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Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v 
programovém období 2014 – 2020 (dále jen „Metodika pro standardizaci“). Na jejím základě jsou 
žadatelé o standardizaci hodnoceni tak, jak je požadováno v bodu 3.3.5.3. Metodiky pro 
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1. Princip hodnocení 

Hodnocení finančního zdraví a hodnocení personální a majetkové propojenosti každé místní akční 

skupiny probíhá v následujících fázích:  

- Kontrola vstupních dat (kapitola 2) 

- Případné odstranění závad 

- Hodnocení finančního zdraví (kapitola 3) 

- Hodnocení personální a majetkové propojenosti (kapitola 4) 

- Výsledné hodnocení (kapitola 5) 

Vstupem pro hodnocení finančního zdraví jsou účetní závěrky žadatele o standardizaci za poslední tři 

po sobě následující uzavřená účetní období. Žadatel předloží nejaktuálnější roční účetní závěrku za 

poslední uzavřené účetní období plus dvě roční účetní závěrky za předchozí bezprostředně navazující 

uzavřená účetní období. Žadatel může předložit účetní závěrky za méně než tři po sobě následující 

uzavřená účetní období pouze v případě, byla-li společnost žadatele založena v období kratším než tři 

roky před podáním žádosti. Vstupní formuláře jsou ve formátu MS Excel a mají zabudovány kontrolní 

mechanizmy.  

Finanční zdraví je hodnoceno na třístupňové škále A, B, C. Princip hodnocení finančního zdraví a 

vysvětlení jednotlivých hodnotících stupňů jsou uvedeny v kapitole 3.  

Vstupem pro hodnocení personální a majetkové propojenosti žadatele jsou informace z formulářů 

„Žádost o standardizaci MAS“, zejména informace o partnerech MAS, vedoucím zaměstnanci, 

zástupcích partnerů a složení orgánů a zájmových skupin. 

Personální a majetková propojenost je hodnocena na třístupňové škále A, B, C. Princip hodnocení 

personální a majetkové propojenosti a vysvětlení jednotlivých hodnotících stupňů jsou uvedeny 

v kapitole 4. 

Výsledné hodnocení je syntézou informací získaných z hodnocení finančního zdraví a hodnocení 

personální a majetkové propojenosti. Výstupem je jedna z možností „Vyhovuje“ nebo „Nevyhovuje“. 

Postup pro stanovení výsledného hodnocení je popsán v kapitole 5. 

Před samotným zahájením hodnocení probíhá kontrola vstupních dat. Zjištěné nedostatky, které 

tvoří překážku v dalším pokračování hodnotícího procesu, jsou zaprotokolovány a předány jako 

podklad pro odstranění závad ze strany žadatele. Seznam kritických chyb ve vstupních datech je 

uveden v kapitole 2. 
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2. Formální kontrola vstupních dat  

Pokud je ve vstupním formuláři pro hodnocení finančního zdraví zjištěn některý z nedostatků 

uvedených v následujícím seznamu, bude vstupní formulář vrácen k doplnění. Při popisu odkazujeme 

na čísla položek rozvahy a výsledovky z kapitoly 6. 

Tabulka 1: Seznam chyb ve formuláři pro finanční zdraví 

Typ chyby Popis 

Chybí IČ V žádosti není uvedeno IČ subjektu 

Chybné IČ subjektu v žádosti uvedené IČ subjektu (např. partnera, člena orgánu a dalších 

hodnocených subjektů) neodpovídá ostatním uvedeným údajům o 

daném subjektu (název, právní forma apod.) 

Zaniklý subjekt pokud není dané IČ aktivním subjektem (vymazaná společnost, zaniklá 

živnost) posuzuje se daný subjekt z hlediska standardizace jako 

neexistující 

Chybný region Zadaný region nesouhlasí s adresou 

Chybí celé období Účetní období předložených účetních závěrek na sebe bezprostředně 

nenavazují  

Neúplný formulář Chybí celá rozvaha nebo výsledovka v jednom účetním období 

Aktiva vs. Pasiva Aktiva (ř. 085) <> Pasiva (ř. 134). Řádek „Kontrola pasiv“ ve vstupním 

formuláři není roven 0 a svítí červeně. 

