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Úvodní slovo zakladatelky
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám předložila první výroční zprávu Nadačního fondu Propolis 33, který
jsem založila v minulém roce, 12. května 2021.
K založení fondu mě vedlo mnoho důvodů. Léta podporuji různé organizace, konference,
vydání knih i jiných publikací, které přináší osvětu primárně v tématech týkajících se
reprodukce a plodnosti. Další takové iniciativy se svým týmem také tvořím. Tato činnost se
neustále rozrůstá a založení nadačního fondu bylo tedy následným logickým krokem.
Užívám propolis v tinktuře, který mně osobně pomáhá k tomu, abych byla zdravá. Nadace nese
tento název, který má poukázat na její funkci, tedy podporovat zdravý přístup k naší plodnosti
a k životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Dále je spojen s úlem a včelami, které pro mě
symbolizují zdravou komunitu, výživu a v neposlední řadě plodnou úrodu. Podpora a pomoc
jsou pro mě zásadní a klíčovou esencí pro tvorbu zdravě vyvíjející se společnosti.
Během prvního roku naší činnosti jsme podpořili celkem 16 projektů, 1 osvětovou
publikaci, 5 sbírek a 2 fyzické osoby.
Do roku 2022 přeji všem zdraví, lásku, mír a osobní naplnění.
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Základní informace a poslání fondu
Nadační fond Propolis 33 je nezávislým subjektem založeným za účelem poskytování pomoci
a podpory projektů krásných, prospěšných či provokujících. Vznikl primárně na podporu
ženských charitativních a osvětových iniciativ.
Byl zapsán dne 12. 5. 2021 u Městského soudu v Praze v oddíle N, složce číslo 1942.
Zakladatelem nadačního fondu Propolis 33 je M.Sc. Lilia Khousnoutdinova MA.
Posláním Nadačního fondu Propolis 33 je poskytovat podporu a záštitu uměleckým a
vzdělávacím iniciativám zejména o ženách a ženství, o rodičovství, mateřství, sexualitě,
reprodukci a porodu.
V rámci účelné podpory Nadačního fondu Propolis 33 byli podpořeni ti žadatelé, kteří splnili
kritéria pro přidělení nadačního příspěvku nebo jiné formy účelné podpory, a tím naplňují účel,
pro který byl Nadační fond Propolis 33 zřízen.
Poskytováním pomoci nebo podporou se rozumí finanční příspěvky, ale i podpora věcná nebo
poradenská – zejména v oblasti právní a ekonomické.
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Identifikační údaje
Název: Nadační fond Propolis 33
Adresa: Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČ: 108 45 551

