
 

www.kverulant.org 1                          

 
 
 
 

Kverulant.org 
 Výroční zpráva za rok 2016  

 

 

 

KDYŽ MOCNÍ NEHRAJÍ S VEŘEJNOSTÍ 
FÉR, BRÁNÍME JI.



 

www.kverulant.org 2                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obsah 
 

Rozpočet: ....................................................................................................................................... 3 

Náklady na jednu kauzu ............................................................................................................. 4 

Komunikace ................................................................................................................................... 5 

Dokončené kauzy ......................................................................................................................... 6 

ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA ........................................................................ 6 

KOMPLOTY S KOMPY II .............................................................................................. 7 

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY ................................................................................... 8 

RADNÍ ČTÚ V KONFLIKTU ZÁJMŮ ................................................................................ 9 

Hodnocení úspěšnosti .............................................................................................. 10 



 

www.kverulant.org 3                          

Rozpočet: 
Organizace v roce 2016 hospodařila s rozpočtem 3 838 000 Kč. Z toho 2 881 500 Kč 
byl účelově vázaný grant Google Ad Grants použitelný pouze na inzerci v rámci služby 
AdWords™. Příjmy finančních darů činily necelý jeden milion korun. Dominujícími 
dárci i nadále zůstávají zejména střední a malé firmy, jejichž vlastníkům vadí hlavně 
to, jak se často nesmyslně nakládá s penězi, které platí na daních. Druhou a 
nejpočetnější skupinou dárců jsou nespokojení občané.  

 

Organizace od roku 2010 do roku 2016 vykazuje v zásadě stabilní tok peněžních 
darů:  
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Kverulant také využívá možnost darování prostřednictvím aplikace Darujme.cz.  
Prostřednictvím této aplikace bylo v roce 2016 darováno více než 131 tisíc korun. To 
představuje oproti roku 2015 téměř dvojnásobný nárůst. Průměrná hodnota daru se 
mírně zvýšila z částky 144 Kč na částku 169 Kč. Počet darů se zvýšil ze 475 na 778. 
To potvrzuje pozitivní trend, který již bylo možné pozorovat od roku 2014, kdy počet 
darů vzrostl meziročně z 58 na 122. V roce 2017 bychom chtěli objem darů od 
fyzických téměř zdvojnásobit na hodnotu 250 000 Kč. 

 

 

Náklady na jednu kauzu 
V roce 2016 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu necelých 122 tisíc 
korun. V roce 2015 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu přibližně 
117 400 Kč. V roce 2014 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu 
přibližně 88 200 Kč. V roce 2013 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu 
přibližně 100 500 Kč. V roce 2012 to bylo 92 tisíc korun. Průměrné náklady na jednu 
kauzu za posledních pět let jsou tedy 102 772 Kč. Kverulant.org od svého založení 
v roce 2009 do konce roku 2016 dokončil celkem 37 kauz. V roce 2016 dokončil 
4 kauzy. 24 kauz bude pokračovat v dalších obdobích. Rozpracovanost těchto kauz je 
v průměru 73 %. 
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Komunikace 
Hlavním komunikačním nástrojem jsou internetové stránky na adrese 
www.kverulant.org. V roce 2016 byly naše stránky zobrazeny téměř sedm set 
tisíckrát. To je téměř stejná hodnota jako v roce 2015. Podobné je to i s počtem 
unikátních návštěvníků. V roce 2015 jich bylo téměř třiapadesát tisíc, v roce 2016 jen 
o něco více.  Zásadním faktorem tohoto úspěchu je získání podpory Google Ad 
Grants. Jedná se o verzi programu AdWords, nástroje pro internetovou inzerci, 
určenou pro neziskové organizace. Reklamní program Google Ad Grants podporuje 
vybrané neziskové organizace bezplatnými reklamami v rámci služby AdWords™ 
v hodnotě 10 000 $ měsíčně, kterými mohou na stránkách s výsledky vyhledávání 
Google prezentovat své poslání a činnost. Kverulant.org získal v roce 2016 díky 
podpoře Google Ad Grants plnění ve výši téměř 113 tisíc dolarů, což jsou téměř tři 
miliony korun, přesně 2 881 500 Kč. Program AdWords zobrazil za tuto částku 
Kverulantovy stránky ve vyhledávání téměř sedmnácti milionech případů a ke kliknutí 
na Kverulantovy stránky došlo v devětačtyřiceti případech. Podobných výsledků 
dosáhl Kverulant.org i v roce 2015. 

Již v roce 2011 byly spuštěny facebookové stránky organizace a i v roce 2016 
Facebook zůstal důležitým komunikačním kanálem. V roce 2012 si stránky organizace 
oblíbilo 452 osob a v roce 2013 přibylo dalších 912 fanoušků. Celkem tak měly 
stránky na konci roku 2013 1 524 fanoušků, na konci roku 2014 již více než 2 500 
fanoušků. S koncem roku 2015 atakovaly Kverulantovy facebookové stránky počet 
4 000 fanoušků a na počátku roku 2017 už to bylo 5 144 fanoušků. V roce 2016 
Kverulant překonal v počtu FB fanoušků organizaci Transparency International ČR. 
Jejich stránky si na konci roku oblíbilo 4 752 uživatelů FB. Kverulant.org si 
v porovnání s podobnými organizacemi vede docela dobře. Zvláště když uvážíme, že 
na svém profilu na rozdíl od ostatních neuvádí příspěvky, které se netýkají jeho kauz.  

V roce 2016 byla také věnována větší pozornost Kverulantovu twitterovému profilu. 
V tomto stoupl počet sledujících dvou set osob na 727 osob. 

V roce 2012 bylo zprovozněno rozesílání informačních e-mailů pomocí e-mailového 
robota MailChimp. Na konci roku 2016 systém disponoval téměř 40 tisíci e-mailových 
adres. Na konci roku 2015 to bylo více než 18 tisíc e-mailových adres, v roce 2014 to 
bylo 13 tisíc. Čtenost zpráv meziročně vzrostla z 16,7 % na 18,4 %  a míra prokliku z 
2,2 % na 2,4 %. To odpovídá průměrným hodnotám platným pro neziskové 
organizace. Průměrná čtenost zpráv neziskových společností je 20,9 % a míra 
prokliku 2,4 %.  

Pro organizaci pracuje zdarma profesionální mediální agentura Stance 
Communications. I díky tomu většina našich tiskových zpráv nachází odezvu 
v médiích. Za období od 20. ledna 2016 do 31. prosince 2016 Anopress.cz vyhledal 
58 relevantních mediálních výstupů souvisejících s obecně prospěšnou společností 
Kverulant.org.  
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Nejvíce mediálních výstupů se objevilo v online médiích (31), například na serverech 
iHned.cz, parlamentnilisty.cz, denik.cz, novinky.cz, zpravy.rozhlas.cz nebo idnes.cz. O 
něco méně článků (25) přinesla tištěná média, kde se příspěvky objevovaly zejména 
v denících Deník, Mf DNES, Právo, dále také v týdeníku Svět motorů v souvislosti s 
billboardovou kauzou. Kverulant se také v průběhu roku objevil na obrazovce ČT 1 a 
TV Nova (2). Počet mediálních ohlasů by v roce 2015 91  v roce 2014 77 v roce 2013 
206 a v roce 2012 254. Pokles mediálního zájmu o Kverulantovy kauzy je patrně dán 
celkovým poklesem zájmu novinářů o složitější tématiku. Podobný trend zaznamenaly 
i ostatní neziskové organizace s obdobným profilem. Tento trend je patrně dán 
poklesem zájmu veřejnosti o klasická média, to vyvolává tlak na náklady a redakce 
pak nemají dostatečnou kapacitu věnovat se složitější problematice. 

 

