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Příloha v účetní závěrce 
sestavená dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 

1.1. Název, sídlo, IČ, zápis do veřejného rejstříku  

Amelie, z.s. 

Šaldova 337/15, 186 00 Praha 8 

IČ 27052141 

 

Spisová značka: 

L 17318 vedená u Městského soudu v Praze 

1.2. Právní forma 

Spolek – z.s. 

1.3. Poslání (činnost hlavní, hospodářská, další činnosti)  

Hlavní činností Amelie je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je 

spolek založen. Účelem Amelie je psychosociální pomoc onkologicky nemocným i jejich 

blízkým. Účel bude naplňován skrze tyto aktivity: 

-poskytování psychosociální péče  

-podpora této péče spočívající zejména v získávání dalších zájemců o dobrovolnou a 

profesionální službu v této oblasti a osoby ochotné tuto péči finančně podporovat, ve 

zlepšování informovanosti veřejnosti o možnostech kvalitní psychosociální péče, ve 

vzdělávání a výzkumu v této oblasti, v prosazování legislativních a společenských změn, 

které by umožnily rozšíření komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké a 

přispívaly k proměně vztahu k psychosociální péči ve společnosti. 

1.4. Statutární orgán  

Předsedkyně Šárka Slavíková 

1.5. Účetní období, rozvahový den  

Účetní závěrka je sestavena za kalendářní rok 2020. Rozvahovým dnem je 31.12.2020. 

1.6.  Kategorie účetní jednotky 

Mikro účetní jednotka 

2. INFORMACE O UPLATNĚNÍ ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD  

2.1. Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách  

Dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.504/2002 Sb 

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, 
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními 
standardy pro jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Účetní jednotka dodržuje zásadu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, 
předpoklad neomezeného trvání účetní jednotky, věcnou a časovou souvislost nákladů a 
výnosů, zásadu opatrnosti, stálost metod a zákaz kompenzace. Od uvedených metod se účetní 
jednotka neodchyluje. 
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3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY  

3.1. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 

Celkový výsledek hospodaření z hlavní činnosti je zisk 55 470 Kč, celkový výsledek 

hospodaření z hosp. činnosti je zisk 38 487 Kč, jež tvoří základ daně. 

3.2. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců podle zákona upravujícího státní 

statistickou službu a související zvláštní právní předpisy v členění podle kategorií, jakož i 

osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek A.III.10. 

Mzdové náklady až A.III.14. Ostatní sociální náklady  

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 3,02 

    Hlavní Hospodářská celkem 
A. III. 10. Mzdové náklady 2 732 14 2 746 

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 806 5 811 

A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 
0 

0 
0 

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 0 0 0 

A. III. 14. Ostatní sociální náklady 
8 

0 
8 

3.3. Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy řídicích, kontrolních nebo 

jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou  

Jeden zaměstnanec – předsedkyně a zároveň sociální pracovnice a projektová manažerka  

3.4. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy a způsoby užití prostředků v 

běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v 

členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zákona upravujícího daně z příjmů 

Ř.  2019 2020 

1. Výsledek hospodaření 22 94 

2. Výdaje - celkem 4 769 4 725 

3. Příjmy - celkem 4 791 4 819 

4. Výdaje vynaložené v souvislosti 

s plněním poslání  

4 588 4 597 

5. Příjmy, které nejsou předmětem daně 

nebo jsou osvobozené 

4 535 4 652 

6. Základ pro výpočet daně (ř.1+ř.4-ř.5) 75 38 

7. Daň 0 0 

Způsob zjištění základu daně z příjmu je transformací výsledku hospodaření zjištěného v 

účetnictví podle příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů. 

Účetní jednotka využila možnosti dle § 20 odst. 7 Zákona 586/1992 Sb. a snížila základ daně o 

35 tis. Kč. 

Daňová úleva za zdaňovací období roku 2019 ve výši 75 tis. Kč byla použita ke krytí nákladů 

prováděné nepodnikatelské činnosti. 