Lidé v Nadačním fondu Propolis 33
M.Sc. Lilia Khousnoutdinova MA, zakladatelka a předsedkyně správní rady.
Ing. Petra Cihlářová, členka správní rady.
Mgr. Ilona Bittnerová, členka správní rady.
Mgr. Miroslava Vokounová Krepčíková, ředitelka.
PhDr. Petra Schwarz Koutská, projektová koordinátorka.
Mgr. Michaela Cásková, projektová koordinátorka a kreativec.
Mgr. Irena Kolárová, revizorka a koordinátorka.
Mgr. Ida Křížová, média.
Dále spolupracujeme:
Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA, daňový poradce.
Veronika Hejnová, produkce všech projektů a NF Propolis 33.
Andrea Kapitánová, administrace a vedení sociálních sítí projektu Ať můžou
Klára Svobodová, vedení sociálních sítí NF Propolis.
Tereza Niesytová, média.
Web s úsměvem, správa webových stránek neziskových projektů a NF Propolis.
Milada Kadeřábková, copywrighter a tvorba contentu.
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Činnost Nadačního fondu Propolis 33
V roce 2021 Nadační fond Propolis 33 podpořil celkem 29 subjektů. Z toho 24 právnických a
5 fyzických osob. Podpora byla realizována několika způsoby. První způsob podpory byl přímý
na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Druhý způsob je ve spolupráci
s dárcovskou platformou Znesnáze 21. Dalším je poskytnutím poradenství nebo podporou
zvýšení povědomí o projektu. Příspěvky jsou poskytovány žadatelům nebo projektům na
základě jejich žádosti, následného posouzení a vytvoření smlouvy. U všech projektů
podporujeme zvýšení povědomí společnosti propagací na sociálních sítích.
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Nadační příspěvky a dary
Poskytnuté nadační příspěvky fyzické osoby
Číslo smlouvy Příjemce příspěvku účel
NFP33 8/2021 Kőhlerová A. M.
právní zastoupení
NFP33 9/2021 Straková J.
právní zastoupení
NFP33
Dytrychová L.
zprostředkování volnočasových
10/2021
vzdělávacích aktivit pro děti
NFP33
Kőhlerová A. M.
právní zastoupení
11/2021
NFP33
Straková J.
právní zastoupení
12/2021
celkem
Poskytnuté nadační příspěvky právnické osoby
Číslo smlouvy Příjemce příspěvku
účel
NFP33 1/2021 Konsent z.s.
osvětová prevence proti
sexuálnímu násilí
NFP33 2/2021 Nadační fond Veroniky
podpora projektu Restart –
Kašákové
provázení a podpora dětí při
návratu z dětského domova
NFP33 3/2021 Nadační fond AutTalk
podpora rodin pečujících o děti
Kateřiny Sokolové
s autismem
NFP33 4/2021 Nadace Krása pomoci
podpora projektu Doma bez
obav
NFP33 6/2021 Unie porodních asistentek
podpora vzdělávání porodních
asistentek
NFP33 7/2021 Asociace pro porodní
podpora analýzy a zpracování
domy a centra, z.s.
výzkumu „Respectful and
Disrespectful Care in Czech
Republic“
NFP33
Pet Heroes z.s.
zajištění pomoci opuštěným
15/2021
zvířatům
NFP33
Project Beauty
provedení reprezentativního
16/2021
výzkumu na téma Hledám krásu
NFP33
Spolek Terapie mezi
realizace konference Příroda v
17/2021
stromy
nás
NFP33
Unie porodních asistentek
odborné vzdělávání
19/2021
NFP33
20/2021

Nadační fond Prosperity

realizace podpůrné akce

částka
121.000
121.000
35.000
80.000
80.000
437.000
částka
88.000
42.000

91.000
21.000
42.000
42.000

3.663
320.000
33.000
373.000

21.000
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NFP33
21/2021
NFP33
22/2021
NFP33
23/2021
celkem

Nadační fond AutTalk
Kateřiny Sokolové
Nadační fond Be Charity

podpora rodin pečujících o děti
s autismem
podpora charitativních účelů

Nadace Krása pomoci

podpora projektu Doma bez 50.000
obav
1.226.663

Poskytnuté pravidelné měsíční dary
Číslo smlouvy Příjemce příspěvku
NFP33 5/2021
NFP33
13/2021
NFP33
14/2021
NFP33
18/2021
celkem

50.000
50.000

účel

Celková
částka
Unie porodních asistentek
podpora vzdělávání porodních 23.199
asistentek
Záchranná stanice živočichů komplexní péče o zvířata
6.336
Makov
Stanice Pavlov o.p.s.
rozvoj
zařízení,
budování 13.596
prostor pro zvířata
ZO ČSOP Polabí
komplexní péče o zraněná 11.319
zvířata
54.450

Poskytnuté finanční dary přes platformu Znesnáze 21, Hithit
Číslo smlouvy
platforma
projekt
ZNS657-28/2021
Znesnáze 21
Oběd v nouzi pro potřebné
DP005-6/2021
Znesnáze 21
Človíček – vzdělávací
program pro děti
v mateřských školkách
ZNS704-16/2021
Znesnáze 21
Bydlení pro Leonu a její 4
holky
5FVDPP210050667 Albatros Média a.s.
kniha Nezbednice Mona
210100003
HitHit
Pohybovka
celkem

