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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Českobratrská církev evangelická
Adresa: Jungmannova 22/9, Praha 1 - Nové Město, 110 00
IČ: 004 45 223
Předmět činnosti:

� Poskytování duchovenské a pastýřské péče členům církve
� Poskytování církevní služebnosti členům církve
� Konání církevních obřadů, vyučování náboženství

Příjemce zprávy

členové církve a synod církve po projednání se statutárním orgánem

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu

10.3.2021 – 31.3.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo 2455
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena členům organizace a synodu organizace Českobratrská církev evangelická

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Českobratrská církev evangelická (dále také
„Organizace“)  sestavené  na  základě  českých  účetních  předpisů,  která  se  skládá  z  rozvahy
k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje  popis  použitých  podstatných  účetních  metod  a  další  vysvětlující  informace.  Údaje
o Organizaci jsou uvedeny v bodě a) přílohy této účetní závěrky.

Podle  našeho  názoru  účetní  závěrka podává  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  organizace
Českobratrská  církev  evangelická  k 31.12.2020  a  nákladů  a  výnosů  a  výsledku  jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České  republiky  jsme na Organizaci  nezávislí  a  splnili  jsme i  další  etické  povinnosti  vyplývající
z uvedených  předpisů.  Domníváme  se,  že  důkazní  informace,  které  jsme  shromáždili,  poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními  informacemi jsou v souladu  s  § 2 písm. b)  zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá synodní
rada Organizace.

Náš výrok k účetní  závěrce  se  k ostatním informacím nevztahuje.  Přesto  je  však  součástí  našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi  o  účetní  jednotce  získanými  během  ověřování  účetní  závěrky  nebo  zda  se  jinak  tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve  všech  významných  (materiálních)  ohledech  vypracovány  v souladu  s příslušnými  právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení  uvedených požadavků by bylo způsobilé  ovlivnit  úsudek činěný na
základě ostatních informací.
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

� ostatní  informace,  které  popisují  skutečnosti,  jež  jsou  též  předmětem zobrazení  v  účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

� ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených  postupů  jsme  v  obdržených  ostatních  informacích  žádné  významné  (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost synodní rady a revizorů Organizace za účetní závěrku

Synodní  rada  Organizace  odpovídá  za sestavení  účetní  závěrky  podávající  věrný  a  poctivý  obraz
v souladu  s českými  účetními  předpisy,  a  za  takový  vnitřní  kontrolní  systém,  který  považuje  za
nezbytný  pro  sestavení  účetní  závěrky tak,  aby neobsahovala  významné (materiální)  nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Při  sestavování  účetní  závěrky  je  synodní  rada  Organizace  povinna  posoudit,  zda  je  Organizace
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou  případů,  kdy  synodní  rada  plánuje  zrušení  Organizace  nebo  ukončení  její  činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídají revizoři.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším  cílem  je  získat  přiměřenou  jistotu,  že  účetní  závěrka  jako  celek  neobsahuje  významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok.  Přiměřená  míra  jistoty  je  velká  míra  jistoty,  nicméně  není  zárukou,  že  audit  provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

� Identifikovat  a  vyhodnotit  rizika  významné  (materiální)  nesprávnosti  účetní  závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a  získat  dostatečné  a  vhodné důkazní  informace,  abychom na jejich  základě  mohli
vyjádřit  výrok.  Riziko,  že  neodhalíme  významnou  (materiální)  nesprávnost,  k  níž  došlo
v důsledku  podvodu,  je  větší  než  riziko  neodhalení  významné  (materiální)  nesprávnosti
způsobené chybou,  protože součástí  podvodu mohou být  tajné dohody (koluze),  falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol synodní radou.

� Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

� Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti synodní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.
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� Posoudit  vhodnost  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky
synodní radou a to,  zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou  významně
zpochybnit  schopnost  Organizace  nepřetržitě  trvat.  Jestliže  dojdeme  k  závěru,  že  taková
významná  (materiální)  nejistota  existuje,  je  naší  povinností  upozornit  v  naší  zprávě  na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné,  vyjádřit  modifikovaný  výrok.  Naše  závěry  týkající  se  schopnosti  Organizace
nepřetržitě  trvat  vycházejí  z  důkazních  informací,  které  jsme získali  do  data  naší  zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

� Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat synodní radu a revizory mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                           Ing. Jan Černý
evidenční číslo 277                                                                                      evidenční číslo 2455

