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Rozvahový den: 31.12.2016 

 

A. 

Název účetní jednotky:   Společnost Parkinson, z. s. 
Sídlo:        Volyňská 933/200, 100 00 Praha 10 
IČO:        60458887 
Právní forma:      zapsaný spolek 
Předmět činnosti: činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality 

života pacientů s Parkinsonovou nemocí  
Vedlejší hospodářská činnost: není vykonávána 
Statutární orgán:    předseda  
Organizační složky:    ano Parkinson kluby - s vlastní právní osobností i bez právní 
osobnosti  

B. 

Je zapsána ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L6265 vedenou u Městského soudu 
v Praze. Vklady zakladatelů nejsou evidovány a nebyly provedeny. 

C. 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 

D.  

Účetní zásady a metody byly použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
Dlouhodobý majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek je 
odepisován rovnoměrně, důvody k nutnosti použít opravné položky nenastaly.  
Účetní jednotka nemá finanční prostředky v cizích měnách. 

E. 

Účetní jednotka nevlastní majetek a neeviduje závazky, u kterých by jí vznikala povinnost 
ocenění reálnou hodnotou. 

F. 

Účetní jednotka nerealizovala ve sledovaném období žádné mimořádné výnosy a náklady.  

G.  

Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné účetní jednotce. 

H. 

Účetní jednotka je vlastníkem tohoto dlouhodobého majetku: 

 

Položka 

Zůstatek 
na počátku 
účetního 
období 

Zůstatek 
na konci 
účetního 
období 

Přírůstky 
během 

účetního 
období 

Úbytky během 
účetního 
období 

Výše oprávek Zůstatková cena 
prodaného nebo 
vyřazovaného 
dlouhodobého 

majetku 

Stavby 783 336,36 783 336,36 0 0 150 202,- 0 

Samostatné 
movité věci  

386 210,-  386 210,- 0 0 386 210,-  0 

Drobný 
dlouhodobý  

303 240,50 303 240,50 0 0 303 240,50 0 
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K dlouhodobému majetku nebyly účtovány opravné položky, součástí ocenění majetku nejsou 
úroky. 

I. 

Účetní závěrka spolku nebyla auditována, účetní jednotka neposkytla ve sledovaném období 
úhradu za jiné služby auditora.  

J. 

Účetní jednotka nedrží sama ani prostřednictvím jiné osoby podíl ani akcie jiné společnosti. 

K. 

Účetní jednotka neeviduje k rozvahovému dni splatné dluhy na sociálním zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, veřejném zdravotním pojištění ani daňové nedoplatky u místně 
příslušných finančních a celních orgánů. 

L. 

Účetní jednotka nevlastní akcie ani majetkové podíly, vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy nebo 
podobné cenné papíry či práva. 

M. 

Účetní jednotce nevznikly v účetním období žádné dluhy se zbytkovou dobou splatnosti přesahující 
pět let. Neposkytla žádné záruky za dluhy jiných osob. 

N.  

V rozvaze jsou zaznamenány veškeré dluhy účetní jednotky. 

O. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 2017 256,- Kč.  
Hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti činí 5 000,- Kč.  
Vedlejší hospodářská činnost byla ve sledovaném období realizována. 

P. 

Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty. Všichni zaměstnanci byli 
zařazeni v 1. kategotrii. Jejich evidenční přepočtený počet činil ve sledovaném období:  

19,15 
Ve sledovaném období nebyl nikdo ze členů řídících, kontrolních ani jiných orgánů účetní 
jednotky jejím zaměstnancem. 

 
Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty. 

Q. 

Statutárnímu orgánu ani členům výkonného orgánu účetní jednotky ani jiným osobám nebyla 
vyplacena ani smluvně sjednána žádná odměna (finanční či nefinanční) za výkon jejich funkce.  

R. 

Účetní jednotka neuzavřela v účetním období žádné smlouvy s osobami, v nichž by měl účast 
statutární orgán účetní jednotky, člen vedení účetní jednotky nebo jejich rodinný příslušník.  
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S. 

Členům orgánů nebyly poskytnuty zálohy, závdavky ani úvěry s výjimkou běžných provozních 
záloh na činnost účetní jednotky. 

T. 

