
 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.6.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

31.12.2022
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Cesky svaz jachtingu ˇ ´

Zatopkova 100´
Praha 69

6 1 3 7 9 3 8 7 16900

8 390 3 872

0

0

0

0

0

0

0

0

25 892 25 892

0

0

0

25 784 25 784

0

0

0

0

108 108

0

0

0

0

0

0

0

0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 61379387

-17 502 -22 020

0

0

0

0

0

0

-17 502 -22 020

0

0

0

0

7 200 8 593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 1 062

22 433

0

0

65 57

0 547

1 3

0

0

0

0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 61379387

0

0

0

0

0

0

30 22

0

0

7 082 7 531

0

0

7 082 7 531

0

0

0

0

0

0

0

15 590 12 465
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 61379387

14 139 10 384

12 707 14 050

12 707 14 050

0

0

1 432 -3 666

1 432 -3 666

0

0

1 451 2 081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 451 2 081

443 581

0

0

127 804

0

78 78

25 31

0

9 11

0

0

0

0

0
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 61379387

0

0

769 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 590 12 465

11.3.2023

Verejne prospesny poplatník - Zapsany SPOLEKˇ ˇ ˇ ˇ ´ ´ Ucetnictví SaS, s.r.o. - Mgr. Martin Sousek´ ˇ ˇ

Narodní sportovní svaz - JACHTING´ Ucetnictví SaS, s.r.o. - Mgr. Martin Sousek´ ˇ ˇ

603445829 sousekm@upcmail.cz

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

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

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

31.12.2022

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Cesky svaz jachtingu ˇ ´

Zatopkova 100´
6 1 3 7 9 3 8 7 Praha 69

16900

17 967 17 967

2 281 2 281

199 199

4 914 4 914

18 18

10 555 10 555

1 131 1 131

885 885

208 208

18 18

20 20

81 81

81 81

492 492

492 492
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

61379387

4 518 4 518

4 518 4 518

5 822 5 822

5 822 5 822

30 011 30 011
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Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

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

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

61379387

24 428 24 428

24 428 24 428

492 492

3 3

489 489

1 252 1 252

173 173

170 170

3 3

26 345 26 345

-3 666 -3 666

-3 666 -3 666

11.3.2023

NNO - ZAPSANY SPOLEK´ Ucetnictví SaS, s.r.o.  - Mgr. Martin Sousek´ ˇ ˇ

Cinnosti ostatních organizací sdruzujících osoby zˇ ˇ Ucetnictví SaS, s.r.o.  - Mgr. Martin Sousek´ ˇ ˇ

603445829 sousek@sailing.cz

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Firma  : Český svaz jachtingu 

Adresa  :   169 00  Praha 6, Zátopkova 100/PS40 

  

IČO: 61379387          DIČ  CZ 61379387  

  

  

  

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE K 31.12.2022 
  

Příloha je vypracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., která stanoví uspořádání a 

obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce a  

v souladu s § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

  

Příloha v plném rozsahu 

1.  Informace o účetní jednotce 

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování  

3.  Informace o účetních zásadách 

4.  Doplňující informace  k rozvaze a výkazu zisků a  ztrát 

  

  

(1) Informace o účetní jednotce 

Obchodní firma a sídlo:  

Český svaz jachtingu, Zátopkova 100/PS40, 169 00  Praha 6 

  

Identifikační číslo:  

61379387 

  

Právní forma společnosti: 

Spolek zapsán ve Veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 593 

 

Předmět podnikání: 

- Národní sportovní svaz - jachting 

  

Rozvahový den nebo jiný okamžik sestavení účetní závěrky:  

31. prosince 2022 

  

Datum vzniku účetní jednotky:  

01.01.1990 

  

  

  



 

Údaje o vlastnících s podílem 20 a více % 

Účetní jednotka netvoří základní kapitál. 

   

Popis změn ve Veřejném rejstříku – Živnostenském rejstříku: 

Dne 30.03.2019 byl na Valné hromadě zvolen nový Výkonný výbor a kontrolní komise. 

 

 

Organizační struktura:  

Spolek je tvořen valnou hromadou, která se skládá ze všech členů spolku, která volí výkonný 

výbor. 

Výkonný výbor pracuje na základě voleb z března 2019 ve složení : 

Předseda   :  Ing. Radim Vašík 

Místopředseda  :  Ing. Tomáš Musil 

Členové  : Kateřina Fantová 

    Vojtěch Lambl 

    Ondřej Bobek 

    Mgr. Martin Soušek 

     Martin Žižka 

    

 

Jména členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů: 

Kontrolní komise pracuje na základě voleb z března 2022 ve složení : 

předseda -  Ing. Petr Ondráček 

členové - Ing. arch. Jiří Bobek 

Ing. arch. Petr Kučera 

Ing. Petr Sládeček 

Pavel Schwarz 

 

Název a sídlo účetních jednotek s podílem nad 20%: 

Netýká se účetní jednotky. 

