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Základní informace 

Kdo jsme:  

Tak jako všichni jen trochu vnímavější lidé, setkáváme se i my se spoustou věcí, které obtěžují 
náš každodenní život. Jen namátkou: plýtvání veřejnými rozpočty, nepostižitelná arogance 
mocných, liknavost státní správy, korupce a tak dále. Většina z nás nemá energii, čas ani peníze 
pouštět se do zdlouhavého letitého sporu s nejistým výsledkem. Pokud se nás tyto věci 
bezprostředně netýkají, mávneme nad nimi rukou. Kde není žalobce, není ani soudce, a tak nám 
tyhle nepořádky dál ztěžují a otravují život. Věříme, že konkrétní změna k lepšímu je možná, když 
ji někdo bude osobně prosazovat. Proto jsme založili a provozujeme obecně prospěšnou 
společnost Acta non verba. Naše činnost je financována pouze z darů našich příznivců, a proto si 
velmi vážíme každého i sebemenšího daru. 

Rozpočet: 

Našimi hlavními přispěvateli jsou zejména střední a malé české firmy, jejichž vlastníkům vadí 
hlavně to, jak se často nesmyslně nakládá s penězi, které platí na daních. Další skupinou dárců 
jsou nadace, které vypisují jednotlivá grantová kola. Třetí a nejpočetnější skupinou jsou 
nespokojení občané. Programově odmítáme jakékoliv dary z veřejných rozpočtů, od politiků a 
politických stran. Organizace v roce 2011 hospodařila s příjmy 990 000 Kč. To je oproti roku 2010 
nárůst od 60%.   

 

Přibližně 50% výdajů tvořily mzdové náklady a 50% nakupované služby. 
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Komunikace: 

Hlavním komunikačním nástrojem jsou internetové stránky na adrese www.actanonverba.cz a 
www.kverulant.org. V  roce 2011 navštívilo naše stránky téměř devadesát tisíc unikátních 
návštěvníků. To představuje oproti roku 2010 značný pokles. Ovšem rok 2010 je třeba považovat 
za naprosto výjimečný tím, že na našem webu byly zveřejněny seznamy čerpacích stanic 
s problematickým palivem. 

 

V roce 2011 byl také spuštěny facebookové stránky organizace. Facebook se stává stále 
důležitějším komunikačním kanálem. V roce 2011 si stránky organizace oblíbilo 160 osob. Počet 
aktivních uživatelů vyplývá z dalšího grafu: 

 

Pro organizaci pracuje zdarma profesionální mediální agentura Stance Communications. Téměř 
všechny naše tiskové zprávy nacházejí odezvu v médiích: Za rok 2011 Anopress.cz vyhledal 395 
relevantních mediálních výstupů souvisejících s obecně prospěšnou společností Acta Non Verba. 
Témata z tiskových zpráv Acta Non Verba zasáhla široké spektrum médií. Nejvíce mediálních 
výstupů přinesly zpravodajské servery (Denik.cz, iDnes.cz, Lidovky.cz, Novinky.cz, iHNed.cz) a 
celostátní i regionální deníky (Deníky VLP, MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, 
Haló noviny, Blesk, Metro, E15, Sport).  Acta Non Verba se v průběhu roku několikrát dostala do 
zpravodajství všech tří nejsledovanějších televizních kanálů v České republice (ČT 1, Nova, 
Prima) a Radiožurnálu. Mediální ohlas se proti roku téměř zdvojnásobil.  
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Dokončené kauzy: 

Seznam špatných pumpařů od ČOI 

 

Cílem ANV bylo zveřejnění seznamu všech 
pumpařů, kteří se nás pokoušejí okrádat. Cíl 
byl splněn a odvoláním ředitelky ČOI, 
vítězstvím u soudu a nastavením nové praxe 
dokonce překročen. 

Porno vedle hračkářství 

 

Cílem ANV bylo přestěhování prodejny 
pornografie z těsného sousedství hračkářství. 
Tento cíl se podařilo splnit. 

 

 

 

 

 

Rathovy předražené autobusy 

 

Cílem ANV bylo přimět hejtmana Ratha k 
vypovězení krajně nevýhodných smluv 
zajišťujících dopravní obslužnost ve 
Středočeském kraji a k vypsání výběrových 
řízení na tuto službu. Cíl byl splněn.  