částka
34.320
13.183,47

12.000
10.000
39.000
108.503,47

Dále byly ještě podpořeny tyto projekty v rámci poradenství a podporou zvýšení povědomí
společnosti o projektu: Krajina ženami požehnaná, Dvě čárky, Srdce za mříží, Spolek terapie
mezi stromy, Ciocia Czesia.
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Statistika přijatých žádostí
fyzické osoby
celkový počet přijatých žádostí 7
celkový počet zamítnutých žádostí 2 – předán kontakt na platformu Znesnáze 21
celkový počet podpořených žádostí 5
celková částka pro fyzické osoby 449.000,právnické osoby
celkový počet přijatých žádostí 24
celkový počet podpořených žádostí 24
celková částka pro právnické osoby 1.398.616,47
Celková částka všech poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2021 je 1.847.616,47
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Projekty Nadačního fondu Propolis 33
Žena v zenu
Nadační fond Propolis 33 v roce 2021 podpořil také projekt Žena v zenu, přinášející příběhy
žen z různých profesí, který spustil tvůrčí tým žen ve složení Lilia Khousnoutdinova, Petra
Schwarz Koutská, Veronika Hejnová a Michaela Cásková 21. ledna 2021.
Celkem 65 známých i méně známých žen sdílelo zkušenosti s překážkami, předsudky či
odmítnutími okolí, které je potkaly, když se začaly pohybovat ve veřejném prostoru.
Vyprávěly o svých vnitřních překážkách, strachu z nepřijetí, o hledání sebevědomí i
psychohygieně. Ačkoli hovořily ženy napříč obory, věkovými kategoriemi a regiony, vyšlo
najevo, že základním předpokladem ustát kritiku, hejty, předsudky i strukturní překážky je pro
ženu pevná víra v to, co dělá, a v sebe samu. Cesta od teorie k praxi je však často trnitá a
jednoduše vypadající pravdy jsou někdy nesnadno převeditelné do praxe. I proto budou
příběhy žen vydány v krásném sborníku Ženy v zenu. Vydání knihy proběhlo v dubnu 2022.

Na porodu záleží
Na porodu záleží je rozcestníkem pro projekty zabývající se porodní tématikou.
V rámci projektu bylo vytvořeno několik aktivit:
-

Mama Talks, Mama Cast pravidelné webináře a podcasty s odborníky vedoucí
k osvětě, na témata zdraví, početí, porod, šestinedělí, aj. Webináře i podcasty jsou
poskytovány zdarma, aby jejich dosah byl co největší.

-

Podpora projektu Ať stojí!, který se zaměřuje na rozšíření možnosti poskytování
kvalitní zdravotní péče během těhotenství, porodu a následné péče, a to rozvojem
vzniku porodních domů a center.