 

Výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností nebo družstev: 

Netýká se účetní jednotky. 

 

Vlastní kapitál a výsledek hospodaření za poslední účetní období těchto obchodních 

společností nebo družstev:  

Netýká se účetní jednotky. 

   

Ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku: 

Ve firmě nejsou žádné ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku 

  

Výše osobních nákladů: 

Rok 2022         1093 tis. Kč  

- z toho řídící pracovníci               0 tis. Kč 

  

Odměny statutárních a dozorčích orgánů: 

V roce 2022 nebyly vyplaceny žádné odměny statutárním orgánům. 

  

 



Výše úvěrů, půjček (včetně úrokových sazeb) a ostatních plnění statutárním a řídícím 

orgánům, včetně bývalých: 

V roce 2022 ve firmě nebyly žádné úvěry ani půjčky tohoto typu. 

  

(2)  Společnost postupuje při vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o 

účetnictví v platném znění, s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a v souladu 

s Českými účetními standardy pro podnikatele. 

    

 

(3)     Informace o účetních zásadách 

  

(3.1.)  Způsob ocenění 

a)  zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii 

- nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami 

- zásoby vytvořené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady, tj. přímými náklady, které 

zahrnují případně i část nepřímých nákladů, jež se vztahují k jejich vytvoření 

b)  dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakupovaného a vytvořeného 

vlastní činností  

-   nakupovaný DHM a DNM se oceňuje na úrovni pořizovacích cen 

   majetek vytvořený vlastní činností: 

-   dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje vlastními náklady 

- dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje vlastními náklady nebo reprodukčními 

pořizovacími cenami pokud jsou nižší 

c) cenných papírů a majetkových účastí 

    oceňují se cenami pořizovacími 

 

(3.2.) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a 

pořízeného v průběhu účetního období. 

Reprodukční pořizovací cena představuje cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy 

se o něm účtuje. 

  

(3.3.) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích 

cen u nakupovaných  zásob,  složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na 

úrovni vlastních nákladů. 

- do nakupovaných zásob se zahrnují náklady na dopravu od dodavatele, clo, pojištění apod. 

- do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů se zahrnují materiálové náklady - 

přímý materiál, přímé mzdy a část nepřímých nákladů, jež se vztahují přímo k jejich pořízení. 

  

(3.4.) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání 

položek účetní závěrky. 

V roce 2022 nedošlo k žádným změnám v postupech odepisování, včetně způsobu oceňování, 

které mají dopady na zpracování účetnictví společnosti. 

V roce 2022 nedošlo k žádným změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazů 

zisků a ztrát.  

 

  



 

(3.5.) Způsob stanovení opravných položek k majetku 

 Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v 

účetnictví prokázaném na podkladě údajů dle inventur. Opravné položky se používají v 

případech, kdy snížení majetku v účetnictví není trvalého charakteru. Pokud se jedná o trvalý 

charakter snížení ceny majetku, vyúčtuje se na vrub nákladů. 

Opravné položky u dlouhodobého majetku se tvoří jen, když jeho užitná hodnota je výrazně 

nižší než jeho ocenění v účetnictví při zohlednění oprávek. 

Opravné položky se vytváří i v případě pochybných pohledávek.  

V případě, že se na daný druh majetku vytváří rezerva, nesmí se současně tvořit opravná 

položka. 

Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek. 

Zároveň je nepřípustné tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku. 

Zúčtování nebo zrušení opravných položek a rezerv se účtuje na stranu Dal nákladových účtů. 

  

Rekapitulace odepsaných pohledávek a opravných položek k pohledávkám ( v tis. Kč ) 

za rok 2022 : 

  

Daňově účinné opravné položky: 

                         - tuzemsko - splatné po r. 94                                                0  

                         - pohledávky v konkursním řízení                                                 0  

Účetní opravné položky:               0 

                                                                                                                  ---------------- 

CELKEM                                                     0  

           

(3.6.) Odpisové plány pro dlouhodobý majetek 

Společnost postupuje při odpisování majetku dle odpisového plánu vydaného jednatelem 

společnosti. 

Dlouhodobý majetek společnosti je členěn do několika skupin. 

A)  Dlouhodobý hmotný majetek 

      1.dlouhodobý hmotný  majetek (DHM) nad 80.000,- Kč 

       DHM je odepisován rovnoměrně nebo zrychleně. K majetku je vedena analytická 

evidence  dle jednotlivých druhů majetku. 