 

 

 

Revitalizace Buďánky billboardem 

 

Cílem iniciativy "Zachraňme Buďánku" s 
podporou ANV bylo dosáhnout odstranění 
Megabillboardu z památkové zóny Buďánka v 
Praze. To se podařilo. 
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Úklid ve státní správě 

ANV zmapovala ceny úklidu ve státní správě. 
Cílem bylo dosáhnout vypsání výběrového 
řízení tam, kde byl úklid předražen. Cíl byl 
splněn a odhalením učebnicového příkladu 
konfliktu zájmů překročen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanecké náhrady Věcí veřejných 

 

Cílem ANV bylo přimět Věci veřejné, aby 
vrátily poslanecké náhrady tak, jak to před 
volbami slibovaly. Tento cíl se nepodařilo 
splnit. 

Jak Kocourkovští odstraňovali 
billboard 

 

Cílem ANV bylo odstranění billboardu a 
dosažení trestního postihu pro ty, kteří ho 
povolili. To první se po dvou letech podařilo. 
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Hodnocení úspěšnosti 

U většiny kauz se podařilo zcela dosáhnout splnění cíle zcela. Jinde cíle nebylo dosaženo, ale 
kauza měla určitý pozitivní dopad. Například v kauze: „Poslanecké náhrady Věcí veřejných“ se 
organizaci nepodařilo přimět Věci veřejné, aby vrátily poslanecké náhrady tak, jak to před volbami 
slibovaly, ale ANV nemaskovala lži VV. 

 

 

 

 

 

Závěr: 

Acta non verba prožila třetí rok své existence úspěšně. Byly zafixovány všechny mechanismy 
nutné k dobrému fungování společnosti i v dalším roce její existence.  

 

V Praze 20. 1. 2011 Vojtěch Razima, ředitel společnosti 



příslušnému fin. orgánu1 x

Acta non  verba, o.p.s.
Pražská 1148
Praha 102
102 00

( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2011

Účetní jednotka doru čí:
28925165

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVA

A. Součet I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2I.

2. Software (013) 3Dlouhodobý

3. Ocenitelná práva (014) 4nehmotný

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5majetek

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6celkem

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

Součet I.1. až I.7. 9

1. Pozemky (031) 10II.

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11Dlouhodobý

3. Stavby (021) 12hmotný

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13majetek

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14celkem

6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

Součet II.1. až II.10. 20

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21III.

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062) 22Dlouhodobý

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23finanční

4. Půjčky organizačním složkám (066) 24majetek

5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25celkem

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

Součet III.1. až III.7. 28

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29IV.

2. Oprávky k softwaru (073) 30Oprávky k

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31dlouhodobému

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33celkem

6. Oprávky ke stavbám (081) 34

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých vě(082) 35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

Součet IV.1. až IV.11. 40



2a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVA

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 118120

1. Materiál na skladě (112) 42I.

2. Materiál na cestě (119) 43Zásoby

3. Nedokončená výroba (121) 44celkem

4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

5. Výrobky (123) 46

6. Zvířata (124) 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

8. Zboží na cestě (139) 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 1

Součet I.1. až I.9. 51 1

1. Odběratelé (311) 52II.

2. Směnky k inkasu (312) 53Pohledávky

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54celkem

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55

5. Ostatní pohledávky (315) 56 3020

6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 58

8. Daň z příjmů (341) 59

9. Ostatní přímé daně (342) 60 1

10. Daň z přidané hodnoty (343) 61

11. Ostatní daně a poplatky (345) 62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63

13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celk(348) 64

14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65

15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

17. Jiné pohledávky (378) 68

18. Dohadné účty aktivní (388) 69

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

Součet II.1. až II.19. 71 20 31

1. Pokladna (211) 72III. 2013

2. Ceniny (213) 73Krátkodobý

3. Účty v bankách (221) 74finanční 653

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75majetek

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76celkem

6. Ostatní cenné papíry (256) 77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

8. Peníze na cestě (261) 79

Součet III.1. až III.8. 80 16 85



2a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

1. Náklady příštích období (381) 81IV. 1

2. Příjmy příštích období (385) 82Jiná aktiva 84

3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 83celkem

Součet IV.1. až IV.3. 84 84 1

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 118120



4a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
3b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVA

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86

1. Vlastní jmění (901) 87I.

2. Fondy (911) 88Jmění

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 89celkem

Součet I.1. až I.3. 90

1. Účet výsledku hospodaření (963) 91II. x

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92Výsledek x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93hospodaření

Součet II.1 až II.3. 94

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 118120

1. Rezervy (941) 96I.Rezervy

Hodnota I.1. 97

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 98II.

