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Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 

BALET PRAHA, o.p.s. 
 

Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a s vyhláškou č. 504/2002 Sb. 

v platném znění, kterými se stanoví obsah účetní závěrky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 

Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní 

záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých 

tisících Kč pokud není uvedeno jinak. 

Obsah přílohy 
 

1. Popis účetní jednotky 

2. Zakladatel a údaje o peněžitém vkladu 

3. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  

4. Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky  

5. Způsob oceňování použitý pro položky aktiv a závazků 

6. Podíly v jiných účetních jednotkách 

7. Přehled splatných závazků k OSSZ, VZP, FÚ či celnímu orgánu 

8. Počet a jmenovitá hodnota akcií, podílů nebo majetkových cenných papírů 

9. Existence majetkových cenných papírů 

10. Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze 

11. Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti  

12. Přehled o zaměstnancích, osobní náklady 

13. Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních nebo kontrolních 

orgánů 

14. Účast členů statutárních nebo kontrolních orgánů v účetní jednotce – uzavírání obchodních smluv 

15. Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánů 

16. 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 

17. Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné účetní období a již zaplacenou daní  

18. Dlouhodobé bankovní úvěry 

19. Přijaté dotace na provozní účely 

20. Přehled přijatých a poskytnutých darů 

21. Přehled o veřejných sbírkách  

22. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období 
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1. Popis účetní jednotky 

Název: BALET PRAHA, o.p.s. 

Sídlo: Wolkerova 24/3, PSČ 160 00  Praha 6 

Právní forma: Nezisková organizace – obecně prospěšná spol. 

 

 

Hlavní činnost – poskytované 

obecně prospěšné služby: 

Činnost a provozování uměleckého souboru 

Datum vzniku: 

 

26.05.2010 

IČ: 28723724 

DIČ: CZ28723724 

Zapsána: Městským soudem v Praze v rejstříku obecně  

prospěšných společností. Spis. zn. O 750 

 

Statutární orgány: 

Funkce Jméno a příjmení 

Dozorčí rada  

Předseda Ing. Markéta Stará 

Člen Jiří Opěla 

Člen Akad. malíř Jaroslav Klát 

Člen Akad. arch. Petr Nesládek 

Správní rada  

Předseda Mgr. Kateřina Dedková 

Člen David Stránský 

 

 

 

 Stránsý 

 

Člen Petr Kolář  

  

 

2. Zakladatel a údaje o peněžitém vkladu 

Osoba (fyzická, 

právnická) 

Bydliště, sídlo Účetní období 

Vklad v Kč tj.% 

JUDr. Ivan 

Dunovský 

Sadová 15, 434 

01  Most - 

Čepriohy 

10. 000,- 100 
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    3. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou 

v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.,o účetnictví, vyhláškou MF č.504/2002 Sb.v platném znění a Českými 

účetními standardy č. 401-414, kterými se stanoví obsah účetní závěrky účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání. 

3.1. Ocenění a způsob účtování zásob 

Společnost neeviduje k 31.12.2018 zásoby, ani nedokončenou výrobu. 

3.2.   Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

 

 účetní jednotka nemá dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností 

3.3.   Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 

 

 ve sledovaném účetní období účetní jednotka nevlastnila žádné cenné papíry, majetkové podíly 

ani deriváty. 

       3.4.Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

                 -       společnost nepoužila pro ocenění reprodukční pořizovací cenu. 

 
3.1. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

               -    ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.  

3.2. Opravné položky k majetku 

-            nebyly tvořeny. 

3.3. Odpisování 

 Plán odpisů dlouhodobého hmotného majetku je stanoven v souladu se zákonem č.586/92Sb. O 

daních z příjmů. Účetní jednotka nevlastní odepisovaný majetek. 

4. Významné události, která se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení    účetní 

závěrky 

 - žádné nebyly. 

5. Způsob oceňování použitý pro položky aktiv a závazků 

5.1. Přepočet cizích měn na českou měnu 

                -     ve sledovaném období společnost nepoužívala přepočet cizích měn na českou měnu. 

