
Výroční zpráva spolku Přírodní zahrada z. s. za rok 2020

1. O nás

Spolek Přírodní zahrada z.s. vznikl v roce 2006 jak dobrovolné, nezávislé sdružení,
sdružující členy na základě společného zájmu, kterým je plnění následujících cílů:
a) vytvořit síť ukázkových „Přírodních zahrad“
b) iniciovat i podporovat jednotlivce i skupiny při vytváření a zakládání „Přírodních zahrad“
c) aktivně se spolupodílet na akcích a osvětě v rámci ekologické a environmentální výchovy,
přírodního „zahradničení“ a aktivitách, které vedou k vědomí odpovědnosti za udržení kvality
prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách.

Občanské sdružení se dle nového občanského zákoníku transformovalo během roku 2016
do zapsaného spolku – změnilo odpovídajícím způsobem název, stanovy a logo. Spolek je
zapsaný ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značku L 4280 vedenou u Krajského soudu v
Českých Budějovicích.

Spolek Přírodní zahrada z.s. má k 31. 12. 2020 56 členů, mezi nimiž jsou nejen fyzické, ale i
právnické osoby – odborníci či zástupci zahradnických firem i soukromé osoby z řad laické
veřejnosti.

2. Celkový přehled aktivit

V roce 2020 jsme konferencí ve Slavonicích slavnostně zakončili projekt „Klimatická zeleň
ATCZ 142“. Cílem projektu bylo rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a
široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah
ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Na aktivitách
projektu jsme pracovali od října 2017 do října 2020.

Za podpory Ministerstva životního prostředí jsme realizovali projekt „Jak na sucho v
zahradě”. Projektové aktivity byly zaměřeny na vzdělávání v oblasti přírodě blízkých
postupů při zakládání a údržbě zahrad, parků a veřejných prostranství. Projekt podpořil
vzdělávání v oblasti zadržování vody v zahradách, parcích a na veřejných prostranstvích a
ovlivňování mikroklimatu. Na příkladech dobré praxe ukázal šetrné hospodaření s vodou a
půdou, budování prvků pro zadržení vody (přírodní jezírka, dešťové záhony, svejly apod.),
vysazování zeleně (stromy a keře) apod.

Věnujeme se běžné činnosti spolku, certifikujeme nové zahrady do sítě přírodních zahrad,
zajišťujeme poradenství, připravujeme a distribuujeme propagační materiály apod.



3. Průběžné aktivity

V průběhu roku 2020 jsme ve spolupráci s partnery projektu v dalších regionech vydali 37
certifikátů Přírodní zahrada a 13 certifikátů Ukázková přírodní zahrada. Ke konci roku 2020
evidujeme v celé ČR  586 přírodních zahrad, z toho 115 ukázkových.

4. Akce a aktivity v rámci realizovaných projektů i mimo ně

Akce mimo projekty
● 6. - 7. 6. Víkend otevřených zahrad – propagace a distribuce propagačních materiálů

zapojeným zahradám

Projekt Jak na sucho v zahradě

V projektu byly realizovány semináře a exkurze pro různé cílové skupiny (veřejnost, veřejná
správa, školy) na téma hospodaření s vodou, význam a funkce přírodních zahrad
soukromých, školních i veřejných.

● Karlovarský kraj
11. 7. Bečovská botanická zahrada – přednášky a exkurze po botanické zahradě (ve
spolupráci s K. Dvořákovou, zástupkyní Přírodní zahrada z.s. - Centrum Karlovarský
kraj, organizační jednotky spolku Přírodní zahrada z. s.)

● Plzeňský kraj
12. 7. Myslovice, Přeštice ad. – přednášky a exkurze po UPZ a PZ (ve spolupráci
s ENVIC a poradci PZ V. Dvořákovou a manželi Doležalovými)

● Pardubický a Královéhradecký kraj
15. - 16. 8. exkurze po UPZ v obou krajích (ve spolupráci s poradkyněmi z těchto
krajů D. Krčilovou a P. Formánkovou)

● Jihomoravský kraj
4. - 5. 9. přednášky a exkurze po Lipkových UPZ v Brně (ve spolupráci s D.
Křivánkovou z Lipky)

● Liberecký a Ústecký kraj
12. 9. přednášky a exkurze po UPZ a PZ (ve spolupráci s poradkyněmi PZ v regionu
P. Šilberskou a M. Burešovou)