Pasiva vs. Výsledek 

hospodaření 

Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 216) <> Účet výsledku 

hospodaření (ř. 092). Řádek „Kontrola shodnosti výsledku hospodaření 

na pasivech“ <> 0 svítí červeně 

 

Vstupní formulář požaduje také vyplnění základních údajů o 5 hlavních dodavatelích MAS, kteří 

zajišťují dodávky materiálu/služeb/stavebních prací financovaných z veřejných zdrojů (vyjma 

pojišťoven, finančního úřadu, České pošty, mobilních operátorů, dodavatelů elektřiny a NS MAS). 

Nevyplnění těchto údajů se považuje také za důvod pro vrácení vstupního formuláře k doplnění. 
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3. Hodnocení finančního zdraví 

Výpočet finančního zdraví žadatele je založen na vstupních datech se strukturou rozvahy a výkazu 

zisků a ztrát nestátní neziskové organizace podle českých účetních standardů. Pokud byla společnost 

žadatele založena v období kratším než jeden rok před podáním žádosti a není možno dodat žádnou 

účetní závěrku (tj. není uzavřeno účetní období), výpočet finančního zdraví se neprovádí. 

Kromě finančních výkazů jsou požadovány ještě doplňující údaje, které jsou podkladem pro výpočet 

nefinanční bonity. Struktura vstupních dat pro hodnocení finančního zdraví je popsána v kapitole 6. 

Hodnocení finančního zdraví je zpracováno pro následující typy žadatelů: 

 Spolek podle § 214 a podle § 3045 občanského zákoníku 

 Obecně prospěšná společnost vzniklá podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů 

 Ústav podle § 402 občanského zákoníku 

 Zájmové sdružení právnických osob vzniklé podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud bylo možné dodat účetní závěrku pouze za jedno období, je hodnocení založeno na výpočtu 

finančních ukazatelů, jejichž výsledné hodnoty jsou klasifikovány podle závažnosti běžným způsobem 

používaným při finanční analýze. Ukazatele používané pro tento případ jsou označeny v tabulce 

„Seznam finančních ukazatelů“. 

Pokud budou dodány účetní závěrky za dvě nebo tři období, je metodika založena na kombinaci 

hodnocení finanční a nefinanční situace posuzovaného subjektu s využitím statistických metod, kde 

výsledné hodnocení určuje pravděpodobnost bankrotu hodnoceného subjektu v průběhu 

následujících 12 měsíců.  

V hodnotícím systému je použito 12 finančních ukazatelů a 7 nefinančních ukazatelů. Výsledné 

hodnocení finančního zdraví má 3 stupně A, B, C. Jejich interpretace je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 2: Výsledné hodnocení finančního zdraví 

Výsledek hodnocení Interpretace 

A Bez rizika 

B Téměř bez rizika 

C Vysoké riziko neplnění finančních 

závazků 



5 

 

 

Tabulka 3: Seznam finančních ukazatelů 

Název Výpočet 

Podíl výnosů na výdajích Výnosy celkem / Náklady celkem 

Podíl tržeb na výnosech (Tržby za vlastní výrobky + Tržby z prodeje služeb + 

Tržby za prodané zboží) / Výnosy celkem 

Podíl osobních nákladů na výdajích (Mzdové náklady + Zákonné sociální pojištění + Ostatní 

sociální pojištění + Zákonné sociální náklady + Ostatní 

sociální náklady) / Náklady celkem 

Podíl dotací na výnosech Provozní dotace / Výnosy celkem 

Běžná likvidita (Pohledávky celkem + Krátkodobý finanční majetek) / 

(Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry + 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci) 

* Celková likvidita (Zásoby celkem + Pohledávky celkem + Krátkodobý 

finanční majetek) / (Krátkodobé závazky + Krátkodobé 

bankovní úvěry + Ostatní krátkodobé finanční výpomoci) 

