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Příloha k účetní závěrce k rozvahovému dni 31.12.2020  

 
malé  účetní jednotky nepodléhaj íc í  povinnému ověření účetní závěrky auditorem  

Sestaveno podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují 
v soustavě podvojného účetnictví  

(hodnotové údaje uvedeny v tis.Kč) 

Obecné informace o organizaci:  

Název účetní jednotky:  První volnočasový Ekopark Liberec, z.ú. 

Sídlo:  Venušina 897/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 

Právní forma:  zapsaný ústav 

IČO:  05461642 

DIČ:  CZ05461642 

Hlavní činnost: Ekologická a environmentální výchova dětí, mládeže a dospělých. 

 Pořádání volnočasových (např. kulturních, společenských, sportovních 

 apod.) aktivit pro širokou veřejnost, ochrana přírody, budování a 

 revitalizace území ústavu. 

 Podpora lokální ekologie a ekonomiky, ochrana životního prostředí, 

 revitalizace krajiny, obecná ekologie. 

Vedlejší činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

 zákona. 

Organizace v r. 2020 vykonávala vedlejší doplňkovou činnost. 

Statutární zástupce: Stanislav Šťastný – ředitel 

Správní rada: Lenka Šťastná – předsedkyně správní rady 

 Michaela Pompová – člen správní rady 

 Marie Šťastná – člen správní rady 

Zakladatel: Stanislav Šťastný 

Vklad zakladatele: 10 000,-Kč 

Datum vzniku účetní jednotky:  11.10.2016 

Den zápisu do OR: 11.10.2016 

Účetní období:  kalendářní rok 

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování 

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s ustanovením zákona 563/1993 Sb. o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů.  

Účetní výkazy byly zpracovány na předepsaných tiskopisech.  

V souladu s ustanovením § 4 odst. 8 zákona o účetnictví byla zpracována účtová osnova a 

provedeno uspořádání položek účetní závěrky a jejího obsahového vymezení. Organizace používá 
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syntetické a analytické účty v členění, které je potřebné pro sledování druhových nákladů a 

výnosů.  

Oceňování dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek účetní jednotka nemá.  

Oceňování zásob 

Nakupované zásoby účetní jednotka nemá.  

Výrobky a nedokončenou výrobu účetní jednotka nemá. 

Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 

Dlouhodobý nehmotný ani hmotný majetek účetní jednotka nemá.  

Účetní jednotka netvoří opravné položky k pohledávkám.  

Limit pro stanovení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který se účtuje na účty 

účtové třídy 0, je stanoven takto: 

• dlouhodobý hmotný majetek: 40 000 Kč včetně, 

• dlouhodobý nehmotný majetek: 60 000 Kč včetně, 

• drobný dlouhodobý hmotný majetek s cenou nad 1 000 Kč zařazuje organizace do 

operativní evidence a účtuje do nákladů.  

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní jednotka používá v účetnictví pevný měsíční kurs vyhlášený ČNB a platný vždy první 

pracovní den daného měsíce.  

Celková výše dluhů, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let 

Dluhy s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31.12.2020: 0 tis. Kč  

Přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění a 

evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů  

Dluh na sociálním zabezpečení: 9 608 Kč, datum vzniku: 12/2020, splatnost 01/2021. 

Dluh na veřejném zdrav. pojištění: 4 144 Kč, datum vzniku: 12/2020, splatnost 01/2021. 

Dluh na zálohové dani z příjmů: 4 095 Kč, datum vzniku 12/2020, splatnost 01/2021. 

Výsledek hospodaření 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí: − 707 575 Kč. 

Hospodářský výsledek z vedlejší (doplňkové) hospodářské činnosti činí: 921 541 Kč 

Organizace v roce 2020 získala dar od Severočeských vodovodů a.s. 

Organizace získala podporu z Úřadu práce a Antivir A. Ostatní výnosy tvoří zejména vstupné.  

Počet zaměstnanců: 1 (HPP) 

Výše osobních nákladů: 654 871 Kč, z toho DPP: 194 455 Kč 
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Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídících, 

kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací 

listinou, z titulu jejich funkce 

Účetní jednotka neposkytla žádné odměny a funkční požitky.  

Účast členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, 

stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž 

účetní jednotka uzavřela obchodní smlouvy nebo jiné vztahy ve vykazovaném období 

OSVČ Stanislav Šťastný 

SunGarden s.r.o. 

Způsob zjištění základu daně z příjmů 

Základ daně z příjmu právnických osob byl zjištěn v souladu s ustanovením § 18a, odst. 5 zákona o 

dani z příjmů.  

Doplňující informace k rozvaze 

Stálá aktiva organizace nemá. 

Oběžná aktiva tvoří: 

• peníze v pokladně, 

• peníze na běžném účtu, 

• pohledávky, 

• náklady a příjmy příštích období. 

Pasiva tvoří: 

• závazky vůči dodavatelům splatné v následujících letech, 

• nevyplacená mzda zaměstnance za prosinec 2020, vč. Odvodů, 

• závazky z půjčky zakladatele, 

• dohadné položky, výnosy a výdaje na příští období, 

• vlastní jmění. 

Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty 

Organizace člení náklady podle druhů a dále analytickým členěním nákladových účtů každý druh 
podrobněji, podle potřeby organizace a podle daňové uznatelnosti. 
Organizace nepronajímá majetek, nemá majetek zatížený zástavním právem ani věcným 
břemenem. 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 

události.  

Účetní jednotka neprovozuje veřejnou sbírku.  

Účetní jednotka nepodléhá povinnému auditu.  

Datum sestavení účetní závěrky:  17.06.2021 

Účetní závěrku sestavil: KODAP, s.r.o. 

Statutární zástupce - ředitel:  Stanislav Šťastný 

Podpis statutárního zástupce:  ______________________________ 