2. Vydané dluhopisy (953) 99Dlouhodobé

3. Závazky z pronájmu (954) 100závazky

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101celkem

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

6. Dohadné účty pasivní (389) 103 3640

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

Součet II.1. až II.7. 105 40 36

1. Dodavatelé (321) 106III. 312

2. Směnky k úhradě (322) 107Krátkodobé

3. Přijaté zálohy (324) 108závazky

4. Ostatní závazky (325) 109celkem

5. Zaměstnanci (331) 110 2118

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 2114

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 112 77

8. Daň z příjmů (341) 113

9. Ostatní přímé daně (342) 114

10. Daň z přidané hodnoty (343) 115

11. Ostatní daně a poplatky (345) 116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 119

15. Závazky k účastníkům sdružení (368) 120

16. Závazky z pevných termínových operací (373) 121

17. Jiné závazky (379) 122

18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123

19. Eskontní úvěry (232) 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

21. Vlastní dluhopisy (255) 126

22. Dohadné účty pasivní (389) 127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128

Součet III.1. až. III.23. 129 51 52



4a

Stav k poslednímu
dni

účetního období
3b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

1. Výdaje příštích období (383) 130IV.

2. Výnosy příštích období (384) 131Jiná 3029

3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 132pasiva

Součet IV. až IV.3. 133 29 30

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 118120

Telefon:

Razítko: Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:Podpis odpovědné
osoby:

Odesláno dne:



IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doru čí:

28925165

Acta non  verba, o.p.s.
Pražská 1148
Praha 102
102 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2011

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 45Součet I.1. až I.4. 2 45I.

Spotřeba materiálu 453 451. (501)

Spotřeba energie 42. (502)

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53. (503)

Prodané zboží 64. (504)

Služby celkem 357Součet II.5. až II.8. 7 357II.

Opravy a udržování 85. (511)

Cestovné 1209 1206. (512)

Náklady na reprezentaci 1510 157. (513)

Ostatní služby 22211 2228. (518)

Osobní náklady celkem 504Součet III.9. až III.13. 12 504III.

Mzdové náklady 39013 3909. (521)

Zákonné sociální pojištění 11414 11410. (524)

Ostatní sociální pojištění 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 1612. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18IV.

Daň silniční 1914. (531)

Daň z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní daně a poplatky 2116. (538)

Ostatní náklady celkem 7Součet V.17. až V.24. 22 7V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 123 117. (541)

Ostatní pokuty a penále 2418. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 2519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kurzové ztráty 2721. (545)

Dary 2822. (546)

Manka a škody 2923. (548)

Jiné ostatní náklady 630 624. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 31Součet VI.25. až VI.30.

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3225. (551)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38VII.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté členské příspěvky 4032. (582)

Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodatečné odvody daně z příjmů 4233. (595)

Náklady celkem 913Součet I. až VIII. 43 913



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. 45I.

Tržby za vlastní výrobky 461. (601)

Tržby z prodeje služeb 472. (602)

Tržby za prodané zboží 483. (604)

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 49II.

Změna stavu zásob nedokončené výroby 504. (611)

Změna stavu zásob polotovarů 515. (612)

Změna stavu zásob výrobků 526. (613)

Změna stavu zvířat 537. (614)

Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganizačních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 59IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 6113. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 6315. (644)

Kurzové zisky 6416. (645)

Zúčtování fondů 6517. (648)

Jiné ostatní výnosy 6618. (649)

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 67Součet V.19. až V.25.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 7021. (654)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 7122. (655)

Zúčtování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 7324. (657)

Zúčtování opravných položek 7425. (659)

Přijaté příspěvky celkem 913Součet VI.26. až VI.28. 75 913VI.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 7626. (681)

Přijaté příspěvky (dary) 91377 91327. (682)

Přijaté členské příspěvky 7828. (684)

Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 79VII.

Provozní dotace 8029. (691)

Výnosy celkem 913Součet I. až VII. 81 913



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Výsledek hospoda ření před zdaněnímC. 82Výnosy - Náklady

Daň z příjmů 8334. (591)

Výsledek hospoda ření po zdan ěníD. 84C. - 34.

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:

Podpis odpovědné
osoby:

Razítko:Odesláno dne:

Telefon:



Příloha k ú četní závěrce 
Acta non verba, o.p.s. 

k 31. 12. 2011 
 

 
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní 

závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Údaje přílohy 
vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní 
písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.  

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 
31. prosince 2011. 
 