3.5. Přijaté dotace na provoz 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  

Provozní dotace: 

Zdroj Tis. Kč 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 1 421 

Ministerstvo zdravotnictví 887 

Úřad vlády České republiky 404 

Ministerstvo kultury 150 
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Městská část Praha 10 130 

Olomoucký kraj 118,308 

Ministerstvo vnitra 85 

Statutární město Olomouc 70 

Středočeský kraj 55 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 49 

Městská část Praha 8 45 

Městská část Praha 4 35 

Liberecký kraj 20 

Městská část Praha 5 15,29 

Město Rakovník 11 

Městská část Praha 12 10 

Městská část Praha 3 7,1 

Investiční dotace: žádné 

3.6. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jde-li o významné 

položky, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis 

Přehled je uveden podrobně ve výroční zprávě v kapitole „Financování Amelie“ 

3.7. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky, s uvedením účelu a 

výše vybraných částek 

Sbírka č. S-MHMP/112879/2013, účel: Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a 

jejich blízké. Celkový roční příjem 186 394,78 Kč. Celkové hrazené náklady – 53 937 Kč. 

Rozdíl  132 457,78 Kč je připsán na účtu 911.  

3.8. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení 

zisku 

Zisk z roku 2019 byl převeden v plné výši na účet nerozděleného zisku minulých let a bude 

použit na financování aktivit Amelie z.s. pokud nebudou zajištěny jiné vhodné zdroje. 

3.9. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky (viz § 19 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb.) 

Veškeré dopady COVID-19 týkající se činnosti účetní jednotky v roce 2020 byly 

zohledněny v účetní závěrce k 31.12.2020. I když v době zveřejnění této účetní závěrky 

nedošlo k omezení činnosti související s nařízeními vlády, situace se neustále mění a proto 

nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost účetní jednotky. Vedení účetní 

jednotky bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré 

možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na účetní jednotku a její 

zaměstnance. 

 

  

Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na svoji činnost a dospělo 

k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. 

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2020 zpracována za předpokladu, že účetní 

jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
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Tato příloha je úplná a obsahuje veškeré informace. Pro jakékoli jiné informace vyžadované v příloze 

VZ dle vyhlášky 504 platí, že pro ně účetní jednotka nemá náplň, nebo jsou pro ni nerelevantní.  

 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 06.4.2021 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Podpisový záznam statutárního orgánu 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2020

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Amelie, z.s.

Šaldova 337/15
Praha 8
18600

(v celých tisících Kč)

27052141
IČ

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ve zkráceném rozsahu

Označení Název Číslo
řádku

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost Celkem

A. Náklady 1

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 45

A.III. Osobní náklady 4 3 565

A.V. Ostatní náklady 6 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky 8 1 0 1

Náklady celkem 10

B. Výnosy 11 102

B.I. Provozní dotace 12 3 513 0 3 513

B.II. Přijaté příspěvky 13 1 139 0 1 139

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 102

Výnosy celkem 17 102

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní uzávěrky

Okamžik
sestavení

Předmět podnikání nebo jiné činnosti

Právní forma účetní jednotky

1
Vytištěno systémem ABRA Flexi.

4 661 64 4 725

1 097 1 142

3 546 19

17 17

4 661 64 4 725

4 717 4 819

65 167

4 717 4 819

56 38 94

56 38 94

spolek

činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

06.04.21



ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2020

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Amelie, z.s.

Šaldova 337/15
Praha 8
18600

(v celých tisících Kč)

27052141
IČ

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Označení Název Číslo
řádku

Stav k
prvnímu dni

účetního
období

Stav k
poslednímu
dni účetního

období

A A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 50 50

A A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -50 -50

A B. Krátkodobý majetek celkem 6 2 315

A B.II. Pohledávky celkem 8 130 97

A B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 2 179

A B.IV. Jiná aktiva celkem 10 6 3

A AKTIVA CELKEM 11 2 315

Označení Název Číslo
řádku

Stav k
prvnímu dni

účetního
období

Stav k
poslednímu
dni účetního

období

P A. Vlastní zdroje celkem 13

P A.I. Jmění celkem 14 1 713

P A.II. Výsledek hospodaření celkem 15

P B. Cizí zdroje celkem 16

P B.III. Krátkodobé závazky celkem 19 26

P B.IV. Jiná pasiva celkem 20 196 338

P PASIVA CELKEM 21 2 315

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání nebo jiné činnosti

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní uzávěrky

Okamžik
sestavení

1
Vytištěno systémem ABRA Flexi.

2 682

2 582

2 682

2 092 2 319

1 846

379 473

223 364

27

2 683

spolek

činnosti organizací sdružujících osoby za účelem
prosazování společných zájmů

06.04.21


