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Základní informace 

Motto:  

Tam kde máme pocit, že s veřejností někdo nehraje fér, se to snažíme změnit.  

Rozpočet: 

Organizace v roce 2014 hospodařila s příjmy téměř 850 000 Kč. To je oproti roku 2013 pokles o 
9%, který byl způsoben také tím, že někteří velcí dárci odložili svůj obvyklý dar v závěru roku 2014 
na počátek roku 2015. 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. V roce 
celkové dary této skupiny vzrostly o 23%. Druhou a nejpočetnější skupinou jsou nespokojení 
občané. V roce 2014 byla úspěšně zpuštěna dárcovská aplikace pro pravidelné dárce. Na tento 
dárcovský segment se soustředíme i v roce 2015.  V roce 2014 byl upozaděn vliv nadačních 
fondů. Pokles v tomto dárcovském sektoru byl meziročně 55%. Kverulant.org tak získává větší 
nezávislost.  
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ANV také využívá možnost darování prostřednictvím aplikace Darujme. Ukazuje se, že je to dobrý 
nástroj pro práci s drobnými dárci. Prostřednictvím této aplikace bylo v roce 2014 darováno téměř 
62 tisíc korun. To představuje oproti roku 2013 nárůst o 65%. Hodnota daru jen mírně poklesla 
z 650 Kč na 513. Počet dárců se zvýšil 58 na 122, tedy více než dvakrát.  

 

Náklady na jednu kauzu 

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 poslední tři roky jsou tedy 93 579 Kč.  

Komunikace: 

Hlavním komunikačním nástrojem jsou internetové stránky na adrese www.actanonverba.cz a 
www.kverulant.org. V roce 2014 byly naše stránky zobrazeny v čtyřiceti sedmi tisících případech. 
V roce 2013 byly naše stránky zobrazeny více než v sedmdesáti tisících případech. V roce 2012 
byly stránky zobrazeny téměř sto dvacet tisíckrát. Tento trend je třeba obrátit a proto se pro první 
čtvrtletí 2015 chystá redesign webových stránek.  

V roce 2015 také dojde k přejmenování obecně prospěšné společnosti na Kverulant.org. 
Existence dvou názvů není z hlediska komunikace šťastným řešením a je třeba to změnit.  

Již v roce 2011 byly spuštěny facebookové stránky organizace a v roce 2012 se Facebook  stal 
stále důležitějším 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 a na konci roku 2014 již více než 2 500 fanoušků. 

V roce 2012 bylo zprovozněno rozesílání informačních mailů pomocí mailového robota MailChimp. 
Na konci roku 2014 systém disponoval již více než 13 tisíci mailových adres. To představuje 
nárůst o 30% oproti roku 2013. Čtenost zpráv je 14,2% a míra prokliku je 1,8%. Na tomto poli je 
třeba dále pracovat, protože průměrná čtenost zpráv neziskových společností je 20.9% a míra 
prokliku 2.4%. Dále je uvedena ukázka další statistiky, kterou systém disponuje. Obrázek ukazuje, 
kde všude je čtena hromadně rozesílaná korespondence. 
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Pro organizaci pracuje zdarma profesionální mediální agentura Stance Communications. Téměř 
všechny naše tiskové zprávy nacházejí odezvu v médiích: Za období od 8. ledna 2014 do 31. 
prosince 2014 Anopress.cz vyhledal 206 relevantních mediálních výstupů souvisejících s obecně 
prospěšnou společností Kverulant.org. Témata z tiskových zpráv Kverulanta zasáhla široké 
spektrum médií.  

Za období od 3. ledna 2014 do 31. prosince 2014 Anopress.cz vyhledal 77 relevantních 
mediálních výstupů souvisejících s obecně prospěšnou společností Acta Non Verba. Témata z 
tiskových zpráv Kverulant.org zasáhla široké spektrum médií.  

Nejvíce mediálních výstupů se objevilo v tištěných médiích (36), zejména v denících Deník, Mf 
DNES, Právo, E15 a téměř stejný počet (35) článků přinesla internetová média, kde se příspěvky 
objevovaly například na serverech iHned.cz, aktuálně.cz, euro.cz, e15.cz nebo lidovky.cz. Acta 
Non Verba se také v průběhu roku několikrát dostala do zpravodajství České televize a 
Radiožurnálu (6). 
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Dokončené kauzy 

Rallye za humny  

Na Kverulanta.org se obrátili občané-kverulanti, aby jim pomohl s jejich soudním bojem proti 
nedůstojnému postavení občana při povolování automobilových závodů v jejich těsném sousedství. 
Cílem této kauzy bylo změnit tuto praxi. To se mu nepodařilo, protože občané-kverulanti uprostřed 
dlouho trvajících a vyčerpávajících sporů ztratili trpělivost a svou při vzdali. Kverulant.org tak 
musel tuto kauzu v červenci 2014 uložit do archivu. 
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CE aneb China export 

