et A.l1.7. a¾  A.l1.9. 9

A. l1.7. změna stavu zásob vlastní  č innosti í o

A. l1.8. Aktivace materiálu, zbo¾ í  a vnitroorganizač ní ch slu¾ eb 11

A. l1.9. Aktivace dlouhodobé ho majetku 12

A. l1l. Osobni náklady Souč et A.ll1.10. a¾  A.lll.'l4. 13

A. lll. 10, Mzdové  náklady 14

A. lll. 11 Zákonné  sociální  poji¹ tění 15

A. lll.,12. ostatní  sociální  poji¹ tění í 6

A. lll. 13. Zákonné  sociální  náklady 17

A. lll. 14. Ostatní  sociální  náklady í 8

A. lv. Daně a poplatky Hodnota A,lV"15. 19

A. lV. 15. Daně a poplatky 20

A.V. Ostatní náklady Souč etA.V.'l6. a¾ A.Y.22. 21

A. V. ,t6. Smluvní  pokuty, ú roky z prodlení , ostatní  pokuty a penále 22

A.v.17. Odpis nedobytné  pohledávky 23

A. V. í 8, 'Nákladové  ú roky 24

A,V.,l9. Kursové  áráty 25

A. V.20. Dary 26

A.v.21. Manka a ¹ kody 27

A.v.22. Jiné  ostatní  náklady 2a

A. Vl. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a pou¾ ití  rez9rv a
ooiavňÝch oolo¾ ek Souč etA.V1,23. a¾ A.YL27.

29

A. Vl. 23. Odpisy dlouhodobé ho majetku 30

A.vl.24. Prodaný dlouhodobý majetek 31

A. V|.25. Prodané  cenné  papí ry a podí ly 32

A. V|.26. Prodaný materiál 33

A.vl.27. Tvorba a pou¾ iti rezerv a opravných polo¾ ek u
A,vll. PosMnuté  pří spěvky Hodnota A.Vl1.28. 35

A. Vl|.28. Poslrytnuté  č lenské  pří spěVky a pří spěvký zú č tované  mezi
orqanizač ní mi slo¾ kami

36



Oznaěení TEXT ólsto
řádku

Č innosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A.V!ll. Daň z pří imů  Hodnota A.Vll1.29. 37

A. Vlll. 29, Daň z pří jmů 38

Náklady celkem Souč et A.l. á¾  A.Vlll. 39

B, Výnosy 40

B. l. Provozni dotace Hodnota B.1.1. 41

B. l. 1 provozní  dotace 42

B. ll. PňJaté  pňspěvky Souč et B.l1.2. a¾ B.l1.4. 43

B. l1.2. Prljaté  pří spěVky zú č tované  mezi organizač ní mi slo¾ kami 44

B. l1.3. Pnjaté  pří spěvky (dary) 45

B. l1.4. Pňjaté  č lenské  pří spěvky 46

B, Ill. T¾ by za vlastnl výkony a za zbo¾ í 47

B. lV. Ostatní  výnosy Souč et B.|V,S. a¾  B.lV.10. 48

B. lV.5. Smluvní  pokuty, riroky z prodleni, ostratní  pokuty a penále 49

B, lV.6. Platby za odepsané  pohledávky 50

B. lV.7. Výnosové  ú roky 51

B. lV.8. Kursové  zisky 52

B. lV.9. zú č tování  fondů 53

B. lV. 10. Jiné  ostatní  výnosy 54

B. v. Tř¾ by z přodeié  majetku Souč et B.V.'l't. a¾  B.V.1S. 55

B.V.11 T¾ by z prodeie dlouhodobé ho nehmotné ho a hmotné ho majetku 56

B, V. 12. T¾ by z prodeje cenných papí ru a podí lů 57

B. V. 13. Tňby zc,í odqe materiálu 58

B. V. ,l4, Výnosy z krátkodobé ho flnanč ní ho majetku 59

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobé ho finanč ní ho majetku 60

Výnosy celkem Souč et B.l. a¾  B.V. 6,|

c, Výsledek hospodafuni před zdaněnim ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62

D. Výsledek hospodařeni po zdaněni ř,62,í .37 63

Sestaveno dne: 30.08.2018 Podpisorný áznam statutárn í ho orgánu ú č etní  jed notky
nebo podpiso\^ý Vzor fozické  osoby, Kerá je ú č etní  jednotkou

Právní  forma ú č etnl jednotky

Nezisková organizace

Předmět podnikánl

Vývoj mobilní  aplikace

Pozn.:


