
Příloha k účetní závěrce  

Rozvahový den: 31.12.2020 

Údaje jsou uváděny v  korunách  

Obecné údaje  

Popis účetní jednotky  

Účetní jednotka /neziskový sektor/: Nedoklubko z.s.  

Datum vzniku: 01.01.2014  

Sídlo: V olšinách 16/82, Strašnice, 100 00 Praha 10  

Kontaktní adresa: V olšinách 16/82, Strašnice, 100 00 Praha 10  

Právní forma: spolek   

IČ: 26596784  

Hlavní předmět činnosti a poslání:  

Podpora rodin předčasně narozených dětí  

Statutární orgán k rozvahovému dni:  

Předseda – Lucie Žáčková  

Účetní období 1.1.2020 - 31.12.2020 

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů a výše 
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:  

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2020 činil 0 zaměstnanců.  

Celková výše osobních nákladů činila: 527 924,-- Kč.  
Odvody sociálního a zdravotního pojištění byly vyměřeny 2 736,-- Kč (pouze ZP za 
odměny členům statutárních orgánů). 

Odvody daně z příjmů byly řádně uhrazeny.  
Odměny členům statutárních orgánů byly stanoveny na 2500,-- Kč měsíčně.  Všechny 
pracovní poměry byly uzavřeny na dohody o provedení práce, proto je průměrný 
přepočtený počet zaměstnanců 0,-- Kč.  

Informace o účetní politice  

Aplikace obecných účetních metod  

Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí 
vyhláškou č. 504/2002 Sb.  

Účtový rozvrh nebyl modifikován oproti běžným zvyklostem.  
Účetní jednotka nepoužívá žádné výjimky, odchylky od metod daných výše uvedených 
postupů účtování. 
Místo úschovy účetních dokladů a informací je na adrese: V olšinách 16/82, Strašnice, 100 00  



Praha 10.  

Účetní stav souhlasí se skutečným.  

Tvorba rezerv:  

účetní jednotka netvoří rezervy.  

Způsob oceňování a odpisování  
Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní 
jednotka za základ:  
− veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum úhrady − 

rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy 
ke dni sestavení účetní závěrky  

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 
pořízení a náklady s pořízením související. Účetní jednotka rozhodla o hodnotovém limitu ve 
výši 60 000,00 Kč včetně.  
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací 
cenu v případě, že se jedná o technické zhodnocení definované zákonem o dani z příjmů. 
Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000,00 Kč 
se nevykazuje v rozvaze a účtuje se při pořízení jednorázově do nákladů. Majetek pod tuto 
hodnotu je zahrnut rovnou do nákladů na účtu 518.  

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení 
a náklady s pořízením související. Účetní jednotka rozhodla o hodnotovém limitu ve výši  
40 000,00 Kč včetně.  
Dlouhodobý majetek pořízený vlastní činností se oceňuje na úrovni vlastních nákladů. Náklady 
na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v případě, že se 
jedná o technické zhodnocení definované zákonem o dani z příjmů. Běžné opravy a údržba se 
účtují do nákladů.  

V roce 2020 účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý majetek a neuplatňuje proto  
odpisy.  

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v rozmezí od 10 000,00 Kč do 40 000,00 Kč se 
účtuje přímo do nákladů na účtu 501.   

Majetek do 10 000,00 Kč se účtuje při pořízení jednorázově do nákladů na účet 501.  

Pohledávky se účtují v nominální hodnotě, respektive v ceně pořizovací. Pochybné pohledávky 
se snižují pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na svou realizační 
hodnotu.  

Vlastní jmění – účetní jednotka eviduje ve vlastním jmění nevyčerpané dary a výsledek 
hospodaření minulých let.   

Spolek nemá vytvořen rezervní fond.  

Závazky jsou vykázány v nominální hodnotě. Za krátkodobé závazky a úvěry se ve 
výkaznictví považuje i část dlouhodobých položek, která je splatná do jednoho roku od data 
účetní závěrky.  

Účetní jednotka nepořizuje majetek formou finančního nájmu. 
Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v 



daném čase. V roce 2020 nebyly reprodukční ceny použity.  

Účetní jednotka nerealizovala žádné změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování a 
postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období.  

Účetní jednotka nerealizovala žádné odchylky od metod podle § 7 odst. 5 zákona o 

účetnictví. Účetní jednotka nevytvořila žádné opravné položky.  

Účetní jednotka nestanovila reálnou hodnotu u majetku a závazků.  

Účetní jednotka nemá podíly s rozhodující účastí nebo podstatným vlivem na jiném subjektu. 

Účetní jednotka nevlastní žádné deriváty.  

Žádný majetek ani závazky nejsou zajištěny deriváty.  

Doplňující informace k výkazům  

Významné události po datu účetní závěrky nenastaly.  
Účetní jednotka nemá majetek, jehož ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v 
účetnictví. Rozvaha ani výkaz zisku a ztráty neobsahují položky, ke kterým by bylo potřeba 
uvést doplňující informace ve smyslu §30 odst. 1 písm. t Vyhlášky.  

Účetní jednotka nemá žádný majetek, který není veden v účetnictví a uveden ve výkazech.  

K 31.12.2020 byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky z darů na účty 911. Tyto 
prostředky budou vyčerpány v roce 2021.  

Účetní jednotka realizovala v roce 2020 dvě veřejné sbírky. Zůstatek fondů veřejné sbírky 
souhlasí se zůstatkem bankovního účtu k těmto veřejným sbírkám.   

 

V Praze dne 28.05.2021  Lucie Žáčková, předseda spolku 