Kverulant se touto kauzou snažil upozornit veřejnost na podvodné praktiky se značnou CE. 
Konkrétním cílem bylo dosáhnout stažení nebezpečných LED zářivek z prodeje. Obojí se podařilo. 
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Jak je d ůležité nemít Filipa 

Ondřej Filip se stal v červenci 2013 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň 
nepřestal být výkonným ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém 
konfliktu zájmů a proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho Kverulantovi po roce 
trvající kampani podařilo dosáhnout. Kauza tak byla v září 2014 uložena do Kverulantova archivu. 
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Kooperativní kšeftík 

Pojišťovna Kooperativa prodala v roce 2011 promlčené pohledávky za  70 tisíci klienty 
vymahačské firmě WLG Invest. Ta je nevybíravým způsobem vymáhala. Cílem Kverulanta bylo 
poskytnout postiženým klientům bezplatnou pomoc. To se podařilo a v roce 2014 byla tato kauza 
uložena do Kverulantova archivu. 
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Supové hl. m. Praha 

Cílem Kverulanta bylo potrestání dopravních policistů, kteří v jednom dobře doloženém případu s 
největší pravděpodobností prodávají informace o nehodách crash hunterům. Tohoto cíle se 
Kverulantovi ani po dvou letech nepodařilo dosáhnout. Dalším cílem bylo upozornit veřejnost na 
nekalé praktiky lovců nehod. To se podařilo a než byla tato kauze v prosinci 2014 uložena do 
Kverulantova archívu, přečetlo si ji 1 600 návštěvníků. 
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Hodnocení úspěšnosti 

U dvou kauz se podařilo zcela dosáhnout splnění cíle. Jinde nebyl úspěch úplně jednoznačný. 
Našly se kauzy, kde jsme moc úspěšní nebyli, ale přesto kauza měla určitý pozitivní dopad. V roce 
2014 činila průměrná úspěšnost 67%. To je prakticky stejná hodnota jako v  roce 2013 kdy činila 
průměrná úspěšnost 64%.  

 

 

 

 

 

Závěr: 

Kverulant.org prožil šestý rok své existence úspěšně. Tento rok se ničím nevymykal roku 
předchozímu. Nicméně v závěru tohoto roku přibyl do Kverulantova týmu další zaměstnanec  Ing. 
Daniel Ryvola. Bude se věnovat fund raisingu a projektovému řízení některých kauz. Společnost si 
od tohoto kroku slibuje zvýšení objemu darů a větší kapacitu pro řešení kauz.  

V Praze 12. 1. 2015  



 

 

Ú Č E T N Í    Z Á V Ě R K A 
 

za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 

 
 

Kverulant.org o.p.s.  

 

 

 

 

 

Datum sestavení: 30. června 2015    

          

              

        

 
   

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Vojtěch Razima 
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A. Dlouhodobý majetek celkem 1

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2
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4A. I. 2. Software

5A. I. 3. Ocenitelná práva

6A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

7A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

8A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

9A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10

11A. II. 1. Pozemky

12A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky

13A. II. 3. Stavby

14A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

15A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů

16A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata

17A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

18A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

19A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21

22A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

23A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

24A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

25A. III. 4. Půjčky organizačním složkám

26A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky

27A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

28A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29

30A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

31A. IV. 2. Oprávky k softwaru

32A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům

33A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

34A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

35A. IV. 6. Oprávky ke stavbám

36A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí

37A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

38A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

39A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

40A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
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47B. I. 5. Výrobky

48B. I. 6. Zvířata

49B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách

50B. I. 8. Zboží na cestě

51B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II. Pohledávky celkem 52

53B. II. 1. Odběratelé

54B. II. 2. Směnky k inkasu

55B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

56B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy
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B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72

73B. III. 1. Pokladna

74B. III. 2. Ceniny

75B. III. 3. Účty v bankách

76B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování

77B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování

78B. III. 6. Ostatní cenné papíry

79B. III. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
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B. IV. Jiná aktiva celkem 81
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84B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní
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A. I. Jmění celkem 87

88A. I. 1. Vlastní jmění

89A. I. 2. Fondy

90A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II. Výsledek hospodaření celkem 91