Dokončené kauzy 
ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA 
Kverulant.org v roce 2016 zmapoval ceny praní prádla ve více než čtyřiceti 
nemocnicích za poslední čtyři roky. Odhalil, že nejdráže pere a kupuje prádlo Fakultní 
nemocnice Ostrava. Za sledované období zaplatila FNO přes 120 milionů korun, a 
pokud by za tyto služby platila cenu průměrnou, zaplatila by o 55 milionů korun 
méně. A za tento předražený nákup byl odpovědný její bývalý ředitel Svatopluk 
Němeček. I toto Kverulantovo odhalení přispělo k tomu, že ministr Němeček byl 
listopadu 2016 ze své funkce odvolán.   
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KOMPLOTY S KOMPY II 
Kverulant v roce 2013 zmapoval ceny nákupu počítačů a jejich programů ve státní 
správě, odhalil rekordní plýtvání a podal trestní oznámení. V roce 2016 tuto kauzu 
zopakoval a zjistil, že i díky jeho kontrole začaly úřady konečně šetřit. Průměrný roční 
náklad na jednoho uživatele ve státní správě klesl ze 76 tisíc korun na 23 tisíc. 
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 PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY 
Cílem této kauzy bylo prosadit takové Pražské stavební předpisy, které by zásadně 
omezily billboardy v Praze. To se Kverulantovi přes veškerou snahu zcela nepodařilo a 
nakonec byly schváleny stavební předpisy, které pouze zajistí, že se pražská 
billboardová džungle nebude rozšiřovat. I to však lze vzhledem k vlivné billboardové 
lobby označit za úspěch. Významným pokrokem je možnost zcela zakázat reklamu 
prostřednictvím územních a regulačních plánů jednotlivých městských částí. 
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RADNÍ ČTÚ V KONFLIKTU ZÁJMŮ 
Jiří Peterka se stal 8. června 2015 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale 
nejméně do 8. srpna 2015 nepřestal být členem dozorčí rady konsorcia soukromých 
firem. Pravděpodobnější ovšem je, že pan Peterka nesplňoval zákonnou podmínku 
výkonu své veřejné funkce až do prosince 2015. Tedy do doby, kdy Kverulant.org 
upozornil na učebnicový konflikt zájmů pana Peterky. Cílem Kverulanta byl jeho 
odchod z rady ČTÚ. Tohoto cíle se mu však přes veškeré úsilí nepodařilo dosáhnout.  
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Hodnocení úspěšnosti 
Kverulant.org od svého založení v roce 2009 do konce roku 2016 dokončil celkem 
37 kauz. V roce 2016 dokončil 4 kauzy. U jedné kauzy se podařilo zcela dosáhnout 
splnění cíle. Jinde nebyl úspěch zcela jednoznačný. Našla se i kauza, kde jsme moc 
úspěšní nebyli, ale přesto kauza měla určitý pozitivní dopad. V roce 2016 činila 
průměrná úspěšnost 80 %. To je prakticky stejná hodnota jako v  roce 2015, kdy 
činila průměrná úspěšnost 76 %.  

 

Průměrné úspěšnost dosáhla za poslední sedm let hodnoty 71 %.  

 

 

 



Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

25 5404   MFin 5404 - vzor č. 27
1

Počet příloh II. oddílu

Počet zvláštních příloh8)

Počet samostatných příloh9)

otisk podacího razítka fi nančního úřadu

05 Název poplatníka

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Daňové identifi kační číslo

03 Daňové přiznání1)

dodatečné   
6)

řádné opravné

Důvody pro podání dodatečného 
daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání

13 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifi kace CZ-NACE2)

 Zdaňovací období podle § 21a písm. ) zákona

e) číslo telefonud) stát/kód státu

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce1)  ano ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u fi nančního úřadu dne2)

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)  ano ne

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy1),7)  ano ne 
2)

 ano ne

Základní investiční fond podle § 17b zákona1)  ano ne

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami9) Kód

07 (neobsazeno)

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné
06 Sídlo10)

b) obec c) PSČ

 C Z

02 Identifi kační číslo

PŘ I Z N Á N Í
k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

 od do

. .

. .

    (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2016 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2017, 
za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2017)

1

XXXX

A

XXXX

 hlavní město Prahu

XXXXX

ČINNOSTI OSTATNÍCH ORGANIZACÍ SDRUŽUJÍCÍCH OSOBY ZA ÚČELEM PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ J. N.

3 0

2 8 9 2 5 1 6 5

Prahu 10

1 0 2 0 0

0 1 0 1 2 0 1 6

2

2 8 9 2 5 1 6 5

P r a h a  1 0

XXXX

K v e r u l a n t . o r g  o . p . s .