* Celková zadluženost 100 * (Cizí zdroje + Přechodné účty pasivní)  / Pasiva 

celkem 

Doba inkasa pohledávek Pohledávky celkem / (Tržby za vlastní výrobky + Tržby z 

prodeje služeb + Tržby za prodané zboží) * 365 

* Doba splatnosti závazků (Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry + 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci) / (Tržby za 

vlastní výrobky + Tržby z prodeje služeb + Tržby za 

prodané zboží) * 365 

Doba obratu aktiv Aktiva celkem / (Tržby za vlastní výrobky + Tržby z 

prodeje služeb + Tržby za prodané zboží) * 365 

Rentabilita aktiv Výsledek hospodaření po zdanění + Úroky (náklady) / 

Aktiva celkem * 100 

Rentabilita vlastních zdrojů Výsledek hospodaření po zdanění / Vlastní zdroje 

celkem * 100 

* Ukazatel se používá v případě výpočtu finančního zdraví z jednoho období 
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Tabulka 4: Seznam nefinančních ukazatelů 

Název Popis 

Podíl rizikových pohledávek 100 * Pohledávky po splatnosti / Pohledávky celkem 

Podíl rizikových závazků 100 * Závazky po splatnosti / Závazky celkem 

Doba činnosti v letech  

Typ společnosti  

Nezaměstnanost v regionu Údaje ČSÚ 

Průměrná mzda v regionu Údaje ČSÚ 

Náklady na projekty s přidělenou a dosud 

nevyplacenou dotací 
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4. Hodnocení personální a majetkové propojenosti 

Hodnocení personální a majetkové propojenosti je založeno na datech poskytnutých místní akční 

skupinou na formulářích „Žádost o standardizaci MAS“, na informacích o majetkových a personálních 

vztazích uvedených ve veřejně dostupných rejstřících a těch informacích z veřejně dostupných zdrojů, 

které jsou relevantní pro posouzení kapacity organizační struktury MAS. Skládá se ze dvou fází, jejichž 

konečným společným výsledkem je jeden ze stupňů A, B, C. 

- Identifikace potenciálně vlivných skupin 

- Hodnocení kapacity organizační struktury MAS 

V obou případech je použita Metodika pro hodnocení ekonomicky spjatých skupin, v níž rozhodující 

roli hraje mapa majetkových a personálních vztahů mezi: 

- jednotlivými partnery MAS napříč zájmovými skupinami a na ně navázanými společnostmi 

nebo fyzickými osobami 

- členy volených orgánů a jejich zástupců a na ně navázanými společnostmi nebo fyzickými 

osobami 

- vedoucím zaměstnancem MAS a na něho navázanými společnostmi nebo fyzickými osobami  

- statutárním orgánem žadatele a na něho navázanými společnostmi nebo fyzickými osobami  

Za navázané společnosti nebo fyzické osoby se pro účely hodnocení personální a majetkové 

propojenosti místní akční skupiny považují  

- hlavní dodavatelé MAS, resp. žadatele 

- společnosti založené MAS, resp. žadatelem, jako právnickou osobou 

- skuteční majitelé partnerů MAS, statutárních orgánů žadatele a navázaných společností, 

pokud jsou právnickými osobami 

4.1. Identifikace potenciálně vlivných skupin 

V procesu identifikace potenciálně vlivných skupin hraje rozhodující roli pojem „skutečný majitel“ 

subjektu. Skutečným majitelem je fyzická osoba, která v konečném důsledku splňuje podmínky 

uvedené v § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008, resp. disponuje vlastnostmi tam uvedenými. 

Potenciálně vlivná skupina jsou subjekty, které mají společného skutečného majitele, u kterého se 

koncentrují jejich jednotlivá hlasovací práva v některém z volených orgánů MAS.  