V Praze, dne 31. března 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
�� Rozvaha k 31.12.2020
�� Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
�� Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2020 

 

§30/1/a) 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  

 

 

Název ÚJ: Českobratrská církev evangelická 

Sídlo: Jungmannova 22/9,  Praha 1 –Nové Město 

IČO: 00445223 

Právní forma: Církev 

Rozvahový den: 31.12.2020 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 19.3.2021 

 

Hlavní činnost/poslání:  Činnost náboženských organizací 
 Kategorie účetní jednotky:  velká 

    

Hospodářská činnost:  Ubytovací činnost 

   Hostinská činnost 

   Pronájem nemovitostí 
Nejvyšší orgán ÚJ:  Synod 

    

Statutární orgány a dozorčí orgány:  
  Synodní rada Českobratrské církve evangelické 

    

Dozorčí orgány:   

    

Organizační složky s vlastní právní 
subjektivitou  

nebyly zřízeny 

 

b) o zakladatelích, zřizovatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do 
příslušného rejstříku, 
 

Zakladatel/zřizovatel výše vkladu do VJ povaha vkladu zapsáno do OR ? 

      ne 

        

        

        

        

 

Organizace vznikla ze zákona, nemá žádné zakladatele 

 

c) o účetním období,  
 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 
 

d) o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod s 
uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky, 
 

ÚJ postupovala podle vyhlášky 504/2002 Sb. a návazných předpisů, používala běžné účetní metody. 

Postup při účtování dotací: 
- dotace MK ČR na činnost  346/919, čerpání 919/648 

- ostatní dotace 346/691 
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způsob oceňování dlouhodobého majetku: dle §32 vyhlášky 504/2002 

způsob oceňování dlouhodobého majetku: dle §33a vyhlášky 504/2002 

způsob oceňování závazků: dle vyhlášky 

způsob přepočtu údajů v cizích měnách na Kč : roční kurs ČNB, 
způsob stanovení reálné hodnoty : nebyla stanovena 

odchylky od těchto metod s uvedením jejich vlivu :  všechny metody byly použity bez jakýchkoli odchylek 

Jiné než běžné účetní metody nebyly použity 

 

e) použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou – tento bod se uvádí jen v příloze, 
sestavené v plném rozsahu. 
 

Změny reálné hodnoty a způsob jejich zaúčtování:  není případné 

pro každý druh derivátů uvede údaje o rozsahu a 
podstatě: 

 není případné 

důvody a výši opravné položky, u majetku a závazků 
neoceněných reálnou hodnotou 

 není případné 

 

 

f) výši a povaze jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem  – 

tento bod se uvádí jen v příloze, sestavené v plném rozsahu. 
 

 
Významné náklady tis. Kč 

Odpis nedobytné pohledávky – nájemné CIH 5 286 

Nákup CP - Wood     195 694 

Nákup CP - ČSOB         4 558 

Nákup CP - Patria         1 538 

Nákup CP – směnečný program J&T banka       95 500 

Nákup CP  - směnečný program Privat Banka       35 000 

Významné výnosy tis. Kč 

Čerpání vnitřních fondů – personální náklady       54 536 

Čerpání vnitřních fondů - ostatní       10 385 

Dotace MK na činnost církevní organizace       62 218 

Prodej CP – Wood      231 050 

Prodej CP - ČSOB          6 296 

Prodej CP - Patria          1 533 

Prodej CP – směnečný program Privat Banka          1 122 

Prodej CP – směnečný program J&T banka        97 144 

 

 

g) názvu, sídle a právní formě každé účetní jednotky, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením, 
  

ÚJ není v žádné jiné ÚJ společníkem s neomezeným ručením. 
 

 

h) jednotlivých položkách dlouhodobého majetku 

 

1. zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období (v tis. Kč)  
 

Farnímu sboru v Uherském Hradišti byla darována budova v Luhačovicích. V rekreačních střediscích v Janských 
Lázních a v Bělči proběhlo technické zhodnocení budov. V položce Stroje a zařízení  byl vyřazen inventář budovy 
v Janských Lázních. 
Ze stavu nehmotného majetku byl vyřazen nepoužívaný účetní SW Xaverius a grafický program Adobe Design. 
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Dlouhodobý majetek PZ k 1.1 Přírůstky Úbytky KZ k 31.12. 