A

XXXXX

3 1 1 2 2 0 1 6

N

P r a ž s k á  1 1 4 8



II. ODDÍL – daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)

Vyplní v celých Kč

poplatník fi nanční úřad
Řádek

 108)
Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta –)3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji3) 

ke dni

2

 628)

Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)70

 618) Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka 
s likvidací

50
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) 
uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 
až 33 zákona

40
Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění 
a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku 
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

308) Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 20 zákona zvyšuje výsledek 
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10

208)
Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota 
nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku 
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

Název položky

 130

Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka 
s likvidací 

 170
Mezisoučet
(ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

 1618)

 1628)

 1608)
Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 
až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví 150

 1408) Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně

Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou 
zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) 100

Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle 
§ 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu 
mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty 
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty 
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona 120

 1108)

 1098)

 101

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10) 1118)

1128) Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

31.12.2016 -154260

810314

1034577

1034577

810314



b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného 
majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného 
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 
2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho 
vyřazení z majetku poplatníka

3

Příloha č. 1 II. oddílu
Identifi kační číslo Daňové identifi kační číslo

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady

Řádek Název účtové skupiny (včetně číselného označení)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Celkem

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 

příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

poplatník fi nanční úřad
Vyplní v celých Kč

6

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1

(neobsazeno)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2

4 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3

3

2

1

5 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4

7

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve znění účinném do 31. prosince 20078

9

Vyplní v celých Kč
poplatník fi nanční úřad

Řádek Název položky

 C Z

10

11

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona

X X

54 - Ostatní náklady

28911

603026

389178

13462

2 8 9 2 5 1 6 5 2 8 9 2 5 1 6 5

1034577

50 - Spotřebované nákupy

51 - Služby

52 - Osobní náklady



C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy 
a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, 
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle 
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

13

148)

15

16 Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

178) Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

18 Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry 
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 

Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky

Řádek Název položky
fi nanční úřadpoplatník

Vyplní v celých Kč

(neobsazeno)

(neobsazeno)

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle 
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

2

1

3

4 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním 
řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 

5
Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit 
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává daňové přiznání

6 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona 
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 

7
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným 
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává 
daňové přiznání 

8 Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle 
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh 
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání9

12
Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, 
uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako 
výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období 
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

19

20

218)

22
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů 
poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona 
o rezervách) ke konci zdaňovacího období

Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých 
fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění 
nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým 
osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona 
o rezervách za dané zdaňovací období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní fi nanční instituce

23 Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, 
za které se podává daňové přiznání

Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává daňové přiznání

24

d) Rezervy v pojišťovnictví – vyplňují pouze pojišťovny

10

11

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona 
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených 
podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání 

4

X X

X X



f) Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – vyplňují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití

 27

 30

Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném 
období, za které se podává daňové přiznání

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle § 11a 
až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

298)

 28

 31

Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává daňové přiznání 

Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
(§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím 
období

5

26

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách 
v daném zdaňovacím období 

25

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci 
zdaňovacího období 

e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci

F. Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona
a) (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) nebo snížení základu daně podílového 
fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července 
2011 (vyplní se v celých Kč)

Řádek

 0 1 2 3 4 5

Zdaňovací období nebo období,
za které se podává 
daňové přiznání,

v němž daňová ztráta vznikla
od – do

Část daňové ztráty ze sl. 2

 1

 2

 3

Celková výše daňové
ztráty vyměřené 
nebo přiznávané 

za období 
uvedené ve sl. 1

odečtená 
v předcházejících 

zdaňovacích obdobích

odečtená 
v daném

zdaňovacím období

kterou lze odečíst 
v následujících 

zdaňovacích obdobích

 4

 5

 6

 7

 8

 9 Celkem

b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (vyplní se v celých Kč)

D. (neobsazeno)

c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek

Zdaňovací období nebo období, 
za které je podáváno daňové 

přiznání, v němž vznikl nárok na 
odpočet podle § 34 odst. 4 

a § 34a až § 34e zákona od – do

Celková výše nároku na od-
počet na podporu výzkumu 
a vývoje vzniklá v období 

uvedeném ve sl. 1

Část nároku na odpočet ze sl. 2

odečtená 
v předcházejících 

obdobích
odečtená v daném 

období
kterou lze odečíst 

v následujících 
obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Celkem

Řádek

Zdaňovací období nebo období, 
za které je podáváno daňové 

přiznání, v němž vznikl nárok na 
odpočet podle § 34 odst. 4 

a § 34f až § 34h  zákona od – do

Celková výše nároku na 
odpočet na podporu odbor-

ného vzdělávání vzniklá 
v období uvedeném ve sl. 1

Část nároku na odpočet ze sl. 2

odečtená 
v předcházejících 

obdobích
odečtená v daném 

období
kterou lze odečíst 

v následujících 
obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Celkem
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H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit 
 na ř. 3005) 

poplatník fi nanční úřad
Vyplní v celých Kč

Řádek Název položky

1

2

3

4

59)