● Zlínský kraj
13. 9. přednášky a exkurze UPZ Centrum Veronica Hostětín s Č. Holušou (ve
spolupráci se ZO ČSOP Veronica)

● Moravskoslezský kraj
25. - 26. 9. přednášky a exkurze UPZ D. Lomná, přírodní zahrady a střešní zahrady
v regionu (ve spolupráci s UPZ D. Lomná a majitelkou PZ H. Kwolkovou)



foto z exkurze 12. 9. Liberecký a Ústecký kraj - Levandulová zahrada

Projekt Klimagrün

● 7. 3.  – seminář k roubování ovocných stromů v Roseči
● 29. - 30. 9. – závěrečná konference projektu s exkurzemi
● 6. 10. – seminář ve spolupráci s Natur im Garten – Zakládání extenzivních

trvalkových záhonů v Gmündu – určeno pro zástupce obcí
● semináře KS NS MAS JčK – jen honoráře odborníků – dle jimi naplánovaných akcí a

rozpočtu projektu
● 9. 9. - účast zaměstnanců na exkurzi Jihomoravského kraje po výsadbách v rámci

projektu vč. exkurze ve firmě LIKOS (u Slavkova – střešní a vertikální zahrady)

Projekt Bylinky spojují

● 2. 9. přípravné jednání - Karlstein a.d. Thaya
● 18. 12. přípravné jednání - Mutišov

5. Publikační činnost a propagace

● redakce a korektury české verze elektronických informačních listů, vydaných
partnery projektu v Rakousku a určených pro obce:
○ Květnaté louky (k dispozici rovněž v tištěné podobě - 150 ks)
○ Zelené zastínění (k dispozici rovněž v tištěné podobě - 150 ks)
○ Hospodaření s dešťovou vodou

● redakce a korektury české verze materiálů rakouských partnerů projektu Klimatická
zeleň:



○ Zelená infrastruktura
○ Klimatická zeleň

● Jak na sucho v zahradě - mapa ukázkových přírodních zahrad – 10000 ks
● Jak na sucho v zahradě - brožura – 5000 ks.
● Ukázkové přírodní zahrady v jižních Čechách - aktualizace brožury – 5000 ks

(objednávka Jihočeského kraje)
● elektronické informační listy pro veřejnost - překlad a grafika

○ Domečky pro včely samotářky
○ Květy a jejich opylovači
○ Dešťové záhony

● aktualizujeme webové stránky spolku http://prirodnizahrada.eu/
● spravujeme sociální sítě
● 4x ročně zasíláme registrovaným zájemcům newsletter se zahradními tipy a

pozvánkami na naše akce

http://prirodnizahrada.eu/


6. Mezinárodní spolupráce a spolupráce s partnery

● Pokračujeme ve spolupráci v rámci členství v European Garden Association (EGA) s
ročním členským příspěvkem 900 EUR. Předsednictvo se sešlo 7. 2. a 2. 7.

● v Norimberku a 5. 6. a 27. 11 online.
● 19. 10. účast na valné hromadě online
● 9. 12. se konala schůzka licenčních partnerů projektu Přírodní zahrada (Přírodní

zahrada z.s., Lipka, Chaloupky, ZO ČSOP Veronica, Centrum Cassopeia, ENVIC)

7. Jednání a stav orgánů

Rada spolku Přírodní zahrada z.s. fungovala v roce 2020 ve složení:
Martina Petrová – předsedkyně, Iveta Machátová – členka, Dana Křivánková – členka, Jan
Nussbauer - člen, Martin Charvát - člen. Rada se v roce 2020 sešla 10. 7. v Radonicích a
4. 12. online.

Revizní komise spolku Přírodní zahrada z.s. fungovala v roce 2020 ve složení: Jana
Bochníčková a Jitka Machová. Komise se sešla ke kontrole hospodaření roku 2019 dne
14. 7. 2020 v Jindřichově Hradci.

Valná hromada spolku Přírodní zahrada z.s. se sešla 17. 11. on-line.

8. Hospodaření spolku

Výsledovka spolku v roce 2020 (v příloze) a její analýza

Hospodářský výsledek byl v roce 2020 kladný. Výnosy činily 1.366.331,28 Kč, náklady činily
1.354.771,08, hospodářský výsledek roku 2020 je zisk ve výši 11.560,20 Kč.
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo podáno. Výsledkem je daňový základ
ve výši 7.606,- Kč. Bylo možné využít odpočitatelnou položku pro neziskové organizace
(maximum je 300.000,- Kč) a neplatit tudíž žádnou daň.

