
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE  

Halda, z. s.                 za období leden – prosinec 2016 

1. Název a sídlo účetní jednotky  
„Halda, z. s.“, spolek, sídlo V. Burgra 136, 272 01 Kladno 
datum vzniku: 19. března 2012  
zapsána pod spisovou značkou L 24132 u Městského soudu v Praze  
 

2. Právní forma účetní jednotky  
spolek  
 

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena, hlavní činnosti  
Cílem Spolku je rozvíjet vztah (nejen) Kladeňáků k historii a současnosti regionu a pořádat akce, 
na nichž se mohou obyvatelé různých zájmů a různých věkových skupin setkávat a vyměňovat si 
své názory a zkušenosti. 
Hlavní činnosti spolku jsou: 
-informační činnost - vyhledávání, shromažďování a zveřejňování informací týkajících se 
kladenského regionu 
-propagační a popularizační činnost, pořádání výstav a dalších kulturních akcí 
-pořádání vzdělávacích a osvětových akcí (přednášky, besedy, semináře) 
-účast v projektech jiných subjektů v souladu s cíli Spolku 
 

4. Vedlejší činnost účetní jednotky  
nakladatelská a vydavatelská činnost  
 

5. Statutární orgány  
výkonná rada:  

předseda: Roman Hájek 

místopředsedkyně: Petra Líbová, Michaela Hájková 

 

6. Informace o zakladatelích  
Sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR.  
 

7. Vklady do vlastního jmění  
Bez informace.  
 

8. Účetní období, ze které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den  
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2016.  
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 Zákona o účetnictví je 31. 12. 2016.  
 

9. Použité účetní metody  
Použity základní účetní metody dle Zákona o účetnictví – účtováno v podvojném účetnictví. 
 

10. Způsob zpracování účetních záznamů  
Účetnictví je vedeno externí společností v systému MoneyS3 společnosti CÍGLER SOFTWARE, 

a.s., Drobného 555/49, 602 00 Brno – Královo Pole. 



11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů  
Účetní záznamy jsou archivovány v archívu zpracovatele účetnictví společnosti EKONIK s.r.o. 
na adrese Wolkerova 2766, Kladno.  
 

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky  
Bez informace.  
 

13. Účasti v obchodních společnostech  
Bez informace.  
 

14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního 
období  
Bez informace.  
 

15. Informace o akciích a podílech  
Bez informace.  
 

16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy  
Bez informace.  
 

17. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou 
splatnosti vyšší než 5 let  
Bez informace.  
 

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou  
Bez informace.  
 

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze  
Bez informace.  
 

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti  
výsledek hospodaření za hlavní činnost: -15.814 Kč 
výsledek hospodaření za vedlejší činnost: +114.366 Kč 
 

21. Informace o zaměstnancích  
Bez informace. 
 

22. Odměny a funkční požitky členů statutárních, kontrolních nebo jiných 
orgánů  
Členové statutárních, kontrolních a jiných orgánů nepobírají od organizace žádné odměny ani jiné 

funkční požitky. 

23. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných 
příslušníků v osobách, s nimž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní 
období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy  



Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani jiných 
kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela 
za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.  
 

24. Další majetková plnění členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů  
Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné 
zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek 
na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.  
 

25. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty  
Bez informace.  
 

26. Daňové úlevy na dani z příjmů  
Bez informace.  
 

27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních 
období  
Bez informace.  
 

28. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a 
výkazu zisku a ztráty  
Přijaté provozní dotace v úhrnné výši 46.000 Kč byly rozděleny mezi hlavní a vedlejší činnost 
v poměru 70% ku 30%, tedy 32.200 Kč (HČ) a 13.800 Kč (VČ). 
 

29. Přehled přijatých darů  
Bez informace.  
 

30. Přehled poskytnutých darů  
Bez informace.  
 

31. Přehled o veřejných sbírkách  
Bez informace.  
 

32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z přecházejících účetních 
období  
Výsledek hospodaření účetního období roku 2015 byl po schválení účetní závěrky převeden 
ve formě ztráty ve výši 108.109 Kč na souhrnný účet výsledku hospodaření z přecházejících 
účetních období, jehož hodnota je –5.778 Kč. 
 

33. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. 
předpisy  
Bez informace  
 

34. Místo a okamžik sestavení účetní závěrky  
V Kladně dne 28. března 2017  
 

35. Sestavili:  
Roman Hájek,    Vlasta Priknerová,  Petr Dvořáček 