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

(neobsazeno)

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

K. Vybrané ukazatele hospodaření

1

2

Řádek Název položky

Roční úhrn čistého obratu Kč

poplatník
Vyplní

fi nanční úřad
Měrná

jednotka

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, 
zaokrouhlený na celé číslo osoby

Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou 
úplného zápočtu18)

29)
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu
(úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)

poplatník fi nanční úřad
Vyplní v celých Kč

Řádek Název položky

39) Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost 
metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)

5
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl  mezi částkami 
na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)

4 Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného 
a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí5) Počet samostatných příloh

G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu 
daně sníženého podle § 34 zákona5)

1

2

fi nanční úřad
Vyplní v celých Kč

Řádek Název položky
poplatník

Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené 
v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona, 
vč. částky ze ř. 2 
Ze ř. 1 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím 
odvodu z loterií a jiných podobných her

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti4) (vyplní se v celých Kč)

0 1 2 3 4

Částka za komanditní 
společnost jako celek

(sl. 2 + 3)
Částka připadající 
na komanditisty

Částka připadající 
na komplementáře

Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo  
řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu,  

s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
Řádek

1

2

3

Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)

Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) 
podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210) 

Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h 
zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c)

(neobsazeno)

4 Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e 
zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)

5

6

7

8

9

Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely 
vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)

Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst 
metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 
zákona (ř. 4 tabulky H)

Ze ř. 5 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných 
slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her

X X X

X X

880317
0
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 280

 290

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Daň ř. 270 x ř. 280
100

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 3105)
(nejvýše do částky uvedené na ř. 310) 320

 330 Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 – 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru5)

 333

 334

 332 Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

 3318)
Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny 
dolů5)

Daň ze samostatného základu daně                               ,
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

ř. 331 x ř. 332
100

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně
(nejvýše do částky uvedené na ř. 333)

 335 Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334), 
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

 251

 270

Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci 
(§ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající 
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je 
uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů5) (ř. 250 – 251 – 260)

 260 Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z částky 
na ř. 250)5)

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona 
(nejvýše do částky na ř. 290)5) 300

 301

 310 Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 ± 301)5)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník fi nanční úřad

200

Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající 
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je 
uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně 
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění 
v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 – 170)3)

201 Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře3),4)

2108) Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění 
v zahraničí3)5)

220

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající 
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je 
uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona5) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně 
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění 
v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 – 201 – 210)3)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník fi nanční úřad

230 Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)

2408) Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích 
podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

241

242
Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 
a § 34a až § 34e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) 
při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013

243 Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 
a § 34f až § 34h zákona

250
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na 
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno 
vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona5) (ř. 220 – 230 – 240 – 241 – 242 – 243)

 340 Celková daň (ř. 330 + 335)

 360
Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle 
§ 38a odst. 1 zákona (ř. 340 – 335 = ř. 330)

0

70003

0

70003

70003

0

0

70003

0

0

0

19
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III. ODDÍL – (neobsazeno)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník

1 (neobsazeno)

2 (neobsazeno)

fi nanční úřad

3 (neobsazeno)

IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání

Řádek

1 Poslední známá daň

2 Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)

3 Zvýšení (+), snížení (–) daně (ř. 2 – ř. 1)

Vyplní v celých Kč
poplatník fi nanční úřad

4 Poslední známá daňová ztráta

5 Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)

6 Zvýšení (+), snížení (–) daňové ztráty (ř. 5 – ř. 4)

 1

28)

V. ODDÍL – placení daně

Řádek

Nedoplatek  (–)    (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) < 0 
Přeplatek (+)    (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) > 0

Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)

Vyplní v celých Kč
poplatník fi nanční úřad

Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)38)

4

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

Název položky

Název položky

Název položky

Vysvětlivky:
1) Nehodící se škrtněte
2) Vyplní fi nanční úřad
3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (–)
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
6) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů anebo podle 

§ 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí 
programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.