92A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

93A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

94A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. Cizí zdroje celkem 95

B. I. Rezervy celkem 96

97B. I. 1. Rezervy

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 98

99B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry

100B. II. 2. Vydané dluhopisy

101B. II. 3. Závazky z pronájmu

102B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy

103B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě

104B. II. 6. Dohadné účty pasivní

105B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky

B. III. Krátkodobé závazky celkem 106

107B. III. 1. Dodavatelé

108B. III. 2. Směnky k úhradě

109B. III. 3. Přijaté zálohy

110B. III. 4. Ostatní závazky

111B. III. 5. Zaměstnanci

112B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

113B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

114B. III. 8. Daň z příjmů

115B. III. 9. Ostatní přímé daně

116B. III. 10. Daň z přidané hodnoty

117B. III. 11. Ostatní daně a poplatky

118B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

119B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků

120B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

121B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení

122B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

123B. III. 17. Jiné závazky

124B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry

125B. III. 19. Eskontní úvěry

126B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy

127B. III. 21. Vlastní dluhopisy

128B. III. 22. Dohadné účty pasivní

129B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B. IV. Jiná pasiva celkem 130

131B. IV. 1. Výdaje příštích období

132B. IV. 2. Výnosy příštích období

133B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM 134

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1 :

RazítkoPodpisový záznam statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Předmět činnosti č. 2 :

117 247
10 10

10 10

107 257
xxxxxxxxxxxxx 364

107 xxxxxxxxxxxxx
107

93 117

63 87
52 57

7
42

4 36
28 27

7 25

5

36 36

30 30

30 30

210 130
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Výčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty

ke  dni    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

( v tisících Kč )

IČ

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

A. Náklady

A. I. Spotřebované nákupy celkem 1

2A. I. 1. Spotřeba materiálu

3A. I. 2. Spotřeba energie

4A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5A. I. 4. Prodané zboží

A. II. Služby celkem 6

7A. II. 5. Opravy a udržování

8A. II. 6. Cestovné

9A. II. 7. Náklady na reprezentaci

10A. II. 8. Ostatní služby

A. III. Osobní náklady celkem 11

12A. III. 9. Mzdové náklady

13A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

14A. III. 11. Ostatní sociální pojištění

15A. III. 12. Zákonné sociální náklady

16A. III. 13. Ostaní sociální náklady

A. IV. Daně a poplatky celkem 17

18A. IV. 14. Daň silniční

19A. IV. 15. Daň z nemovitosti

20A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky

A. V. Ostatní náklady celkem 21

22A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23A. V. 18. Ostatní pokuty a penále

24A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky

25A. V. 20. Úroky

26A. V. 21. Kursové ztráty

27A. V. 22. Dary

28A. V. 23. Manka a škody

29A. V. 24. Jiné ostatní náklady

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 30

31A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

33A. VI. 27. Prodané cenné papíry a podíly

34A. VI. 28. Prodaný materiál

35A. VI. 29. Tvorba rezerv

36A. VI. 30. Tvorba opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 37

38A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky

A.VIII. Daň z příjmů celkem 40

41A.VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem 42

. .3 1 1 2 2 0 1 4

2 8 9 2 5 1 6 5

Kverulant.org o.p.s.

Pražská 1148/59

Praha 10

10200

13 13
13 13

376 376

184 184
22 22

170 170
493 493
381 381
112 112

51 51

1 1

50 50

933 933



Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

B. Výnosy

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43

44B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky

45B. I. 2. Tržby z prodeje služeb

46B. I. 3. Tržby za prodané zboží

B. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47

48B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

49B. II. 5. Změna stavu zásob polotovarů

50B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků

51B. II. 7. Změna stavu zvířat

B. III. Aktivace celkem 52

53B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží

54B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

55B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

56B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

B. IV. Ostatní výnosy celkem 57

58B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

59B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále

60B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky

61B. IV. 15. Úroky

62B. IV. 16. Kursové zisky

63B. IV. 17. Zúčtování fondů

64B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem 65

66B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

67B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

68B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu

69B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

70B. V. 23. Zúčtování rezerv

71B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

72B. V. 25. Zúčtování opravných položek

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 73

74B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

75B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)

76B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky

B. VII.Provozní dotace celkem 77

78B. VII. 29. Provozní dotace

Výnosy celkem 79

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80

81C. I. 34.Daň z příjmů

D. Výsledek hospodaření po zdanění 82

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č.1:

RazítkoPodpisový záznam statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Předmět činnosti č.2:

50 50

50 50

519 519

519 519

519 50 569
414 50 364

414 50 364

veřejný zájem v oblasti hospodaření s veřejnými statky, sociální, ekologické, podpory a ochrany mládeže, zdravotnické, vědy a vzdělávání 
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Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 

jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, 

která je účetní jednotkou: 

 

 

 

 

 

Ing. Vojtěch Razima 

ředitel 

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: 
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

