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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 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

Termín provedení auditu

12.3.2020 – 14.4.2020

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

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

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, oprávnění KAČR č. 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 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 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 31.12.2019  a  nákladů  a  výnosů  a  výsledku  jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2019 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
oprávnění KAČR č. 277                                                                                     oprávnění KAČR č. 2092

V Praze, dne 14. dubna 2020
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Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
�� Rozvaha k 31.12.2019
�� Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
�� Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019
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(v celých tisících Kč)

a předmět činnosti účetní jednotky

Název, sídlo,  právní forma

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha

plný rozsah

ke dni  ..................................31.12.2019

IČO

00445223

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Českobratrská církev evangelická

Praha 1

Jungmannova  9

Praha 1

111 21............................................................................

Česká republika............................................................................

............................................................................

Stav k poslednímu

dni účet. období

Stav k prvnímu

dni účet. období

Číslo

řádkuA K T I V A

AKTIVA 1

A. Dlouhodobý majetek celkem 656 8212 810 455

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 6383 638

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 4

2. Software 3025 302

3. Ocenitelná práva 6

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3367 336

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 8

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 9

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 10

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 213 53411 214 174

1. Pozemky 26 37012 26 100

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 1 56713 1 567

3. Stavby 177 58514 177 585

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 6 68015 6 807

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 16

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 17

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 18

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 19

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 33220 2 115

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 543 81822 703 004

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 430 60423 470 668

2. Podíly - podstatný vliv 24

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 89 79025 207 835

4. Zápůjčky organizačním složkám 26

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 27

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 23 42428 24 501

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -101 16929 -107 361

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30

2. Oprávky k softwaru -30231 -302

3. Oprávky k ocenitelným právům 32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -33633 -336

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34

6. Oprávky ke stavbám -95 59035 -101 438

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí -4 94136 -5 285

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40



Stav k poslednímu

dni účet. období

Stav k prvnímu

dni účet. období

Číslo

řádkuA K T I V A

B. Krátkodobý majetek celkem 2 157 54741 2 026 806

I. Zásoby celkem 3 32042 3 400

1. Materiál na skladě 43

2. Materiál na cestě 44

3. Nedokončená výroba 45

4. Polotovary vlastní výroby 46

5. Výrobky 47

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 48

7. Zboží na skladě a v prodejnách 3 32049 3 400

8. Zboží na cestě 50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51

II. Pohledávky celkem 1 966 46752 1 930 809

1. Odběratelé 1 31353 1 475

2. Směnky k inkasu 54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55

4. Poskytnuté provozní zálohy 2 37556 1 461

5. Ostatní pohledávky 1 37657 1 299

6. Pohledávky za zaměstnanci 558 8

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 59

8. Daň z příjmů 52060 2 964

9. Ostatní přímé daně 261

10. Daň z přidané hodnoty 62

11. Ostatní daně a poplatky 163 1

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 1 926 04364 1 891 936

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 65

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 66

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 67

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 68

17. Jiné pohledávky 42 03069 38 862

18. Dohadné účty aktivní 70

19. Opravná položka k pohledávkám -7 19871 -7 197

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 184 67272 90 617

1. Peněžní prostředky v pokladně 34173 411

2. Ceniny 22374 17

3. Peněžní prostředky na účtech 145 18275 90 189

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 38 92677

6. Ostatní cenné papíry 78

7. Peníze na cestě 79

IV. Jiná aktiva celkem 3 08880 1 980

1. Náklady příštích období 11581 117

2. Příjmy příštích období 2 97382 1 863

Aktiva celkem 2 814 36883 2 837 261



Stav k poslednímu

dni účet. období

Stav k prvnímu

dni účet. období

Číslo

řádkuP A S I V A

PASIVA 84

A. Vlastní zdroje celkem 2 793 38185 2 819 797

I. Jmění celkem 2 790 41486 2 816 769

1. Vlastní jmění 2 129 20787 2 075 701

2. Fondy 653 69688 729 235

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 7 51189 11 833

II. Výsledek hospodaření celkem 2 96790 3 028

1. Účet výsledku hospodaření 91 61

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 2 96792

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 2 967

B. Cizí zdroje celkem 20 98794 17 464

I. Rezervy celkem 95

1. Rezervy 96