013 xxx – Software                  302             56                 0              358 

018 xxx – Dlouhodobý nehmotný majetek                  336               0             315                 21 

021 xxx – Budovy a stavby          177 585            1 037             660       177 962 

022 5xx – Stroje a zařízení            6 809                  0             520           6 289  

031 100 - Pozemky          26 100                 0               20         26 080  

2.  výši opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během 
účetního období (v tis. Kč) 

Oprávky k DM PZ k 1.1 Zvýšení Snížení KZ k 31.12. 

 07x – Oprávky k DNM               638                  9               315               332 

 081 – Oprávky k DM       101 438          6 110               660       106 888 

 082 – Oprávky k inventáři            5 285             357               520            5 122 

 

ÚJ netvořila opravné položky k DM. 

 

3. výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku, 
  

V účetním období nebyly aktivovány úroky do ceny DM. 
 

 

i) celkové odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměně přijaté auditorem za 
jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby  – tento bod se uvádí jen v příloze, sestavené 
v plném rozsahu. 
 

Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky  za rok 2020 je 130 000,- Kč + DPH .  

  

j) názvu 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, popřípadě počtu kusových akcií, a druhu těchto akcií, jakož i výše 
základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období, 
 

ÚJ drží podíl ve společnosti Kalich s.r.o. 
ÚJ drží podíl ve společnosti ČCE (A), investiční fond s proměnným kapitálem, a.s. (IČO 03788130) 
ÚJ drží podíl ve společnosti ČCE (B), investiční fond s proměnným kapitálem, a.s. (IČO 03827089) 
ÚJ drží podíl ve společnosti ČCE Reality a.s. (IČO 04471431) 
 

ČCE je zřizovatelem těchto organizací: 
Nadační fond církevního školství  
Diakonie Českobratrské církve evangelické 

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci 

Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 

Bratrská škola- církevní základní škola v Praze 

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně 

Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociálně právní v Brně 

Střední odborná škola sociální a zdravotnická, Evangelická akademie Náchod 

Škola příběhem – církevní základní škola v Brně 

  

k) přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných 
finančních a celních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti, 
  

Nemáme žádné splatné dluhy vůči OSSZ, ZP a FÚ. 
 

l) počtu a jmenovité hodnotě nabytých akcií za každý druh akcií zvlášť, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, 

informace o jejich ocenění; obdobně se postupuje u podílů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných 
cenných papírů nebo práv s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají, 
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ÚJ vlastní:
podílový list CZ0003523060 v počtu 766 667 kusů a tržní hodnotě 767 tis. Kč,
podílový list CZ0003523078 v počtu 2 300 000 kusů a tržní hodnotě 2 300 tis. Kč,
podílový list CZ0008473600 v počtu 33 837 153 kusů a tržní hodnotě 53 463 tis. Kč,
podílový list CZ0008472271 v počtu 40 037 kusů a tržní hodnotě 75 tis. Kč,
podílový list CZ0008474160 v počtu 2 599 427 kusů a tržní hodnotě 3 525 tis. Kč,
podílový list CZ0003704603 v počtu 3 000 000 kusů a tržní hodnotě 3 055 tis. Kč,
podílový list CZ0000000872 v počtu 3 000 000 kusů a tržní hodnotě 3 148 tis. Kč,
podílový list CZ0008474178 v počtu 10 560 650 kusů a tržní hodnotě 11 756 tis. Kč,
podílový list CZ0008472859 v počtu 853 751 kusů a tržní hodnotě 1 262 tis. Kč,
podílový list CZ0009009874 v počtu 160 kusů a tržní hodnotě 94 tis. Kč,
podílové listy (projekt Plastigram) ve společnosti Meridon Innovative Technologies Fund v hodnotě 4 000 tis. Kč,
směnky J&T Privat Equity (JTJPC 007213, JTJPC 007974, JTJPC 007545, JTJPC 007658, JTJPC 007837, JTJPC
007078, JTJPC 007319) v počtu 7 kusů a tržní hodnotě 83 834 tis. Kč,
korporátní směnky Penta Funding, a.s. v počtu 9 kusů a tržní hodnotě 1 803 tis. EUR. 
 

m) částkách dluhů, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému

dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetní jednotky, krytých zárukou danou touto účetní jednotkou, s

uvedením  povahy  a  formy  záruky;  tyto  informace  se  uvádějí  odděleně  pro  položku  každého  věřitele  podle

struktury rozvahy,

 

ÚJ nemá takové dluhy.