U partnerské základny (tj. nejvyššího orgánu) se posuzuje skutečný majitel partnerů v souladu 

s definicí v § 4, odst. 4, písm. c) zákona č. 253/2008. Pokud je fyzická osoba společným skutečným 

majitelem více partnerů, jsou tyto osoby posuzovány z hlediska majetkové a personální propojenosti 

jako jeden subjekt. Následně je dle zjištěného stavu přepočten počet partnerů MAS a posouzeno, 

kolikrát může být provedena změna členů orgánů, aniž by vzniklo majetkové a personální propojení. 
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Pro potřeby standardizace je v případě partnera fyzické osoby nepodnikající skutečným majitelem 

daná fyzická osoba. 

Posouzení zástupců partnerů v rámci nejvyššího orgánu je založeno rovněž na posouzení střetu 

zájmů, kdy jeden zástupce nesmí zastupovat více subjektů z různých zájmových skupin.  

U volených orgánů MAS je potenciální vliv skupiny určen jako vážený součet hlasovacích práv členů 

orgánů, kteří mají společného skutečného majitele, kde váhami jsou výše majetkových podílů 

skutečného majitele u jednotlivých partnerů. 

Příklad: 

Člen orgánu 1 má 1 hlasovací právo 

Člen orgánu 2 má 1 hlasovací právo 

Člen orgánu 3 má 1 hlasovací právo 

Skutečným majitelem člena orgánu 1 je Fyzická osoba 1 (stoprocentní vlastník) 

Skutečným majitelem člena orgánu 2 je Fyzická osoba 2 (stoprocentní vlastník) 

Skutečným majitelem člena orgánu 3 je z 50 % Fyzická osoba 1 a z 50 % Fyzická osoba 2 

 

Přepočet hlasovacích práv na konečné vlastníky (zjištění koncentrace hlasovacích práv): 

Fyzická osoba 1 má 1,5 hlasovacích práv (1 hlas jako stoprocentní vlastník člena orgánu 1 a 

0,5 hlasu jako padesátiprocentní vlastník člena orgánu 3) 

Fyzická osoba 2 má 1,5 hlasovacích práv (1 hlas jako stoprocentní vlastník člena orgánu 2 a 

0,5 hlasu jako padesátiprocentní vlastník člena orgánu 3) 

Nevhodná (stupeň C) je personální a majetková propojenost, pokud hlasovací práva alespoň jedné 

potenciálně vlivné skupiny v některých orgánech místní akční skupiny přesahují 25% hlasovacích práv, 

změna orgánů není bez majetkové a personální propojenosti možná a dochází ke střetu zájmů mezi 

zástupci členů orgánů.  

Jestliže neexistuje žádná potenciálně vlivná skupina, změna členů orgánů je bez majetkové a 

personální propojenosti možná 2x a víckrát a nedochází ke střetů zájmů mezi zástupci členů orgánů 

hodnotí se personální a majetková propojenost stupněm A dále se přihlíží k výsledku hodnocení 

kapacity organizační struktury MAS. 

Ve všech ostatních případech se personální a majetková propojenost hodnotí stupněm B a dále se 

přihlíží k výsledku hodnocení kapacity organizační struktury MAS. 

4.2. Hodnocení kapacity organizační struktury MAS 

Kvalitu rozhodování v orgánech místní akční skupiny může negativně ovlivnit koncentrace rizik 

spojených s členy volených orgánů a jejich zástupci a statutárním orgánem žadatele. Rizikem je 

označen příznak považovaný všeobecně za informaci, která snižuje důvěryhodnost dotyčného 

subjektu. Při hodnocení kvality rozhodování jsou používány varovné signály získané 

z veřejných  zdrojů a rizika zjištěná při identifikaci potenciálně vlivných skupin. 
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Varovné signály z veřejně dostupných zdrojů 

Pro účely hodnocení kvality rozhodování jsou za významné považovány následující varovné signály 

získané z veřejně dostupných zdrojů informací: 