-

Projekt Ať můžou na podporu komunitní porodní asistence
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Ať můžou
V prosinci 2021 jsme zahájili projekt Ať můžou na podporu komunitní porodní asistence, která
v Česku čelí mnoha legislativním i společenským bariérám. Iniciativa je spoluprací NF Propolis
33, Hnutí za aktivní mateřství (H.A.M.) a profesního sdružení porodních asistentek UNIPA.
Kromě porodních asistentek se do iniciativy zapojili také lékaři, lidé z pomáhajících profesí,
psychologové a rodiče, kteří službu využili. „Chceme, aby porodní asistentky v ČR mohly svou
práci vykonávat opět svobodně a autonomně. Upozorňujeme na přínosy kontinuální péče a
komplexní a nenahraditelné kompetence porodních asistentek. Chceme, abyste s námi napsali
svému poslanci a žádali změnu, protože to, jak přicházíme na svět, má dalekosáhlé důsledky
pro náš pozdější život,” říká k projektu jeho organizátorka a mecenáška Lilia Khousnoutdinova.
Iniciativu Ať můžou podpořily i známé tváře jako Lejla Abbasová či Kristýna Leichtová.
Upozornily na výhody respektující kontinuální péči, která je v mnoha zemích EU standardem.
„V centru péče o těhotnou a rodící ženu má být určitě porodní asistentka. Proč tomu tak v ČR
není, je problém k řešení. Těhotné a rodící ženy nemají být léčeny, ale především podpořeny.
V řadě států je hlavní figurou v péči o nízkorizikové těhotné skutečně porodní asistentka. Z nás
lékařů to sejme spoustu práce. Ubývá intervencí. Na Bulovce máme 16 % císařských řezů. Ale
u nízkorizikových pacientek, o které se starají primárně porodní asistentky, je to jen 5 %,” řekl
ve videu pro Ať můžou Michal Zikán, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky na
Bulovce. Iniciativa Ať můžou upozorňuje také na petici za změnu legislativních pravidel,
kterou mohou občané podpořit. V roce 2022 plánujeme v rámci Ať můžou ještě billboardovou
kampaň Citylight. Plakáty budou k vidění několik týdnů ve stanicích metra, na náměstích a
nádražích. Dále připravujeme Porodní kongres na témata provázející ženy od početí po
šestinedělí s 21 odborníky. A budeme se zaměřovat na rozvoj projektu jako takového.
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Jsem žena
Nadační fond Propolis 33 převzal pod křídla mimo jiné i mediálně nejznámější charitativněedukativní projekt Jsem žena. Ten se bude postupně rozvíjet a mít pět částí, které budou na sebe
navazovat. Cílem prvních dvou částí Jsem žena, jsem bohyně a Jsem žena, jsem Evropa byla
osvěta vzájemné podpory žen a sdílení ženské moudrosti. Kampaň Jsem žena, jsem bohyně
propojuje starou slovanskou moudrost s dnešním moderním světem. Volné pokračování Jsem
žena, jsem Evropa se věnuje mimořádným ženám z dějin Evropy. Oba projekty byly úspěšné i
finančně díky prodeji kalendáře, knihy a módních merch produktů. Výtěžek z obou projektů
tak mohl přispět již několika nadacím. V rámci tohoto projektu se rozvinula spolupráce s
nadacemi a dalšími organizacemi, byly předány šeky Nadaci Krása pomoci, Nadačnímu fondu
Be Charity, Nadačnímu fondu AutTalk, Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové i organizacím
APODAC a UNIPA. V letošním roce nadační fond podporuje i třetí díl projektu nazvaný Jsem
žena, jsem kněžka. Ten se soustředí na ženy, které v evropských dějinách sehrály roli především
v oblasti spirituální. Připomíná silné ženy minulých dob, jež si prožily cestu plnou nezdolného
odhodlání za objevením a přijetím svých ženských kvalit, jež pak následně uplatnily v oborech
svého působení. I proto název zahrnuje kontroverzní slovo kněžka. Na podzim byla uspořádána
výstava velkoformátových fotografií třetí kapitoly projektu Jsem žena v Centru současného
umění DOX spojená s dražbou na podporu Nadačního fondu Propolis 33, organizace Debra ČR
a Nadačního fondu Slunce pro všechny. Vydražilo se 155.333 Kč. Naší vizí pro rok 2022 je
vydání knihy Jsem žena, jsem Evropa, nedatovaného diáře Jsem žena, jsem kněžka a podpora
vzniku další části projektu s názvem Jsem žena, jsem příroda.
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Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou
Domov je určen pro matky s dětmi a těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu svých
rodičovských kompetencí, a jejich krizová situace je spojena se ztrátou bydlení.
Podpora matek a jejich dětí aktuálně proběhla ve formě hmotných darů, konkrétně ve sbírce
ošacení a edukativních materiálů pro děti. V budoucnosti se chceme zaměřit na rozvoj
podpory i v jiných formách.
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Dárci
Rádi bychom srdečně poděkovali všem našim dárcům a podporovatelům Nadačního fondu
Propolis 33.Každého finančního daru si velmi vážíme a všem donátorům garantujeme, že jejich
příspěvek bude využit výhradně k naplnění účelu Nadačního fondu Propolis 33.