II. Dlouhodobé závazky celkem 3 26597 3 206

1. Dlouhodobé úvěry 58698 454

2. Vydané dluhopisy 99

3. Závazky z pronájmu 100

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 101

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 102

6. Dohadné účty pasivní 103

7. Ostatní dlouhodobé závazky 2 679104 2 752

III. Krátkodobé závazky celkem 17 696105 14 258

1. Dodavatelé 1 137106 727

2. Směnky k úhradě 107

3. Přijaté zálohy 1 366108 561

4. Ostatní závazky 480109 340

5. Zaměstnanci 5 620110 5 831

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 83111 39

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 3 048112 3 205

8. Daň z příjmů 113

9. Ostatní přímé daně 466114 562

10. Daň z přidané hodnoty 191115 246

11. Ostatní daně a poplatky 8116

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 117

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 24118 133

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 119

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 120

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 121

17. Jiné závazky 2 993122 345

18. Krátkodobé úvěry 123

19. Eskontní úvěry 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 125

21. Vlastní dluhopisy 126

22. Dohadné účty pasivní 2 280127 2 269

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 128

IV. Jiná pasiva celkem 26129

1. Výdaje příštích období 26130

2. Výnosy příštích období 131

Pasiva celkem 2 814 368132 2 837 261

Sestaveno dne: ........................................................ Podpisový záznam: .............................................................



(v celých tisících Kč)

a předmět činnosti účetní jednotky

Název, sídlo,  právní forma

Výkaz zisku a ztráty
plný rozsah

Minimální závazný výčet informací 
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni  ..................................31.12.2019

IČO

00445223

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Českobratrská církev evangelická

Praha 1

Jungmannova  9

Praha 1

111 21............................................................................

Česká republika............................................................................

............................................................................

hospodářskáhlavní

Činnosti

celkem

A. Náklady 132 498 263 273 395 771

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 7 216 13 969 21 185

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1 086 3 642 4 728

2. Prodané zboží 194 194

3. Opravy a udržování 328 4 514 4 842

4. Náklady na cestovné 692 84 776

5. Náklady na reprezentaci 266 1 267

6. Ostatní služby 4 844 5 534 10 378

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9. Aktivace dlouhodobého majetku

III. Osobní náklady 116 022 11 432 127 454

10. Mzdové náklady 81 414 8 504 89 918

11. Zákonné sociální pojištění 27 585 2 496 30 081

12. Ostatní sociální pojištění 1 717 107 1 824

13. Zákonné sociální náklady 4 856 202 5 058

14. Ostatní sociální náklady 450 123 573

IV. Daně a poplatky 49 257 306

15. Daně a poplatky 49 257 306

V. Ostatní náklady 6 989 1 308 8 297

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 2 2

17. Odpis nedobytné pohledávky 4 393 397

18. Nákladové úroky 30 4 34

19. Kursové ztráty 27 24 51

20. Dary 6 135 6 135

21. Manka a škody 7 7

22. Jiné ostatní náklady 791 880 1 671

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 1 835 236 307 238 142

23. Odpisy dlouhodobého majetku 864 5 395 6 259

24. Prodaný dlouhodobý majetek

25. Prodané cenné papíry a podíly 230 912 230 912

26. Prodaný materiál

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 971 971

VII. Poskytnuté příspěvky 387 387

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 387 387

VIII. Daň z příjmů

29. Daň z příjmů

Náklady celkem 132 498 263 273 395 771

B. Výnosy 126 793 269 039 395 832

I. Provozní dotace 193 20 213

1. Provozní dotace 193 20 213

II Přijaté příspěvky 656 469 1 125

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 11 11

3. Přijaté příspěvky (dary) 645 469 1 114

4. Přijaté členské příspěvky



hospodářskáhlavní

Činnosti

celkem

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 933 31 711 32 644

IV. Ostatní výnosy 125 011 613 125 624

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 24 24

6. Platby za odepsané pohledávky

7. Výnosové úroky 46 46

9. Kurzové zisky 1 1 2

9. Zúčtování fondů 124 942 117 125 059

10. Jiné ostatní výnosy 22 471 493

V. Tržby z prodeje majetku 236 226 236 226

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 1

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 234 320 234 320

13. Tržby z prodeje materiálu

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 1 705 1 705

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 200 200

Výnosy celkem 126 793 269 039 395 832

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -5 705 5 766 61

D. Výsledek hospodaření po zdanění -5 705 5 766 61

Sestaveno dne: ........................................................

Podpisový záznam: .............................................................
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2019 

 

§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: 31.12.2019 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 8.4.2020 

 

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 

 

způsob oceňování dlouhodobého majetku: dle §32 vyhlášky 504/2002 

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

způsob oceňování závazků: dle vyhlášky 
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způsob úpravy hodnot majetku (odpisy, opr. položky) : 

odpisy jsou stanoveny rovnoměrně dle doby životnosti,  
opravné položky se tvoří pouze k pohledávkám tak, že 
k pohledávkám po splatnosti více než 12 měs.se tvoří 100% OP a 
k pohledávkám po splatnosti od 6-12 měsíců se tvoří 50% OP. 

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. 

 

ÚJ nevykazuje žádné takové položky. 

 

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)  

 

Diakonii ČCE byly darovány restituované pozemky v Myslibořicích. U zbývajícího dlouhodobého majetku nedošlo 

k žádným významným změnám  

 
Dlouhodobý majetek PZ k 1.1 Přírůstky Úbytky KZ k 31.12. 