Tabulka 5: Seznam varovných signálů z veřejných zdrojů 

Zkratka Popis stavu  Zdroj 

D Dluh žadatele vůči státu VZP ČR, ZPMV ČR 

E Exekuce ARES ČR, SL ČR 

EO Exekuce na obchodní podíl ARES ČR, SL ČR 

IR Insolvenční řízení IR ČR 

K V konkurzu ARES ČR, EU ČR 

L Likvidace ARES ČR, RŽP ČR 

NK Rozhodnutí o podání návrhu na konkurz MPSV ČR 

Varovné signály získané z veřejně dostupných zdrojů jsou hodnoceny ke dni podání, příp. doplnění, 

žádosti o standardizaci a ve spojení s  členy volených orgánů MAS včetně jejich zástupců a 

statutárním orgánem žadatele. Dluh vůči státu se posuzuje pouze u žadatele. 

Jestliže se varovné signály získané z veřejně dostupných zdrojů vyskytují u více než 49% členů volených 

orgánů, hodnotí se kapacita organizační struktury konečným stupněm C. 

Rizika zjištěná při identifikaci potenciálně vlivných skupin 

Rizika, která byla zjištěna v průběhu identifikace potenciálně vlivných skupin: 

Tabulka 6: Seznam varovných signálů zjištěných při identifikaci potenciálně vlivných skupin 

Popis rizik 

Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi žadatelem a některým z hlavních dodavatelů MAS, 

příp. skutečným majitelem dodavatele, kteří zajišťují dodávky materiálu/služeb/stavebních prací 

financovaných z veřejných zdrojů. 

Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi členy volených orgánů MAS včetně jejich zástupců a 

některým z hlavních dodavatelů MAS, příp. skutečným majitelem dodavatele, kteří zajišťují dodávky 

materiálu/služeb/stavebních prací financovaných z veřejných zdrojů. 

 Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi skutečným majitelem členů orgánů včetně jejich 
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zástupců, v případě právnických osob a některým z hlavních dodavatelů MAS, příp. skutečným 

majitelem dodavatele, kteří zajišťují dodávky materiálu/služeb/stavebních prací financovaných 

z veřejných zdrojů. 

Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi vedoucím zaměstnancem MAS a některým 

z hlavních dodavatelů MAS, příp. skutečným majitelem dodavatele, kteří zajišťují dodávky 

materiálu/služeb/stavebních prací financovaných z veřejných zdrojů. 

Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi statutárním orgánem žadatele, příp. skutečným 

majitelem statutárního orgánu žadatele, a některým z hlavních dodavatelů MAS, příp. skutečným 

majitelem dodavatele, kteří zajišťují dodávky materiálu/služeb/stavebních prací financovaných 

z veřejných zdrojů. 

Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi společností založenou MAS, resp. žadatelem, a členy 

volených orgánů MAS včetně jejich zástupců. 

Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi společností založenou MAS, resp. žadatelem, a 

skutečným majitelem členů volených orgánů MAS včetně jejich zástupců, v případě právnických 

osob. 

Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi společností založenou MAS, resp. žadatelem, a 

vedoucím zaměstnancem MAS. 

Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi společností založenou MAS, resp. žadatelem, a 

statutárním orgánem žadatele. 

Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi společností založenou MAS, resp. žadatelem, a 

hlavním dodavatelem MAS nebo jeho skutečným majitelem. 

Zjištění majetkových a personálních vazeb mezi vedoucím zaměstnancem a členy volených orgánů 

MAS, jejich zástupci nebo jejich skutečnými majiteli. 

Zjištění majetkových a personálních vazeb navzájem mezi členy volených orgánů MAS včetně jejich 

zástupců, kdy skutečný majitel se vyskytuje ve více volených orgánech MAS nebo se v rámci jednoho 

voleného orgánu vyskytuje v různých zájmových skupinách. 

Jestliže se při hodnocení kapacity organizační struktury MAS vyskytne alespoň jedno z rizik zjištěných 

při identifikaci potenciálně vlivných skupin a daná situace nelze napravit, hodnotí se personální a 

majetková propojenost konečným stupněm C. 