7)  Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového 
přiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní 
závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách 
vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný 
soubor typu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.

 Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání 
pro fi nanční správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, 
umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky 
vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh 
součástí programového vybavení aplikace.

9) Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo 
fi nancí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání 
pro fi nanční správu.

10) § 17 odst. 3 zákona.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o podepisující osobě: Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Osoba oprávněná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu

X

X

X

X

X

X

6 3 9 9 8 5 8 1

K a t e ř i n a  P r o v o d o v á / p o v ě ř . z a m ě s t n .

4 c

R S M  T A C O M A  a . s .



 

Zvláštní příloha k řádku č.109 II. oddílu

ř. 109 - Příjmy osvobozené od daně podle §19b

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

Název  Částka

======================================================

Příspěvky, granty a dary dle § 19b/2  810314

Příloha k přiznání k dani z příjmu právnických osob
za zdaňovací období nebo za období od 01.01.2016 do 31.12.2016

Daňový subjekt Kverulant.org o.p.s.
IČ / RČ / DIČ 28925165 / CZ28925165
Sídlo / Bydliště nebo Místo podnikání Pražská 1148, 10200 Praha 10



 

Textová příloha

Přiznání sestavil RSM Tacoma a.s. Eva Trojánková, tel.:226 219 000

Příloha k přiznání k dani z příjmu právnických osob
za zdaňovací období nebo za období od 01.01.2016 do 31.12.2016

Daňový subjekt Kverulant.org o.p.s.
IČ / RČ / DIČ 28925165 / CZ28925165
Sídlo / Bydliště nebo Místo podnikání Pražská 1148, 10200 Praha 10



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Kverulant.org o.p.s.

IČ / DIČ: 28925165 / CZ28925165

Sídlo účetní jednotky: Pražská 1148, 10200 Praha 10

A K T I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A.I.2. Software

A.I.3. Ocenitelná práva

A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A.II.1. Pozemky

A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky

A.II.3. Stavby

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů

A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

A.III.2. Podíly - podstatný vliv

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

A.III.4. Zápůjčky organizačním složkám

A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

A.IV.2. Oprávky k softwaru

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

A.IV.6. Oprávky ke stavbám

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

A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B. Krátkodobý majetek celkem 311 231
B.I. Zásoby celkem



A K T I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2

B.I.1. Materiál na skladě

B.I.2. Materiál na cestě

B.I.3. Nedokončená výroba

B.I.4. Polotovary vlastní výroby

B.I.5. Výrobky

B.I.6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách

B.I.8. Zboží na cestě

B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby

B.II. Pohledávky celkem 206 104
B.II.1. Odběratelé 10 0
B.II.2. Směnky k inkasu

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 0 1
B.II.5. Ostatní pohledávky 36 36
B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci 96 37
B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

B.II.8. Daň z příjmů 4 0
B.II.9. Ostatní přímé daně

B.II.10. Daň z přidané hodnoty

B.II.11. Ostatní daně a poplatky

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

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

B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

B.II.15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

B.II.17. Jiné pohledávky 60 30
B.II.18. Dohadné účty aktivní

B.II.19. Opravná položka k pohledávkám

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 103 119
B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně 61 77
B.III.2. Ceniny

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech 42 42
B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování

B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování

B.III.6. Ostatní cenné papíry

B.III.7. Peníze na cestě

B.IV. Jiná aktiva celkem 2 8
B.IV.1 Náklady příštích období 2 8
B.IV.2. Příjmy příštích období

Aktiva celkem 311 231



P A S I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2

A. Vlastní zdroje celkem -177 -332
A.I. Jmění celkem 10 -285
A.I.1. Vlastní jmění 0 -295
A.I.2. Fondy 10 10
A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A.II. Výsledek hospodaření celkem -187 -47
A.II.1. Účet výsledku hospodaření -154
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 69
A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -256 107
B. Cizí zdroje celkem 488 563
B.I. Rezervy celkem

B.I.1. Rezervy

B.II. Dlouhodobé závazky celkem

B.II.1. Dlouhodobé úvěry

B.II.2. Vydané dluhopisy

B.II.3. Závazky z pronájmu

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy

B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě

B.II.6. Dohadné účty pasivní

B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky

B.III. Krátkodobé závazky celkem 458 533
B.III.1. Dodavatelé 58 89
B.III.2. Směnky k úhradě