Přehled přijatých darů:
10.000
2.216.233
3.333
2.121
500
1.333
2.121
17.774
500
1.000
50.000
150.000
12.000
10.000
3.333
2.000
1.500
15.000
3.000
4.000
1.000
40.000
555
200
2.121
194.481
5.000
13.000
6166
2.768.271

Hošková Tereza
Khousnoutdinova Lilia
Papajiková Miroslava
Chmelařová Tereza
Čajanová Tereza
Lounová Olga
Niesytová Tereza
Ecstatic s.r.o.
Nováčková Jana
Buchbauerová Zuzana
Di Angelo Cosmetics
Food Laboratories
Fuxová Patricie
Zásilkovna
Cihlářová Petra
Schneider Hrouzková
Alassala Beauty s.r.o.
Urbánek Vladimír
Křížová Ida
Urbánková Monika
Vonchitzki Yuri
BTL partner & media s.r.o.
Chalupová Martina
Žáková Martina
Průšová Lenka
Dejčmar Václav
Kolínská Marie
UP21 s.r.o.
drobné dary
celkem
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Spolupracujeme:
Tímto bychom chtěli poděkovat všem za podporu a spolupráci.

Podpořili nás:
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Více informací o NF Propolis 33 najdete na webových
stránkách:
https://nfpropolis.cz
Více informací o podpořených projektech a osobách naleznete na webových stránkách:
https://nfpropolis.cz/podporujeme/
https://nfpropolis.cz/podporili-jsme-2/
Více informací o spolupráci a přijatých darech najdete na webových stránkách:
https://nfpropolis.cz/podporili-nas/
https://nfpropolis.cz/podporujeme/
https://nfpropolis.cz/podporili-jsme-2/
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Příloha č. 1 Účetní uzávěrka

16

Příloha č. 2 Zpráva revizora NF Propolis 33 za rok 2022
Nadační fond Propolis 33 se sídlem v Praze, Lázeňská 285/11, 118 00 Praha 1, IČO:
108 45 551, zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka
1942 (dále jen „Nadační fond“), vznikl dne 12. května 2021.
Revizor Mgr. Irena Kolárová, narozená dne 13. června 1979, bytem Varšavská 738/37, 120 00
Praha 2 – Vinohrady (dále jen „Revizor“) byl do své funkce jmenována v souladu se statutem,
zakladatelskými dokumenty Nadačního fondu a právním řádem České republiky.
Revizor provedl kontrolu hospodaření, využití finančních prostředků a vztahů mezi členy
správní rady Nadačního fondu, ředitelkou Nadačního fondu a Nadačním fondem za rok 2021
z podkladů předložených Nadačním fondem ke kontrole a jeho zpráva obsahuje následující
vyjádření a zhodnocení:
1. Činnost Nadačního fondu za rok 2021
2. Vedení účetnictví a účetní závěrka Nadační fondu za rok 2021
3. Dodržování podmínek pro poskytování a užívání nadační příspěvků za rok 2021
4. Kontrola střetu zájmů Nadačního fondu, členů správní rady Nadačního fondu a ředitelky
Nadačního fondu.
Revizor konstatuje, že mu byly včas předloženy veškeré podklady, smlouvy, faktury, zápisy
správní rady, účetní doklady, účetní závěrka či jiné dokumenty nezbytné k vyhotovení zprávy
revizora. Revizor prohlašuje, že se měl možnost seznámit s výroční zprávou Nadačního fondu.
Na základě zjištěných skutečností Revizor konstatuje, že:
1. Činnost Nadačního fondu byla v souladu se zakládající listinou a statutem Nadačního fondu.
2. Po přezkoumání účetní závěrky od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 je možno potvrdit, že
Nadační fond vede řádně účetní záznamy a evidence, které zobrazují finanční situaci Nadačního
fondu, na jejichž základě sestavená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční
situace a účetnictví Nadačního fondu.
3. Poskytování finančních příspěvků, přijímání a využití darů v roce 2021 proběhlo v souladu
s účelem a podmínkami uvedených v zakladatelském právním jednání a statutu Nadačního
fondu, za kterých k takovému poskytování, přijímání nebo využití dochází. Přijaté a použité
dary od sponzorů a dárců jsou řádně evidovány. Stejně tak je řádně prověřováno a
zdokumentováno použití jednotlivých nadačních příspěvků jejich příjemci.
4. V uplynulém roce nedošlo k žádnému střetu zájmů mezi členem správní rady nebo ředitelkou
Nadačního fondu a Nadačním fondem.
Revizor neshledal žádné nedostatky v hospodaření a činnosti Nadačního fondu a doporučuje
správní radě schválit účetní závěrku za rok 2021 a předloženou výroční zprávu Nadačního
fondu za rok 2021.
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Příloha č. 3 Příloha v účetní závěrce ve zkráceném
rozsahu
Příloha v účetní závěrce
ve zkráceném rozsahu
Korporace Nadační fond Propolis 33
ke dni 31.12.2021

