
Příloha k účetní závěrce za rok 2021 

 

 
1) §30 ost.1 bod a) vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti 

hlavní, hospodářské, a dalších činnostech, statutárních orgánech a organizačních 

složkách s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny 

 

Fotbalový klub Jaroměř, z.s. 

Sídlo: Růžová 440, 551 01 Jaroměř  

IČO: 22707603 

 

Právní forma: zapsaný spolek 

  

Poslání účetní jednotky: Sportovní činnost 

 

Hospodářská činnost: Provoz občerstvení 

 

Statutární orgán:  Miloš Exnar 

 

 

2) bod b) odst. 1 §30 vyhlášky č.504/2002 Sb.  

Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu 

vkladů do příslušného rejstříku 

 

Sdružení je dobrovolným, nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů. 

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností. 

 

3) §30 ost.1 bod c) vyhlášky č.504/2002 Sb.  

 

Účetní období, použité účetní metody, způsob zpracování účetních záznamů, způsob a 

místo jejich úschovy, aplikaci obecných účetních zásad, způsobech oceňování a 

odpisování, pokud je jejich znalost významná pro posouzení finanční, majetkové situace 

a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách od účetních metod podle § 7 odst. 5 

zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek 

hospodaření účetní jednotky, způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení 

reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, způsobu tvorby a výši vytvořených 

opravných položek a rezerv za uzavírané účetní období 

 

Účetní období: 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Použité účetní metody: účetní jednotka účtuje v systému účetnictví 

 

Účetní jednotka postupuje při vedení účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní 

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 

účetnictví.  



 

Zpracování účetních  záznamů je prováděno v účetním systému Pohoda od společnosti 

StormWare s.r.o. 

 

Úschova účetních záznamu: Účty spol. s r.o., Patrného 193, Jaroměř  

 

Způsoby oceňování a odpisování: nakupované zboží a majetek je oceňován v pořizovacích 

cenách včetně případné dopravy. 

 

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku: majetek odpisuje dle účetních standardů bez      

                                                                            zvláštních odchylek 

 

DPH: účetní jednotka není plátcem DPH 

 

Rezervy: účetní jednotka během účetního období  rezervy nevytvářela 

 

4) Bod d) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Každá významné událost, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 

účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona 

  

nebyla 

 

5) Bod e) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Způsob oceňování použitý pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly stanoveny 

úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky v cizí měně 

s uvedením použitého kursu k rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní bankou 

 

Oceňování závazků v cizí měně: v cizí měně neúčtováno 

K rozvahovému dni účetní jednotka žádné závazky ani pohledávky v cizí měně nemá. 

 

 

6) Bod f) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

  

Název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí 

osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě 

držených akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité 

hodnoty a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a 

zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období 

 

Členství: Účetní jednotka není členem jiných jednotek. 

  

7) Bod g) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a 

evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů s uvedením 

částek, datem vzniku a splatnosti 

 



Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti 

 

Závazek  vůči OSSZ není. 

 

Přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění  

 

Závazek vůči ZP není. 

 

Evidovaná daňová povinnost místně příslušný finanční úřad na Zálohách na daň 

z příjmu fyzických osob  

 

Závazek vůči FÚ není. 

 

Evidovaná daňová povinnost místně příslušný finanční úřad na Daň z příjmu 

právnických osob  

 

Závazek vůči FÚ není. 

 

 

8) Bod h) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Počet a jmenovité hodnoty akcií nebo podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, 

informace o jejich ocenění 

 

k datu účetní závěrky účetní jednotka nemá 

 

9) Bod i) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Existence majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo 

podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která 

propůjčují 

 

k datu účetní závěrky účetní jednotka nemá 

 

10) Bod j) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Informace o částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých 

zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech 

dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní 

jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro 

položku každého věřitele podle struktury rozvahy (bilance) 

 

k datu účetní závěrky účetní jednotka nemá 

 

11) Bod k) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci) 

 

k datu účetní závěrky účetní jednotka nemá 



 

 

12) Bod l) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně 

z příjmů 

 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti včetně dotací činní Kč              250.318,20 

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti činní Kč                            27.962,-- 

Celkový výsledek hospodaření činní Kč                                                   278.280,20 

13) Bod m) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu 

v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle 

výkazu zisku a ztráty u položek „A.III.9 Mzdové náklady“ až „A.III.13. Ostatní sociální 

náklady,“ údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy 

statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou 

zřizovací listinou 

 

1 zaměstnanec – není členem výše uvedených orgánů. 

 

14) Bod n) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

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 

 

k datu účetní závěrky nebyly vyplaceny odměny a funkční požitky za účetní období členům 

statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem 

 

15) Bod o) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených 

statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v 

osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní 

smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

 

není taková účast 

 

16) Bod p) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n), s uvedením  

úrokové sazby, hlavních podmínek a případně o proplacených částkách, o závazcích 

přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou 

kategorii členů 

 

účetní jednotka neposkytla 

 

http://i.iinfo.cz/urs-att/p_504-02-114824865792003.htm#§ 30(1)n)#§ 30(1)n)


17) Bod q) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního 

majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního 

období; pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno 

o tom uvést podrobnosti 

 

výpočet zisku nebo ztráty nebyl ovlivněn oceňováním finančního majetku 

 

18) Bod r) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití 

prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících 

zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku 

zvláštních právních předpisů 

 
Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v 
běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v 
členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů 
 

viz § 18a  

 
Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků  

 
                (1) U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně  
  
a) příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s 
prováděním této činnosti jsou vyšší,  

         
 a                                                                                   §25 
i) výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do 
základu daně a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 rovněž výdaje (náklady) vynaložené na příjmy vyňaté podle mezinárodní 
smlouvy o zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy; obdobně to platí pro výdaje (náklady) hrazené z prostředků, 
jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z darování a bezúplatných služeb od daně osvobozený 
nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje 
vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně, a pro použití prostředků z kapitálového dovybavení,  

 
a byl použit                                                              §20 
(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, a profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany 
a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle odstavce 
1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani 
v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % 
snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. 
 
Z rok 2021 byla daňová úspora  52.820,-- Kč tj 19% z 278.000,-- Kč DZ a ta se použije na údržbu sportovišť v roce 2022.  

 

 

 

19) Bod s) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již 

zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl významný; 

tato informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné 

položce v rozvaze (bilanci) 

 

Rozdíl mezi daňovou povinností a zaplacenou daní není. 
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20) Bod t) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Každá významná položka, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je 

uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření 

účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy 

(bilance) a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich 

přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou v rozvaze (bilanci) a 

výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze 

(bilanci) a výkazu zisku a ztráty nejsou samostatně vykázány, například rozpis 

dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popis zajištění úvěrů, přijaté 

dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních 

fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů 
 

Rozvaha ani výkaz zisku a ztrát neobsahuje žádnou významnou položku 

  

21) Bod u) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se 

o významné položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis 

 

nejsou 

 
 
 

22) Bod v) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 
 

Přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu, s uvedením účelu a 

výši vybraných částek 

  

Účetní jednotka nevykonávala žádné veřejné sbírky 

 

 

23) Bod w) ost.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména 

rozdělení zisku 
 

Zisk za předchozí účetní období nebyl rozdělen. 
 

             
 

 

 

 

     

Dne:   20.06.2022 

V Jaroměři        Miloš Exnar 

 