n) celkové výši finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze,

 ÚJ nemá takové dluhy.

o) výsledku hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů

 

 účetní upravený (DP)

VH hlavní činnos� - 333  

VH hospodářské činnos�               5 450  

Celkem              5 117  

a souvisejících zvláštních právních předpisů v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní

období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek „A.III.10. Mzdové náklady“ až „A.III.14. Ostatní sociální

náklady“, údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy řídicích, kontrolních nebo jiných

orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou,

 

kategorie p) průměrném evidenčním

přepočteném počtu zaměstnanců

podle zákona upravujícího státní

statistickou službu zaměstnanců

prům.přep.počet

         261,83

 z toho: duchovenš3 zaměstnanci         216,64

 z toho: Synodní rada              4,5

 z toho: Ústřední církevní kancelář            40,69

z výkazu zisku a ztrát v �s. Kč

A.III.10           93 586

A.III.11 31 239

A.III.12             1 822

A.III.13             5 093

A.III.14                605
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Žádný zaměstnanec není současně členem řídícího, kontrolního nebo jiného orgánu. 
 

q) výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů 
určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo 
smluvně sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů s uvedením celkové výše pro každou 
kategorii členů. Informace vymezené v odstavci 1 písm. q), r), odstavci 1 písm. s) a v) se uvádějí tak, aby neumožnily 

určit finanční částky týkající se určitého člena takového orgánu nebo osoby, a s ohledem na zákon upravující 
ochranu osobních údajů. 
 

  

kategorie členů orgánů výše odměny dluh k 31.12. 

      

      

      

 

Nebyly stanoveny ani vypláceny žádné odměny uvedeným členům orgánů 

 

 

 

r) účasti členů řídicích, 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. Informace vymezené v odstavci 1 písm. q), r), odstavci 1 písm. 
s) a v) se uvádějí tak, aby neumožnily určit finanční částky týkající se určitého člena takového orgánu nebo osoby, 
a s ohledem na zákon upravující ochranu osobních údajů. 
 

Vymezení členové orgánů nejsou členy osob, se kterými jsou uzavřeny obchodní smlouvy či jiné vztahy. 
  

s) výši záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu q) s uvedením úrokové sazby, 
hlavních podmínek a případně proplacených částkách, o dluzích přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s 
uvedením celkové výše pro každou kategorii členů. Informace vymezené v odstavci 1 písm. q), r), odstavci 1 písm. 
s) a v) se uvádějí tak, aby neumožnily určit finanční částky týkající se určitého člena takového orgánu nebo osoby, 
a s ohledem na zákon upravující ochranu osobních údajů. 
 

Vymezeným členům orgánů nebyly poskytnuty žádné zálohy, závdavky ani úvěry ani nepřijali na svůj účet žádné 
dluhy ÚJ jako určitý druh záruky. 
  

t) způsobu 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 zákona upravujícího daně z příjmů, 
  

Daň z příjmů je v souladu se ZDP stanovena ze zdaňovaných příjmů, kterými jsou ziskové hlavní činnosti a veškeré 
hospodářské činnosti. Pokud je vykázán základ daně, je využita položka snižující základ daně podle §20/7 ZDP. 
Daňová úspora z příslušného roku je vždy využita v roce následujícím. 
 

  tis. Kč 

Uplatněná položka dle §20/7 ZDP v roce předešlém                  1 000 

Daňová úspora z toho plynoucí    190  

Použití daňové úspory v roce běžném                     190 

 

u) každé významné položce z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u které je uvedení podstatné pro hodnocení 
finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani 
nepřímo z rozvahy 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 a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými 
položkami a v rozvaze a výkazu zisku a ztráty nejsou samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých úvěrů, 
včetně úrokových sazeb, a popis zajištění úvěrů, přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého 
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nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních 
fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů, 
 

Významné položky RO a VZZ Komentář 

    

    

    

 

Významné přírůstky/úbytky 
položek  RO a VZZ 

Komentář 

    

    

    

 

dlouhodobý úvěr sazba zajištění 
 ČSOB, a.s.  1,9 % p.a.  účelový na refinancování dl.aktiv,  

     zajištěno majetkem  

      

 

přijatá dotace tis. Kč druh/zdroj 

 Příspěvek na podporu činnosti    62 218 MK ČR/ majetkové vyrovnání s církvemi 
 Roční splátka finanční náhrady    83 986  MK ČR/ majetkové vyrovnání s církvemi   
 Oprava fasády – Jungmannova 9         500 Magistrát hl. města Praha 

