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PŘÍLOHA K Ú ČETNÍ ZÁV ĚRCE ZA ROK 2015 

 

a) Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské, a dalších 

činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny, 

 

 

Název ÚJ: Holubník, z.s.  

Sídlo: Nebílovy 37, Nebílovy 

IČO: 04166299 

Právní forma: z.s. 

Rozvahový den: 31.12.2015 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.6.2016 

 

Organizace byla zřízena 4.7.2015.  

 

Statutární orgány:  

předseda: Mgr. Eva Volfová, dat. nar. 19.10.1978 

Č.p. 37, 332 04 Nebílovy 

 

 

 

b) účetním období, použitých účetních metodách, způsobu zpracování účetních záznamů, způsobech a místech 

jejich úschovy, aplikaci obecných účetních zásad, způsobech oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost 

významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách od 

metod podle § 7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření 

účetní jednotky, způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a 

závazků, způsobu tvorby a výši vytvořených opravných položek a rezerv za uzavírané účetní období, 

 

• ÚJ postupovala podle vyhlášky 504/2002 Sb. a návazných předpisů 

• Nebyly použity žádné nestandardní účetní postupy 

• Nebyly tvořeny žádné opravné položky ani rezervy 

 

c) každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle § 

19 odst. 5 zákona, 

 

V tomto období nedošlo k žádné významné události. 

 

d) způsobech oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly stanoveny úpravy hodnoty, ať 

již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky s uvedením použitého kursu k rozvahovému dni 



vyhlašovaného Českou národní bankou, 

 

Položky aktiv a závazků jsou oceňovány dle ZoÚ pořizovacími cenami. Žádné hodnoty nebyly upravovány. Pro 

přepočet zůstatku valutové pokladny byl použit kurs EUR vyhlášený ČNB k 31.12. 

 

e) názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím 

jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u 

akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, 

fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období 

f) přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných 

finančních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti,  

g) počtu a jmenovité hodnotě akcií nebo podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění, 

 

ÚJ nedrží podíl na žádných jiných společnostech, a to ani sama ani prostřednictvím jiných osob. ÚJ nemá žádné 

splatné závazky k orgánům sociálního zabezpečení ani žádné splatné daňové nedoplatky. 

 

h) částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k 

rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, 

danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro 

položku každého věřitele podle struktury rozvahy (bilance), 

 

Takové dluhy nejsou. 

 

i) celkové výši finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci), 

 

Takové závazky nejsou. 

 

j) výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů,   

 

1000 %  výnosů organizace tvoří výnosy z darů a přijatých dotací.  

 

k) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu v členění podle 

kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek "A.III.9 

Mzdové náklady" až "A.III.13. Ostatní sociální náklady," údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou 

zároveň členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací 

listinou, 

 

Společnost nemá zaměstnance na HPP. V průběhu roku společnost vyplácela odměny z titulů dohod o provedení 



práce. 

 

l) výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných 

orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých 

nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro 

každou kategorii členů, 

 

Nebyly stanoveny ani vypláceny žádné odměny uvedeným členům orgánů. 

 

m) účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo 

jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované 

účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy, 

 

Vymezené nejsou členy obchodními partnery organizace, ani členy obchodních partnerů organizace ani s organizací 

neuzavřeli žádné obchodní ani jiné smluvní vztahy. 

 

n) výši záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n), s uvedením úrokové sazby, hlavních 

podmínek a případně proplacených částkách, jakož i o závazcích přijatých na jejich účet jakožto určitý druh 

záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů, 

Uvedeným osobám nebyly poskytnuty žádné zálohy ani úvěry. 

 

o) rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku v průběhu 

účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období; pokud takové ocenění má závažný vliv na 

budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti, 

 

V průběhu účetního období nedošlo k žádné změně způsobu oceňování, takže výpočet zisku a ztráty z tohoto titulu 

ovlivněn nebyl. 

 

p) každé významné položce, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 

hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace 

nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou 

též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a 

ztráty  zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty nejsou 

samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popis zajištění 

úvěrů, přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze 

státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a 

jejich zdrojů, 

 

Nejsou žádné významné položky, které by bylo potřeba specifikovat. 



 

q) přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se o významné položky 

nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis, (údaje jsou v tis.Kč) 

 

Dárce tis.Kč 

Tomáš Škoda  8 

VSP Fullservis, a.s.  10 

 

 

 

 

V Plzni, dne  30.6.2016 

 

 

……………………………………………………. 

jméno a podpis stat.orgánu společnosti 