Kverulant.org o.p.s. 
(dále jen „společnost“) 

 

jako obecně prospěšná společnost vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu 

v Praze dne 23.7.2009 v oddílu O, vložka 659 

 

Předmětem podnikání společnosti je: 

 - prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky, sociální, 

ekologické, podpory a ochrany mládeže, zdravotnické, vědy a vzdělávání 

 

Sídlo společnosti je Praha 10, Pražská 1148, PSČ 102 00 

 

Účetní závěrka společnosti je sestavena ke dni 31.12.2014. Účetní závěrka byla 

sestavena dne 30.6.2015 

 

Účetním obdobím je kalendářní rok – od 1.1.2014 do 31.12.2014. 

 

1.2. Členové statutárních orgánů  a dozorčí rady 

 Funkce Jméno 

Statutární orgán ředitel Ing. Vojtěch Razima 

Správní rada 

Člen RNDr. Václav Šrámek 

Člen Mgr. Adrián Čech 

Člen Ing. Daniel Ryvola 

Dozorčí rada 

Člen Štěpán Fiala 

Člen Roman Plachý 

Člen Ing. Arch. Jan Holna 
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro nepodnikatelské 

subjekty. 

 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 

souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 

svých aktivitách. 

 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).  
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3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ  

 

3.1. Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o  

opravné položky.  

3.2. Závazky z obchodních vztahů 

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

3.3. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České 

národní banky pevným kurzem vyhlášeným k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Pro 

přepočet přijatých plnění od tuzemských plátců DPH v cizí měně Kč je pro potřeby 

DPH použit platný kurz dodavatele.  

 

K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kursem ČNB platnému 

k 31. 12. 2014, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 

3.4. Daně 

Splatná daň 

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Závazek společnosti 

z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu účetní závěrky. 

3.5. Použití dohadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo dohady 

a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 

závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 

společnosti stanovilo tyto dohady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 

relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty dohadu, skutečné hodnoty se 

mohou v budoucnu od těchto dohadů odlišovat. 

 

Společnost vytvořila v roce 2014 dohady ve výši 36 tis. Kč.  

3.6. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování 
oproti předcházejícímu účetnímu období 

Ve výkazech za období roku 2014 nebyly provedeny reklasifikace odrážející změny ve 

formátu výkazů pro rok 2014.  
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4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

 

4.1. Krátkodobé pohledávky  

Krátkodobé pohledávky činí -211 tis. Kč, z toho 36 tis. Kč tvoří ostatní pohledávky, 20 

tis. Kč pohledávky za zaměstnanci a -267 tis. Kč jiné pohledávky. 

4.2. Náklady příštích období 

Na nákladech příštích období jsou evidovány náklady, které věcně a časově souvisejí 

s příštím obdobím. Zůstatek k 31.12.2014 činí 2 tis. Kč 

4.3. Vlastní zdroje 

Fond 

K 31.12.2014 činí provozní fond společnosti 10 tis. Kč 

Účet výsledku hospodaření 

Za rok 2014 dosáhla společnost ztráty ve výši 364 tis. Kč  

Nerozdělený zisk minulých let 

Nerozdělený zisk minulých let je ve výši 107 tis. Kč. 

4.4. Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky jsou v celkové výši 87 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů 

činí 57 tis. Kč, přijaté zálohy 7 tis. Kč, ostatní závazky -42 tis. Kč, závazky za 

zaměstnanci 36 tis. Kč, ostatní závazky vůči zaměstnancům -27 tis. Kč, závazky 

k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 25 tis. Kč, ostatní přímé 

daně -5 tis. Kč a dohadné účty pasivní 36 tis. Kč. 
      

4.5. Výnosy z hospodářské činnosti 

Společnost vykázala výnosy z reklamní činnosti ve výši 50 tis. Kč 

 

4.6. Přijaté příspěvky – dary 

Společnost obdržela v roce 2014 příspěvky ve formě darů v celkové výši 519 tis. Kč. 

4.7. Spotřebované nákupy 

(údaje v tis. Kč) 
 Období 

do 31.12.2014 

Spotřeba materiálu 13 

Spotřebované nákupy celkem 13 
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4.8. Služby 

        (údaje v tis. Kč) 
 Období 

do 31.12.2014 

Cestovné 184 
Náklady na reprezentaci 
Ostatní služby 

                             22  
                           170 
                         

Spotřebované nákupy celkem 376 

 

4.9. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

Osobní náklady za rok 2014 jsou následující: 
(údaje v tis. Kč) 

 Osobní 
náklady 
celkem 

Zaměstnanci        381 

Celkem  

 

4.10. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na 

účetní závěrku. 
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