B.III.3. Přijaté zálohy

B.III.4. Ostatní závazky 11 44
B.III.5. Zaměstnanci 60 12
B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 42 10
B.III.8. Daň z příjmů

B.III.9. Ostatní přímé daně 3 14
B.III.10. Daň z přidané hodnoty

B.III.11. Ostatní daně a poplatky

B.III.12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

B.III.15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

B.III.16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

B.III.17. Jiné závazky 248 328
B.III.18. Krátkodobé úvěry

B.III.19. Eskontní úvěry

B.III.20. Vydané krátkodobé dluhopisy

B.III.21. Vlastní dluhopisy

B.III.22. Dohadné účty pasivní 36 36
B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B.IV. Jiná pasiva celkem 30 30
B.IV.1. Výdaje příštích období

B.IV.2. Výnosy příštích období 30 30
PASIVA CELKEM 311 231

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Vojtěch Razima, statutární ředitel



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v

plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Kverulant.org o.p.s.

IČ / DIČ: 28925165 / CZ28925165

Sídlo účetní jednotky: Pražská 1148, 10200 Praha 10

Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3

A. Náklady 1034 1034
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 632 632
A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 29 29
A.I.2. Prodané zboží

A.I.3. Opravy a udržování

A.I.4. Náklady na cestovné 156 156
A.I.5. Náklady na reprezentaci 68 68
A.I.6. Ostatní služby 379 379
A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.II.7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

A.II.8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku

A.III. Osobní náklady 389 389
A.III.10. Mzdové náklady 290 290
A.III.11. Zákonné sociální pojištění 94 94
A.III.12. Ostatní sociální pojištění

A.III.13. Zákonné sociální náklady 5 5
A.III.14 Ostatní sociální náklady

A.IV. Daně a poplatky

A.IV.15. Daně a poplatky

A.V. Ostatní náklady 13 13
A.V.16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky 10 10
A.V.18. Nákladové úroky

A.V.19. Kursové ztráty

A.V.20. Dary

A.V.21. Manka a škody

A.V.22. Jiné ostatní náklady 3 3
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku

A.VI.24. Prodaný dlouhodobý majetek

A.VI.25. Prodané cenné papíry a podíly

A.VI.26. Prodaný materiál

A.VI.27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky

A.VII.28
.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

A.VIII. Daň z příjmů

A.VIII.2
9

Daň z příjmů

Náklady celkem 1034 1034
B. Výnosy 810 70 880



Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3

B.I. Provozní dotace

B.I.1. Provozní dotace

B.II. Přijaté příspěvky 810 810
B.II.2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

B.II.3. Přijaté příspěvky (dary) 810 810
B.II.4. Přijaté členské příspěvky

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 70 70
B.IV. Ostatní výnosy

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

B.IV.6. Platby za odepsané pohledávky

B.IV.7. Výnosové úroky

B.IV.8. Kursové zisky

B.IV.9. Zúčtování fondů

B.IV.10. Jiné ostatní výnosy

B.V. Tržby z prodeje majetku

B.V.11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

B.V.12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

B.V.13. Tržby z prodeje materiálu

B.V.14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

B.V.15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy celkem 810 70 880
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -224 70 -154
D. Výsledek hospodaření po zdanění -224 70 -154

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Vojtěch Razima, statutární ředitel



Opis elektronického potvrzení podání
podle § 73 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

pro podání učiněné prostřednictvím datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem

a odeslané na společné technické zařízení správců daně.

Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu
DIČ CZ 28925165
Identifikační číslo organizace 28925165
Název daňového subjektu Kverulant.org o.p.s.
Ulice a číslo Pražská 1148
Obec Praha 10
PSČ 10200
Písemnost Daň z příjmů právnických osob - za zdaňovací

období roků 2015, 2016 a pro části
zdaňovacího období roku 2017

Identifikace zařízení Společné technické zařízení správců daně
Datum a čas přijetí podání 22.06.2017 11:42:02
Podací číslo 1614935611
Název souboru DPPDP8-0028925165-20170622-114156
Kontrolní číslo d4f29-d781b-cfa23-a2-808b9-71cf0-146bc