Pokud se u členů orgánů a jejich zástupců v některém z orgánů místní akční skupiny nevyskytují žádné 

varovné signály získané z veřejně dostupných zdrojů ani rizika zjištěná při identifikaci potenciálně 

vlivných skupin, hodnotí se personální a majetková propojenost konečným stupněm A nebo B dle 

hodnocení dle bodu 4.1. 

Ve všech ostatních případech se hodnotí personální a majetková propojenost konečným stupněm B. 
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Výsledné hodnocení personální a majetkové propojenosti místní akční skupiny potom může nabývat 

jedné z následujících hodnot:   

Tabulka 7: Výsledné hodnocení personální a majetkové propojenosti  

Výsledek hodnocení Interpretace 

A Bez rizika 

B S možným rizikem 

C Vysoké riziko personální a 

majetkové propojenosti 
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5. Výsledné hodnocení 

Ze dvou nezávislých  výsledků hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti je 

sestavena tabulka, ze které se odvodí výsledné hodnocení „Vyhovuje / Nevyhovuje“ následujícím 

způsobem: 

Tabulka 8: Výsledné hodnocení MAS  

Fi
n

an
čn

í z
d

ra
ví

 

Personální a majetková propojenost 

 A B C 

A Vyhovuje Vyhovuje Nevyhovuje 

B Vyhovuje Vyhovuje Nevyhovuje 

C Nevyhovuje Nevyhovuje Nevyhovuje 
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6. Vstupní data pro hodnocení finančního zdraví a propojenosti 

Vstupní formuláře nestátní neziskové organizace obsahují identifikační údaje, rozvahu, výkaz zisků a 

ztráty podle českých účetních standardů a doplňující údaje včetně seznamu dodavatelů.  

Záhlaví 

 

Doplňující údaje 

 

  

Název organizace:

IČ:

Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Město:

Region (okres nebo kraj případně ČR)*: CZ0208

Vyberte region:

Mail organizace:

Datum: 6.11.2014

*) Vyplňte region, který je rozhodující pro Váší oblast činnosti. 

    Může jít o okres kraj, případně celou ČR

NEZISKOVÝ SEKTOR - FORMULÁŘ VSTUPNÍCH DAT

Vyplní se pouze zeleně označené buňky !

D O P L Ň U J Í C Í    Ú D A J E
Období k: 31.12.2013

1. Pohledávky 90 a více dnů po splatnosti v tis. Kč 217

2. Závazky 90 a více dnů po splatnosti v tis. Kč 218

3. Doba činnosti v letech 219

4. Náklady na projekty u kterých je příslíbená (dosud nevyplacená) dotace 220

Největší dodavatelé materiálu/služeb/stavebních prací financovaných z veřejných zdrojů
(vyjma pojišťoven, finančního úřadu, České pošty, mobilních operátorů, dodavatelů elektřiny a NS MAS) Období k: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Název dodavatele IČ

Název dodavatele IČ

Název dodavatele IČ

Název dodavatele IČ

Název dodavatele IČ

Číslo 

řádku

Roční objem dodávek v tis. Kč
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Rozvaha aktiva 

 

R  O  Z  V  A  H  A

Období do: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

 (Kontrola aktiv a pasiv) Vzorce 0 0 0

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 ř. 002+010+021+029 0 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 ř. 003 až 009 0 0 0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003