6. Podíly v jiných účetních jednotkách  

- účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet nemá podíl v jiné 

účetní jednotce 
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7. Přehled splatných závazků k OSSZ, VZP, FÚ či celnímu orgánu v Kč 

 

 

Druh závazku 

Údaje o závazku 

Datum vzniku  Splatnost  Částka  Úhrada 

Sociální zabezpečení a 

příspěvek na st.pol.zam. 
0 0 0 0 

Zdravotní pojištění 0 0 0 0 

Daňové nedoplatky  

- daň vybíraná srážkou 0 0 0 0 

- daň z přidané hodnoty 0 0 0  0 

 

8. Počet a jmenovitý hodnota akcií, podílů nebo majetkových cenných papírů 

- účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevlastnila akcie.  

9. Existence majetkových cenných papírů 

- účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevlastnila majetkové cenné papíry. 

10. Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze 

- žádné závazky.  

11. Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti v tis. Kč 

Druh činnosti Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost - 300,- 

Hospodářská činnost 0 

 

12. Přehled o zaměstnancích, osobní náklady v tis. Kč 

 

Položka 

Zaměstnanci celkem Z toho řídící 

Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období 

Průměrný počet 

zaměstnanců 
1 1 0 0 

Mzdové náklady 381 445 0 0 

Odměny členům statutárů 0 0 0 0 

Osobní náklady celkem 

 

381 445 0 0 
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13. Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům statutárních nebo kontrolních 

orgánů 

 
- ve sledovaném účetním období nebyly vyplaceny žádné odměny 

 

14. Účast členů statutárních nebo kontrolních orgánů v účetní jednotce – uzavírání 

obchodních smluv 
 

- účetní jednotka ve sledovaném účetním období neuzavřela s žádným členem statutárního či kontrolního 

orgánu obchodní smlouvu 

 

15. Výše záloh a úvěru poskytnutých členům orgánů  

 
- ve sledovaném účetním období nebyly poskytnuty žádné zálohy ani úvěry. 

 

16. 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 

 
- Dani z příjmů podléhají jen vybrané druhy příjmů, a to příjmy vyjmenované zákonem č. 586/1992 Sb., 

o dani z příjmů dle § 18 odst. 3 (týká se hospodářské činnosti) nebo příjmy, kde jsou související 

náklady nižší (týká se hlavní činnosti).  

- Účetní jednotka nepoužila žádné daňové úlevy 

 

 

17. Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné účetní období a již zaplacenou 

daní 

 
- daňová povinnost za sledované účetní období nevznikla.  

 

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

18. Dlouhodobé bankovní úvěry 

- účetní jednotka ve sledovaném období nečerpala žádný bankovní úvěr. 

    19. Přijaté dotace na provozní účely        

Poskytovatel dotace Číslo účtu Výše dotace v Kč       

Hlavní město Praha 346 002 1.422.000,-       

Ministerstvo kultury ČR 346 003 2.200.000,-       

Nadace ŽU 346 004 56.000,-    

Státní fond kultury ČR 346 006 120.000,- 
   Velvyslanectví Nizozemí 346 001 50.000,-       

Celkem     3.848.000,-       
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20. Přehled přijatých a poskytnutých darů 

 
 účetní jednotka za sledované období přijala dar ve výši 10.000,- a žádný neposkytla 

 

       21. Přehled o veřejných sbírkách 

                    -     ve sledovaném účetním období nebyly uskutečněny žádné veřejné sbírky 

 

     22. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období v tis. Kč 

Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období v tis. Kč s přesností na setiny 

Položka Částka 

v tis.Kč Výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta) -1.543 

 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let 0 

Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let -1.543 

 

Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období v tis. Kč s přesností na setiny 

 

Položka Částka 

v tis.Kč Výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta) -300 

2,3 
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let 0 

Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let -300 

 

 

 

 

 

 

Sestaveno dne: 

24.06.2019 

Sestavil: 

Mgr.Ladislava Jandová 

Podpis statutárního zástupce 

 

 