V rámci realizované hlavní činnosti byly posuzovány výnosy a náklady jednotlivých dílčích 
činností účetní jednotky. Do základu daně jsou v souladu s platnými daňovými předpisy 
zahrnovány pouze ty dílčí činnosti, jejichž náklady jsou nižší než výnosy. 
 
Základ daně je tvořen hospodářským výsledkem dílčích částí hlavní činnosti, u kterých  jsou 
výnosy vyšší než související náklady a dále hospodářským výsledkem vážícím se k příjmům, 
které jsou vždy předmětem daně z příjmu a vedlejší hospodářské činnosti.  
 
Použité účetní odpisy jsou rovny daňovým. 
 
V návaznosti na zjištěný základ daně využila účetní jednotka  nožnost snížení základu daně 
podle §20, odst. 7 Zákona č. 586/1992 Sb, o dani z příjmů a to snížením základu daně  o částku 
:    15 960, Kč 
  
Přehled využitých daňových úspor v souladu s § 20, odst. 7.: 

Rok vytvoření daňové 
úspory 

Zůstatek daňové úspory 
k prvnímu dni sledovaného 

účetního období 

Daňová úspora využitá 
ve sledovaném účetním 

období 

Nevyužitá daňová úspora 
k poslednímu dni 

sledovaného daňového 
období 

    

    

    

U. 

Účetní jednotka si není vědoma skutečností, které by významným způsobem ovlivňovaly 
hodnocení její majetkové a finanční situace a které by nevyplývaly ze sestavené rozvahy 
a výkazu zisku a ztráty. 

Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé úvěry poskytnuté či přijaté ve sledovaných účetních 
obdobích ani v předchozích. 

Účetní jednotka přijala tyto dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů: 

Přímo: 

Poskytovatel Účel Částka v Kč 

Úřad vlády  Časopis  100 000,-Kč  

Úřad vlády Provozní náklady 100 000,-Kč 

Úřad vlády  Členství EPDA 22 000,-Kč 

MZČR  G2 Pravidelná rehabilitační cvičení pro osoby s 
Parkiinsonovou chorobou 

240 000,- Kč 

Jihočeský kraj  Činnost parkinson klubu  50 000,- Kč 

Statutární město Děčín  Činnost parkinson klubu  32 500,-Kč  

Královehradecký kraj  Činnost parkinson klubu  15 000,- Kč 

Statutární město Hradec Králové  Činnost parkinson klubu  68 000,- Kč 

Město Krnov Činnost parkinson klubu  7 500,- Kč 

Liberecký kraj Činnost parkinson klubu  10 800,- Kč 

Město Litomyšl  Činnost parkinson klubu  5 000,- Kč 

Město Most  Činnost parkinson klubu  20 000,- Kč 
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Město Nový Jičín  Činnost parkinson klubu  10 000,- Kč 

Pardubický kraj  Činnost parkinson klubu  7 600,- Kč 

Statutární město Pardubice Činnost parkinson klubu  8 000,- Kč 

Plzeňský kraj  Činnost parkinson klubu  31 000,- Kč 

Město Ústí nad Labem  Činnost parkinson klubu  25 000,- Kč 

Statutární město Zlín  Činnost parkinson klubu  18 115,- Kč 

Zlínský kraj  Činnost parkinson klubu  45 000,- Kč 

Město Žďár nad Sázavou  Činnost parkinson klubu  9 000,- Kč 

V. 

Účetní jednotka přijala v účetním období tyto dary. 

Dárce Částka 

Individuální dárci  407  850,- Kč 

 

Účetní jednotka neposkytla v účetním období žádné dary. 

W. 

Účetní jednotka nepořádala ani nespolupořádala žádnou veřejnou sbírku. 

X. 

Výsledek hospodaření z předchozího účetního období byl na základě rozhodnutí rady účetní 
jednotky vypořádán takto: Výsledek hospodaření byl převeden na účet nerozdělený zisk, 
neuhrazená  ztráta. 

Y. 

Účetní jednotka nevyvíjí svoji činnost v oborech, kde by bylo relevantní zpracovávat údaje 
vážící se k individuálním produkčním kvótám, limitům produkčních práv nebo o jiných 
obdobných kvótách a limitech. 
 
 

V Praze  dne 31.03.2017 
 
 

Odpovědná osoba: 

  
  
Zdislava Freund   

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

podpis, razítko 