2. Software 004

3. Ocenitelná práva 005

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 ř. 011 až 020 0 0 0

1. Pozemky 011

2. Umělecká díla, předměty, sbírky 012

3. Stavby 013

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 014

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015

6. Základní stádo a tažná zvířata 016

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 ř. 022 až 028 0 0 0

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 022

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 023

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024

4. Půjčky organizačním složkám 025

5. Ostatní dlouhodobé půjčky 026

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 028

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 ř. 030 až 040 0 0 0

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 030

2. Oprávky k softwaru 031

3. Oprávky k ocenitelným právům 032

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 033

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 034

6. Oprávky ke stavbám 035

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 036

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 037

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 038

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 039

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 040

B. Krátkodobý majetek celkem 041 ř. 042+052+072+081 0 0 0

I. Zásoby celkem 042 ř. 043 až 051 0 0 0

1. Materiál na skladě 043

2. Materiál na cestě 044

3. Nedokončená výroba 045

4. Polotovary vlastní výroby 046

5. Výrobky 047

6. Zvířata 048

7. Zboží na skladě a v prodejnách 049

8. Zboží na cestě 050

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 051

II. Pohledávky celkem 052 ř. 053 až 071 0 0 0

1. Odběratelé 053

2. Směnky k inkasu 054

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 055

4. Poskytnuté provozní zálohy 056

5. Ostatní pohledávky 057

6. Pohledávky za zaměstnanci 058

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 059

8. Daň z příjmů 060

9. Ostatní přímé daně 061

10. Daň z přidané hodnoty 062

11. Ostatní daně a poplatky 063

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 064

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 065

14. Pohledávky za účastníky sdružení 066

15. Pohledávky z pevných termínových operací 067

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 068

17. Jiné pohledávky 069

18. Dohadné účty aktivní 070

19. Opravná položka k pohledávkám 071

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 ř. 073 až 080 0 0 0

1. Pokladna 073

2. Ceniny 074

3. Účty v bankách 075

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 076

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 077

6. Ostatní cenné papíry 078

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 079

8. Peníze na cestě 080

IV. Jiná aktiva celkem 081 ř. 082 až 084 0 0 0

1. Náklady příštích období 082

2. Příjmy příštích období 083

3. Kursové rozdíly aktivní 084

AKTIVA CELKEM 085 ř. 001+041 0 0 0

v tis. KčČíslo 

řádku
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Rozvaha pasiva 

 

Období do: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A. Vlastní zdroje celkem 086 ř. 087+091 0 0 0

I. Jmění celkem 087 ř. 088 až 090 0 0 0

1. Vlastní jmění 088

2. Fondy 089

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 090

II. Výsledek hospodaření celkem 091 ř. 092 až 094 0 0 0

1. Účet výsledku hospodaření 092

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 093 x x x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 094

B. Cizí zdroje celkem 095 ř. 096+098+106+130 0 0 0

I. Rezervy celkem 096 ř. 097 0 0 0

1. Rezervy 097

II. Dlouhodobé závazky celkem 098 ř. 099 až 105 0 0 0

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 099

2. Emitované dluhopisy 100

3. Závazky z pronájmu 101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103

6. Dohadné účty pasivní 104

7. Ostatní dlouhodobé závazky 105

III. Krátkodobé závazky celkem 106 ř. 107 až 129 0 0 0

1. Dodavatelé 107

2. Směnky k úhradě 108

3. Přijaté zálohy 109

4. Ostatní závazky 110

5. Zaměstnanci 111

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 113

8. Daň z příjmů 114

9. Ostatní přímé daně 115

10. Daň z přidané hodnoty 116

11. Ostatní daně a poplatky 117

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120

15. Závazky k účastníkům sdružení 121

16. Závazky z pevných termínových operací 122

17. Jiné závazky 123

18. Krátkodobé bankovní úvěry 124

19. Eskontní úvěry 125

20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126

21. Vlastní dluhopisy 127

22. Dohadné účty pasivní 128

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129

IV. Jiná pasiva celkem 130 ř. 131 až 133 0 0 0

1. Výdaje příštích období 131

2. Výnosy příštích období 132

3. Kursové rozdíly pasivní 133

PASIVA CELKEM 134 ř. 086+095 0 0 0

Číslo 

řádku
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Výkaz zisku a ztráty náklady 

 

  

V Ý K A Z   Z I S K U  A   Z T R Á T Y Období do:

A. NÁKLADY hlavní hospodářská celkem hlavní hospodářská celkem hlavní hospodářská celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 135 ř. 136 až 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Spotřeba materiálu 136 0 0 0