Obecné údaje 

Popis ú četní jednotky 
 
Obchodní firma :  Acta non verba, o.p.s.   
Sídlo:      Pražská 1148, 102 00 Praha 10 
IČO:     289 25 165 
 
Právní forma:   obecně prospěšná společnost     
 
Rozhodující p ředmět činnosti (druh obecn ě prosp ěšných služeb): 

-  Společnost bude prosazovat veřejný zájem v oblasti sociální, ekologické, podpory a ochrany  
mládeže, zdravotnické, vědy a vzdělávání. 
-  Společnost bude ve veřejném zájmu dohlížet na dodržování zákonných a demokratických 
principů při správě státu a obcí a prosazovat dodržování zákonů všemi dostupnými, účelnými 
a legálními prostředky. 
-  Společnost bude bezplatně poskytovat služby široké veřejnosti při prosazování veřejného 
zájmu. Společnost bude v zájmu veřejnosti vyvolávat tlak veřejnosti, podporovat jej, 
koordinovat a uplatňovat s cílem dosahovat pozitivních změn. Společnost bude poskytovat 
dostupnou pomoc zejména objetím závažného porušování zákonnosti s cílem sjednat nápravu 
a prosadit veřejný zájem 
 
 

Doplňková činnost: 
Doplňková činnost slouží k dalšímu ze způsobů získání finančních prostředků pro hlavní činnost, 
v roce 2011 nebyla provozována. 
 
Datum zápisu spole čnosti:   23. července 2009 
 
Změny a dodatky provedené v ú četním období v  rejst říku:  
 

- V roce 2011  nebyly žádné změny do obchodního rejstříky zapsány. 
 
 
Členové statutárních a dozor čích orgán ů k rozvahovému dni: 
 
Správní rada:  Ing. Aleš Sporek,  člen 
   RNDr. Ivan Dvořák, člen 
   Mgr. Adrián Čech, člen 
 
Dozorčí rada:  nebyla zřízena 
 
 
Zakladatel:  Ing. Vojtěch Razima 
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Dne 26.5.2011 zaniklo členství ve správní radě panu Ing. Alešovi Sporkovi. Novým členem se stal 
RNDr. Václav Šrámek a předsedou správní rady byl zvolen její dosavadní člen RNDr. Ing. Ivan Dvořák, 
CSc. 
 
Dne 25.7.2011 bylo rozhodnuto o vytvoření dozorčí rady – jejími členy se stali: Štěpán Fiala, Jakub 
Fabel, Roman Plachý.  
 
Dále byl v souladu s novelou zákona o o.p.s, byl zvolen statutární orgán – ředitel. Stal se jím pan Ing. 
Vojtěch Razima.  
 
Všechny výše uvedené změny byly do obchodního rejstříku zapsány dne 16. února 2012. 

 

Používané ú četní metody, obecné ú četní zásady  a zp ůsoby 
oceňování   
 
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 

1. Způsob ocen ění majetku 
 
1.1. Zásoby 
 
Ocenění zásob pořizovací cenou. 
 
 
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  
 
Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. V případě nabytí darováním je oceněn reprodukční 
pořizovací cenou. 
 

2. Odepisování majetku 
 
Majetek je účetně odepisován rovnoměrnými měsíčními odpisy po dobu stanovené životnosti majetku, 
případě po dobu trvání smlouvy.  
 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisk ů a ztrát 
 

1. Pohledávky a závazky 
 
1.1. Přehled splatných závazk ů pojistného na sociální zabezpe čení a příspěvku na státní 
politiku zam ěstnanosti, p řehled splatných závazk ů veřejného zdravotního pojišt ění  
 
KZ je tvořen závazky vyplývajícími z mezd za prosinec 2011. Společnost neeviduje žádné závazky vůči 
PSSZ ani ZP po splatnosti. 
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2. Dary 
 
Společnost získala v roce 2011 finanční dary určených na prosazování veřejného zájmu v oblasti 
sociální, ekologické apod. 
 

3. Osobní náklady 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2011 činil 2 zaměstnance. Celkové osobní náklady 
na zaměstance činily 504 tis Kč.   
 
Členům statutárních a kontrolních orgánů žádné odměny v roce 2011 vyplaceny nebyly. 

4. Události po datu ú četní záv ěrky 
 
Do obchodního rejstříku byly dne 16.2.2012 zapsány změny v obsazení správní a dozorčí rady spolu 
se jmenováním ředitele – statutárního orgánu, které proběhly v roce 2011. 
 
Žádné  jiné významné události mající vliv na účetní závěrku za rok 2011 do data sestavení účetní 
závěrky nenastaly.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestaveno dne:  
 
8.6.2012 
 
 

Sestavil: 
 
 
 
 

Podpis statutárního zástupce: 
 
 
 
 

 