022 310 – Dopravní prostředky               2 311              70             66            2 315 

022 5xx – Stroje a zařízení             1 715             124               0            1 839    

031 100 - Pozemky          26 370          3 179        3 449          26 100   

     

     

     

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. 

 081 – Oprávky k DM          95 590          5 848                  0       101 438 

 082 – Oprávky k inventáři            4 941             410                66            5 285 

         

 

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. 
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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 2019 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, 

 

ÚJ vlastní: 

podílový list CZ0003523060 v počtu 2 300 000 kusů a tržní hodnotě 2 307 tis. Kč, 

podílový list CZ0003523078 v počtu 2 300 000 kusů a tržní hodnotě 2 301 tis. Kč, 

podílový list CZ0008473600 v počtu 33837 153 kusů a tržní hodnotě 51 811 tis. Kč, 

podílový list LU0095279401 v počtu 152,1266 kusů a tržní hodnotě 6 024 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 3 376 tis. Kč, 

podílový list CZ0003704603 v počtu 3 000 000 kusů a tržní hodnotě 3 059 tis. Kč, 

podílový list CZ0000000872 v počtu 3 000 000 kusů a tržní hodnotě 3 029 tis. Kč, 

podílový list CZ0008042124 v počtu 1 033 658 kusů a tržní hodnotě 35 175 tis. Kč, 

podílový list CZ0008042124 v počtu 720 kusů a tržní hodnotě 23 800 tis. Kč 

podílový list CZ0008474178 v počtu 10 560 650 kusů a tržní hodnotě 11 592 tis. Kč, 

podílový list CZ0008472859 v počtu 853 751 kusů a tržní hodnotě 1 192 tis. Kč, 

podílové listy (projekt Plastigram) ve společnosti Meridon Innovative Technologies Fund v hodnotě 4 000 tis. Kč. 

 

 

  

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 
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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 činnosti         -5 705   

VH hospodářské činnosti          5 766   

Celkem                61    

 

 

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 

          262,06 

    

    

    

 

z výkazu zisku a ztrát v tis. Kč 

A.III.10           89 918 

A.III.11 30 081 

A.III.12             1 824 

A.III.13             5 058  

A.III.14                573 

 

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 
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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 daň.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 

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 
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přijatá dotace tis. Kč druh/zdroj 

 Příspěvek na podporu činnosti    68 147 MK ČR/ majetkové vyrovnání s církvemi 

 Roční splátka finanční náhrady    82 258  MK ČR/ majetkové vyrovnání s církvemi   

 Zabezpečení a ochrana objektu          101 MK ČR 

 Sjezd (ne)jen evangelické mládeže           92 MK ČR 

 Katalog starých tisků           40 MK ČR 

Kostel Martin ve zdi           38 Magistrát hl. města Praha 

 

v) přehledu o vlastním jmění, 

Vlastní jmění organizace v celkovém evidovaném stavu 2 075 701 tis. Kč je tvořeno pohledávkou za Českou 

republikou ve výši 1 891 936 tis. Kč, základním jměním nakladatelství Kalich, s.r.o. ve výši 4 008 tis. Kč a movitým 

majetkem ve výši 179 757 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 

Výročí 100 let ČCE          628 Ev.Kirche im Rheinland 

Práce s mládeží a vzdělávání      1 094  Orgbyo Stiftung-Švýcarsko, LWF    

publikační činnost  101  Ev.-Luth.Kirche in Bayern 

Církevní hudba          137 CEK, VEM 

Investice ve středisku Běleč         938  OPM, Valdenská církev 

Dar na bezbarer. pokoje v Bělči         100 Conseq investmens 

publikační činnost          95 Nadační fond Věry Třebízské Řivnáčové 

Podpora mládežnických akcí        237 LWF 

Významné poskytnuté dary tis. Kč Obdarovaný 

Podpora projektů Diakonie ČCE          560  Diakonie ČCE 

Pozemky v Myslibořicích       2 973  Diakonie ČCE 

Pomoc pro obyvatele domu v 
Lenoře 

          60 
 ADRA 

Příspěvek na opravu střechy           50  Hermann Heindrich 

Podpora oprav církevního majetku      1 700  Farní sbory ČCE 

Příspěvek na opravu varhan        250  Farní sbor - Vsetín 

 

K rozpouštění poskytnutých darů dochází z důvodu evidence přes účty třídy 5 a 6. 

 

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)       2 967 

    

 

Výsledkem hospodaření roku 2018 je zisk, který bude převeden do Rezervního fondu.  
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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 ……………………, dne …………… 

 

 

 

….……………………………          ………………………………….. 

       Mgr. Daniel Ženatý       Ing. Vladimír Zikmund 
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