Obsah přílohy
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.:
1.

Popis účetní jednotky

2.

Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

3.

Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

4.

Informace o položkách dlouhodobého majetku

5.
Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží
podíl
6.

Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové
nedoplatky

7.

Cenné papíry nabyté účetní jednotkou

8.

Informace k položkám dluhů

9.
Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z
příjmů
10.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní
období v členění podle výkazu zisku a ztráty

11.

Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách,
s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo
jiné smluvní vztahy

12.

Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů

13.

Informace k dani z příjmů
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1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

Nadační fond Propolis 33
Lázeňská 285/11, PSČ 118 00, Praha
Nadační fond
10845551

Den vzniku účetní jednotky:
12.5.2022
Zdaňovací období:
od 1.1.2021 do 31.12.2021
Rozvahový den:
31.12.2021
Okamžik sestavení účetní závěrky:
29.5.2022

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)
Poskytování pomoci a podpora projektů krásných, prospěšných či provokujících. Nadační
fond v souladu se stanoveným účelem poskytuje pomoc a podporu zejména:
(a)projektům podporujícím ženy a ženství;
(b)projektům týkajících se plánovaného rodičovství, mateřství a reprodukce;
(c)projektům týkajících se dětí;
(d)projektům týkajících se gender tématiky;
(e)projektům s feministickou tématikou;
(f)projektům týkajících se tabuizovaných ženských a jiných gender témat;
(g)vzdělávacím projektům;
(h)literárním a uměleckým dílům a aktivitám;
(i)porodním asistentkám, dulám a osobám zabývajícími se porody a přirozeným
porodnictvím;
(j) projektům týkajících se přírody, ekologie a udržitelnosti;
(k) projektům podporujících lidskost, laskavost a člověka.
1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností
Správní rada se skládá z:
1) Předsedkyně správní rady: LILIA KHOUSNOUTDINOVA
2) Členka správní rady: Mgr. ILONA BITTNEROVÁ
3) Členka správní rady: PETRA CIHLÁŘOVÁ
1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění
Zakladatelem je LILIA KHOUSNOUTDINOVA s vkladem do vlastního jmění 5.000 Kč.
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
(dále jen zákon o účetnictví), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví.
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2.1.