 Sjezd (ne)jen evangelické mládeže           65 MK ČR 

 Náhrady mezd         103 Úřad práce ČR 

   

 

v) přehledu o vlastním jmění, 
Vlastní jmění organizace v celkovém evidovaném stavu 2 026 777 tis. Kč je tvořeno pohledávkou za Českou 
republikou ve výši 1 847 681 tis. Kč, základním jměním nakladatelství Kalich, s.r.o. ve výši 4 008 tis. Kč a movitým 
majetkem ve výši 175 088 tis. Kč. 
 

w) přehledu o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jde-li o významné položky, nebo 

pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis. Informace vymezené v odstavci 1 písm. q), r), odstavci 1 písm. s) a v) se 
uvádějí tak, aby neumožnily určit finanční částky týkající se určitého člena takového orgánu nebo osoby, a s 
ohledem na zákon upravující ochranu osobních údajů. 
 

Významné přijaté dary tis. Kč Dárce 

Práce s menšinami        506 Ev.Landeskirche in Baden, Ev.Kirche in 

Hessen, Orgbyo Stiftung 

Setkání křesťanů - 2022 195  Ev. Kirche der Pfalz, Maďarská lut.církev 

Církevní hudba         156 CEK, VEM 

Investice ve středisku Běleč        543 OPM, Valdenská církev 

Dar na opravu kostela v 

Herlíkovicích 

       120 

Conseq investmens 

Dar na krytí výpadku příjmů        331 Ev.Kirche Sachsens, WCRC 

Podpora mládeže a vzdělávání     1 356 Orgbyo Stiftung a Ev.Kirche in Hessen 

Významné poskytnuté dary tis. Kč Obdarovaný 

Podpora projektů Diakonie ČCE          550  Diakonie ČCE 

Budova v Luhačovicích          222  Farní sbor Uherské Hradiště 

Pomoc pro uprchlíky         200   Lékaři bez hranic 

Příspěvek na obnovu objektu 

Truhlářská  
        200 

 Městská část Praha 1 

Podpora oprav církevního majetku      1 849  Farní sbory ČCE 
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x) přehledu o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky, s uvedením účelu a výši vybraných 
částek, 
 

V účetním období neproběhla veřejná sbírka. 
 

 

 

 

 

  

y) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku, 
 

HV a jeho vypořádání tis. Kč 

HV minulého období (+zisk/-ztráta)       -620 

 

Výsledkem hospodaření roku 2019 je ztráta, který bude kryta z Rezervního fondu ve výši 328 tis. a z Personálního 
fondu ve výši 292 tis. Kč.  
 

z) individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvótách a limitech, o 
kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace 
o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její významnost. 
 

Nemáme žádné takové položky. 
 

§30/2) V případě majetku, který byl oceněn podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, nebo v případě souborů tohoto 
majetku podle § 42b odst. 2 písm. a), účetní jednotka uvede počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na 

průkazný účetní záznam o skutečném stavu tohoto majetku, nebo přiloží seznam tohoto majetku. 
  

Nemáme žádné takové položky. 
 

§30/3) Pokud účetní jednotka vlastní více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, uvede v příloze v účetní 
závěrce také tyto údaje a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem, b) výše ocenění lesních porostů 
stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva 
na m2, která činí 57 Kč. 
  

Nemáme lesní pozemky o výměře převyšující 10 ha. 
 

§30/4) Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního porostu také jiným způsobem než součinem výměry lesních 
pozemků s lesním porostem a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva podle odstavce 3 písm. b), například v 
souvislosti s podrobnějším členěním podle skupiny dřevin, a takto zjištěná cena je významně rozdílná, uvede v 
příloze v účetní závěrce také tuto cenu a informace o způsobu stanovení její výše a důvod jejího zjišťování. 
 

Nemáme lesní porosty.  
 

  

V Praze, dne 19.3.2021 

 

 

 

….……………………………          ………………………………….. 
       Mgr. Daniel Ženatý       Ing. Vladimír Zikmund 

Digitálně podepsal 
Mgr. Daniel Ženatý 
Datum: 2021.03.30 
17:42:44 +02'00'

Digitálně podepsal 
Ing. Vladimír Zikmund 
Datum: 2021.03.30 
18:22:10 +02'00'
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