       2. drobný dlouhodobý majetek (DDHM ) v ocenění 5 001,-- až 80.000,-- Kč 

       DDHM je odepisován ve dvou zdaňovacích obdobích a to ve zdaňovacím období, kdy 

dojde k pořízení majetku ve výši 50 % vstupní ceny a v období bezprostředně následujícím 

také ve výši 50% vstupní ceny. O majetku jehož vstupní cena nepřesahuje 3000,-- Kč je 

účtováno jako o zásobách a to na vrub účtu č. 501 – Spotřeba materiálu v souladu s Českými 

účetními standardy č. 019 – Náklady a výnosy.  

B) Dlouhodobý nehmotný majetek 

      1. dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) v ceně nad 60.000,- Kč 

      Daňové odpisy jsou uplatňovány v souladu se zákonem o daních z příjmů. 

      2. drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) v ocenění 30 001,-- až 60 000,-- Kč 

 DDNM je odepisován ve dvou zdaňovacích obdobích a to ve zdaňovacím období, kdy 

dojde k pořízení majetku ve výši 50% vstupní ceny a v bezprostředně následujícím období 

rovněž ve výši 50% vstupní ceny. Majetek, jehož vstupní cena nepřesahuje částku 30 000,-- 

Kč je odepsán na vrub účtu 518 – Ostatní služby v souladu s Českými účetními standardy č. 

019 – Náklady a výnosy.   

Daňové odpisy DNM se řídí ustanovením § 32a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

v platném znění. 



 

(3.7.) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu. 

Majetek a závazky v cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním kursem stanoveným 

v kursovním lístku ČNB, v souladu s § 24, odst .2 zákona o účetnictví. 

   

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

  

(4) Vybrané informace 

 

(4.1). Doměrky splatné daně z příjmu za minulá období nebyly.   

  

(4.2.) Odložený daňový závazek nebo pohledávka – V roce 2022 nebyla vyčíslena odložená 

daňová pohledávka ani odložený daňový závazek. 

   

(4.3.) Rozpis rezerv 

V roce 2022 nebyla vytvořena žádná rezerva a ani žádná rezerva není evidována v rozvaze. 

  

(4.4.) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a zajištění úvěru   

Společnosti nebyly v roce 2022 poskytnuty žádné dlouhodobé bankovní úvěry. 

  

(4.5.) Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti .  

Společnost eviduje závazky ze zdravotního a sociálního pojištění vykázané v rekapitulaci 

mezd za měsíc prosinec 2022. Tyto závazky byly vyrovnány v průběhu měsíce ledna 2022. 

  

 (4.6.) Přijaté dotace na investiční a provozní účely. V roce 2022 účetní jednotka přijala  

dotace na provozní účely v celkové výši 24.711.997,79  Kč a dále pak investiční dotaci ve 

výši 8.000.000,-- Kč. 

  

(4.7.) Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou –  k 31.12.2022 

neeviduje společnost žádné pohledávky určené k obchodování.  

  

(4.8.) Zřizovací výdaje   

Společnost neeviduje k 31.12.2022 žádné zřizovací výdaje. 

   

(4.9.) Leasing  

Společnost nemá uzavřené žádné leasingové smlouvy. 

  

 (4.10.)Další informace s ohledem na významnost   

Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze: 

Společnost nevede v operativní evidenci žádný drobný hmotný a nehmotný majetek 

neuvedený v rozvaze :    

Drobný hmotný majetek (1 – 80.000 Kč)                 0,-- Kč 

Oprávky k DrHM (1 – 80.000 Kč)                  0,-- Kč 

Drobný nehmotný majetek (1 – 60.000 Kč)                            0,--  Kč 

Oprávky k DrNM (1 – 80.000 Kč)                  0,--  Kč 

 

 

 

Cizí majetek uvedený v rozvaze: Společnost k 31.12.2022 neeviduje cizí majetek v rozvaze. 



Celková výše závazků neuvedených v rozvaze – společnost neeviduje k 31.12.2022 žádné 

závazky, které nejsou uvedeny v rozvaze.  

Penzijní závazky – Společnost přispívá jednomu zaměstnanci na penzijní připojištění. 

Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku – netýká se účetní jednotky.  

  

 (4.11.) Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky   

Společnost si není vědoma žádných významných událostí, které se staly mezi rozvahovým  

dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. 

 

 (4.12.) Vlastní kapitál 

netýká se účetní jednotky.  

 

  

(4.13.) Výnosy z běžné činnosti  (v tis. Kč) 

netýká se účetní jednotky.  

 

 

Příloha k účetní závěrce za rok 2022 má 6 stran. 

                                                              

  

 

V Praze dne 11.03.2023 

 

 

 

 

 

         ……………………………

         Mgr. Martin Soušek 

              člen VV ČSJ - ekonom 

 

 

Zpracoval : 

Mgr. Martin Soušek 

Účetnictví SaS, s.r.o. 
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