2. Spotřeba energie 137 0 0 0

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 138 0 0 0

4. Prodané zboží 139 0 0 0

II. Služby celkem 140 ř. 141 až 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Opravy a udržování 141 0 0 0

6. Cestovné 142 0 0 0

7. Náklady na reprezentaci 143 0 0 0

8. Ostatní služby 144 0 0 0

III. Osobní náklady celkem 145 ř. 146 až 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Mzdové náklady 146 0 0 0

10. Zákonné sociální pojištění 147 0 0 0

11. Ostatní sociální pojištění 148 0 0 0

12. Zákonné sociální náklady 149 0 0 0

13. Ostatní sociální náklady 150 0 0 0

IV. Daně a poplatky celkem 151 ř. 152 až 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Daň silniční 152 0 0 0

15. Daň z nemovitostí 153 0 0 0

16. Ostatní daně a poplatky 154 0 0 0

V. Ostatní náklady celkem 155 ř. 156 až 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Smluvní pokuty a penále 156 0 0 0

18. Ostatní pokuty a penále 157 0 0 0

19. Odpis nedobytné pohledávky 158 0 0 0

20. Úroky 159 0 0 0

21. Kursové ztráty 160 0 0 0

22. Dary 161 0 0 0

23. Manka a škody 162 0 0 0

24. Jiné ostatní závazky 163 0 0 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 164 ř. 165 až 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 165 0 0 0

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 166 0 0 0

27. Prodané cenné papíry a podíly 167 0 0 0

28. Prodaný materiál 168 0 0 0

29. Tvorba rezerv 169 0 0 0

30. Tvorba opravných položek 170 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 171 ř. 172 až 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 172 0 0 0

32. Poskytnuté členské příspěvky 173 0 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem 174 ř. 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 175 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 176

ř. 135+140+145+151+

155+164+171+174 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ćinnost

31.12.2012 31.12.2013

Činnost

31.12.2011

Činnost

Číslo 

řádku
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Výkaz zisku a ztráty výnosy 

 

Období do:

B. VÝNOSY hlavní hospodářská celkem hlavní hospodářská celkem hlavní hospodářská celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 177 ř. 178 až 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Tržby za vlastní výrobky 178 0 0 0

2. Tržby z prodeje služeb 179 0 0 0

3. Tržby za prodané zboží 180 0 0 0

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 181 ř. 182 až 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 182 0 0 0

5. Změna stavu zásob polotovarů 183 0 0 0

6. Změna stavu zásob výrobků 184 0 0 0

7. Změna stavu zvířat 185 0 0 0

III. Aktivace celkem 186 ř. 187 až 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Aktivace materiálu a zboží 187 0 0 0

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 188 0 0 0

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 189 0 0 0

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 190 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 191 ř. 192 až 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 192 0 0 0

13. Ostatní pokuty a penále 193 0 0 0

14. Platby za odepsané pohledávky 194 0 0 0

15. Úroky 195 0 0 0

16. Kursové zisky 196 0 0 0

17. Zúčtování fondů 197 0 0 0

18. Jiné ostatní výnosy 198 0 0 0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 199 ř. 200 až 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 200 0 0 0

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 201 0 0 0

21. Tržby z prodeje materiálu 202 0 0 0

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 203 0 0 0

23. Zúčtování rezerv 204 0 0 0

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 205 0 0 0

25. Zúčtování opravných položek 206 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 207 ř. 208 až 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 208 0 0 0

27. Přijaté příspěvky (dary) 209 0 0 0

28. Přijaté členské příspěvky 210 0 0 0

VII. Provozní dotace celkem 211 ř. 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Provozní dotace 212 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 213

ř. 177+181+186+191+

199+207+211
0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 214 ř. 213 - 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34. Daň z příjmů 215 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 216 ř. 214 - 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 (Kontrola shodnosti výsledku hospodaření na pasivech) 0 0 0

Činnost Ćinnost

31.12.2012 31.12.2013Číslo 

řádku

31.12.2011

Činnost