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením
jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní
jednotky
Účetní jednotka v účetním období plně respektovala účetní metody a nedošlo k odchýlení od
těchto metod ve smyslu § 7 odst. 5 zákona o účetnictví.
Údaje v této účetní závěrce jsou sestaveny v peněžních jednotkách české měny (Kč) a jednotlivé
položky se vykazují v celých tisících Kč.
2.2. Způsob oceňování majetku a závazků
Nakoupený dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími
cenami (cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související). V průběhu
používání se hodnota majetku snižuje o oprávky, pokud je majetek odpisován. Obecně se
ocenění majetku snižuje také o případné opravné položky, impulz k tvorbě opravné položky
obvykle dává inventarizační komise.
Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností účetní
jednotka nemá.
2.3. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Dlouhodobým hmotným majetkem jsou hmotné movité věci a jejich soubory, jehož doba
použitelnosti je delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než:
80 000 Kč v jednotlivém případě, technické zhodnocení v hodnotě vyšší než 80 000 Kč zvyšuje
hodnotu dlouhodobého hmotného majetku.
Dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky, případně o
opravné položky.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 80.000,- Kč včetně je veden jako zásoba a je účtován
do nákladů společnosti na účet 501 – Spotřeba materiálu.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 30.000,- Kč včetně je veden v operativní evidenci.
Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku je
odpisována po dobu předpokládané životnosti majetku lineární metodou.
Účetní jednotka používá zbytkovou hodnotu pro majetek, kde je předpokládán prodej.
Odpisový plán je každoročně k rozvahovému dni aktualizován na základě očekávané doby
životnosti. Odpisování je zahájeno měsíc po zařazení do používání.
Odpisy jsou ukončeny v měsíci vyřazení majetku. Odpisy jsou účtovány měsíčně.
Odpisy jsou zaokrouhlovány na Kč nahoru.
Po technickém zhodnocení není prodlužována doba odpisování a odpisuje se ze zvýšené vstupní
ceny.
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Hmotný

Nehmotný

Skupina

2.4.

Počet měsíců
odpisování
(vlastní úprava)

Nehmotné výsledky výzkumu a
vývoje
Software
Audiovizuální dílo
Ostatní nehmotný majetek
Goodwill
Budovy
Stavby mimo budovy,
příslušenství budov
Výrobní stroje
Ostatní stroje
Výpočetní technika
Dopravní prostředky
Nábytek
Oceňovací rozdíl k nabytému
majetku
Ostatní

36
36
18
72
60
1 200
960
180
96
48
48
96
180
96

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní jednotka používá denní pro veškeré účetní případy.
Účetní jednotka v případě prodeje nebo nákupu cizí měny za českou měnu neoceňuje kurzem
nákupu (§ 24 odst. 6 zákona o účetnictví).
Vymezení okamžiku uskutečnění účetního případu
pracovní cesty pohledávky závazky
-

poslední den pracovní cesty
den vystavení faktury
den přijetí faktury

3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením.
4. Informace o položkách dlouhodobého majetku
Účetní jednotka nevlastní žádný dlouhodobý majetek.
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5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl
Nejsou.
6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové
nedoplatky
Účetní jednotka žádné takové dluhy nemá.
7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
Účetní jednotka nevlastní žádné cenné papíry.
8. Informace k položkám dluhů
8.1.

Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti
k rozvahovému dni přesahuje 5 let

Nejsou.
9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z
příjmů
Účetní jednotka vykonávala pouze hlavní činnost, kde došlo ke ztrátě 85.793,87 Kč.

10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní
období v členění podle výkazu zisku a ztráty

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
z toho členů řídicích orgánů
z toho členů kontrolních orgánů
z toho členů správních orgánů
Osobní náklady
z toho mzdové náklady
z toho zákonné sociální pojištění
z toho ostatní sociální pojištění
z toho zákonné sociální náklady
z toho ostatní sociální náklady
Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích,
kontrolních nebo jiných orgánů
Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných
orgánů

Sledované účetní
období
1
1
0
0
268.000
205.000
63.000
0
0
0
1
0
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11. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž
účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy
Nejsou.
12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů
Nejsou.
13. Informace k dani z příjmů
13.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Výsledek hospodaření je ztráta 85.793,87 Kč. Vzhledem ke ztrátě z hlavní činnosti bude
využito § 18a zákona o daních z příjmů.
13.2. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích
Není.
Sestaveno dne: 29.5.2022
Sestavil: Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA

Ivan
Rota

Digitálně podepsal
Ivan Rota
Datum: 2022.06.16
14:50:02 +02'00'
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