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1.Úvod 

Rok 2017 byl pro naši společnost velkým začátkem. Byl prvním rokem našeho fungování. I když 

výsledek hospodaření byl ztrátový, přinesl nám mnoho zkušeností, radosti z dokončených projektů 

a navázání a upevnění spolupráce. 

Díky tomu, jsme do roku 2018 mohly vkročit plny energie do další práce. Samozřejmě jsme se v 

prvním roce setkaly s některými problémy poprvé, ale dokázaly jsme je vyřešit a posunout se dál. 

To nás dělá silnějšími a odhodlanějšími dělat věci správně. 

Pokud jsme někdy zapochybovaly o tom, zda to, co děláme, má smysl, tak právě naši klienti nás 

přesvědčily o tom, že ano. Díky za to, že vás máme! 

 



 

2.Základní údaje o organizaci 

Společnost MomsCare s.r.o. vznikla 13. prosince 2016 a byla založena třemi zakladatelkami Jitkou 

Burianovou, Hanou Plívovou a Zuzanou Trsovou. Základní kapitál činí 30 000,00 Kč. 

15. března 2018 ze společnosti vystoupila jedna ze zakladatelek, Jitka Burianová. V současnosti 

jsou tedy zakladateli a statutárním orgánem Hana Plívová a Zuzana Trsová.  

Naším posláním je péče pro Vás a Vaše zaměstnance jako od maminky. Rády dopřáváme více času 

se svým dítkem i pracujícímu rodiči. Díky tematickým dnům na pracovišti to hravě dokážeme.  

Nezapomínáme ani na relax. Věnujeme Vám jedinečnou péči v čase, který si sami zvolíte. Stačí 

minutka, jeden clic a naše služby jsou Vám k dispozici. 

Protože nejen rodiče, ale i děti potřebují čas sami pro sebe, pořádáme dětské dovolené. Mezitím, co 

my si užíváme s dětmi dobrodružství, i rodiče mají prostor si užít dny a večery bez dětí. 

V neposlední řadě naši péči věnujeme maminkám. Pořádáme pro ně víkendové dýchánky plné 

hýčkání, zábavy a odpočinku. Z vlastní zkušenosti víme, že spokojená žena = spokojená rodina. 

Velkým úspěchem pro MomsCare je spoluorganizování konference CAPARD 2019 

Našim cílem je rozšířit naše služby do dalších firem. Zachovat pravidelnost v našich zážitkových 

víkendech. 

 

Naše vize je vybudovat prostor, kde bude pro rodiče vše na jednom místě. MomsCare centrum pro 

odpočinek, vzdělávání, pracování a setkávání rodičů a dětí. Jednoduše řečeno péče jako od 

maminky pod jednou střechou. 

 

Hlavní činností společnosti MomsCare je organizování tematických dnů pro děti. Doplňkovými 

činnostmi jsou pořádání zážitkových pobytů, organizování workshopů, přednášek a ostatních 

hýčkajících služeb do zaměstnání.  

 

Statutárním orgánem je Hana Plívová a Zuzana Trsová, zakladatelky společnosti. MomsCare s.r.o. 

zaměstnává čtyři brigádníky na dohodu o provedení práce. 



 

3.Vývoj organizace 

Koncem roku 2016 jsme založily společnost, již na jaře roku 2017 jsme pořádaly svůj první dámský 

víkendový dýchánek, kde byla kapacita pobytu plně obsazena. Tuto akci jsme zopakovaly na 

podzim téhož roku. 

 

Obrázek 1- hlídání dětí klientkám během procedur 

V druhé polovině roku jsme pracovaly na nových webových stránkách a připravovaly jsme na jaro 

2018 nový produkt – dětskou dovolenou. Která se nám úspěšně podařila zrealizovat.  



 

 

Obrázek 2- Prvním dětská dovolená v Malé Dolní Úpě 

 

V září 2018 jsme otevřely nový Tematický den ve společnosti Avast software s.r.o. na brněnské 

pobočce. Rády bychom do budoucna své služby nabízely v nových organizacích a na konferencích.  

 

Obrázek 3- Tematický den – canisterapie 



 

 

Obrázek 4- Tematický den 

 



 

4.Informace o aktivitách v roce 2017 

2x v roce 2017 jsme pořádaly dámské víkendové dýchánky, které byly pro nás ziskové.  

Na jaro 2018 jsme plánovaly konferenci CAPARD, která nakonec nebyla realizována. 

Pořádaly jsme přednášku Jak vychovávat holčičky a jak chlapečky, jejíž kapacita byla plně 

obsazena. 

 

Obrázek 5 - Přednáška Mgr. Milana Studničky 

 

Pod naším vedením proběhly 4 workshopy na téma: Senzomotorické koberečky, Šití pro 

začátečníky, Hmatové pexeso a Vánoční tvoření.  



 

 

Obrázek 6- Kreativní workshop - senzomotorický koberec 

 

 

Obrázek 7- Kreativní workshop - Vánoční tvoření 



 

5.Zdroje financování 

Do dnešního dne jsme nepřijaly žádný dar, dotaci ani grant. Zdrojem financí je naše výdělečná 

činnost. Do budoucna bychom rády čerpaly dotace.  

 



 

6.Základní finanční a ekonomické údaje 

Rozvaha organizace 

 



 
Výkaz zisků a ztrát daňový 

 

Výkaz zisku a ztrát nedaňový 

 

 



 

7.Závěr 

Rok 2017 byl pro nás startovacím rokem, zvládly jsme ho statečně a nyní realizujeme naše plány a 

cíle na rok 2018, ve kterém se hospodářský výsledek přehoupne do zisku. 

V roce 2017 bylo potřeba investovat mnoho financí do rozvoje firmy, což se projevilo také na 

hospodářském výsledku. 

Věříme, že to byl první a poslední rok naší společnosti ve ztrátě.  

Těšíme se na naše nové klienty a partnery, kterým věnujeme naši jedinečnou péči, „Péči jako od 

maminky“ 

  