Celkové výnosy v roce 2020 ve výši 1.366.331,28 byly tvořeny kromě členských
příspěvků ve výši 28. 500,- Kč následujícími příjmy:
● Tržby z prodeje služeb - certifikace přírodních zahrad – 63.263,- Kč;

● Tržby z prodeje služeb – ostatní – spoluúčast partnerů na členském poplatku EGA a

přefakturace služeb (ubytování, stravování apod.) účastníkům – 129.055,- Kč;

● Tržby za prodané zboží – především plakety, dále drobné příjmy za přeprodej dalších

brožur – 112.733,- Kč;

● Úroky – 0,49 Kč;

● Kurzové zisky – 19.502,22 Kč;



● Účastnické poplatky při akcích – 125.901,- Kč;

● Jiné ostatní výnosy - přeplatky – 39,40 Kč;

● Přijaté finanční dary od soukromých osob – 6.500,- Kč;

● Dotace: přijaté a očekávané dotace na pokrytí nákladů projektu 9 EDUGARD, projektu

11 Klimatická zeleň, projektu 12 Jak na sucho v zahradě a projektu 13 Bylinky spojují v

celkové výši 880.837,17 Kč.

Celkové náklady v roce 2020 ve výši 1.354.771,08 Kč byly tvořeny následujícími
položkami:
● náklady na spotřebu materiálu ve výši 153.534,57 Kč (z toho kancelářské potřeby

20.135,- Kč a další spotřební materiál 170,- Kč a poměrné náklady na prodané plakety,

kalendáře a brožury a další publikace a na výrobu propagačních materiálů k šíření

zdarma 133.229,57 Kč);

● osobní náklady 507.705,- Kč, z toho mzdové náklady (tj. hrubé mzdy) 405.501,- Kč,

zákonné sociální pojištění a zákonné zdravotní pojištění 102.204,- Kč (tj. platby OSSZ a

ZP za organizaci);

● cestovné zaměstnanců 20.575,80 Kč;

● ostatní služby – repre většinou hrazeno z projektu – občerstvení na akcích 114.416,52

Kč;

● ostatní služby – náklady aktivit - projektů a akcí - externí náklady pro realizaci akcí a

aktivit (tiskové náklady a licence pro mapy, propagace, lektoři, pronájmy, tlumočení,

internet, poradenství, vstupné při exkurzích, služby pro certifikace a poradenství na

zahradách atd.) 382.030,92 Kč;

● poštovné 8.813,- Kč;

● vedení účetnictví a mzdové agendy 26.082,- Kč;

● nájemné kanceláře a služby ke kanceláři v roce 2020 ve výši 40.800,- Kč a krátkodobé

nájmy při akcích 2.832,50 Kč;

● nedaňové náklady - členský poplatek v EGA – 24.442,50 Kč;

● nákladové úroky (z úvěru k předfinancování projektu P9 a P11) 13.706,05 Kč;

● kurzové ztráty 43.664,31 Kč;

● ostatní náklady (bankovní poplatky, povinné úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění

platební karty, smluvní pokuty /zrušené tlumočení/ apod.) 16.167,91 Kč.

Rozvaha spolku v roce 2020 (v příloze) a její analýza

Aktiva spolku k 31.12.2020 měla hodnotu 992.988,98 Kč (stav k 1.1.2020 činil

1.596.742,74 Kč) a byla tvořena následujícími položkami:



● materiál a zboží na skladě: 192.178,83 Kč (stav k 1.1.2020: 121.206,- Kč);

● finanční prostředky: 10.382,35 Kč (stav k 1.1.2020: 24.853,25 Kč), z toho v pokladně 1.

070,83 Kč (respektive 884,- Kč a 7,05 EUR) a na bankovních účtech 9.311,52 Kč

(respektive 7.072,80 Kč a 84,48 EUR);

● pohledávky za odběrateli: 0,- Kč (stav k 1.1.2020: 2.272,- Kč);

● náklady příštích období: 232,32 Kč (stav k 1.1.2020: 232,32 Kč);

● dohadné účty aktivní 790.195,48 Kč (stav k 1.1.2020: 1.448.179,17 Kč) – očekávané

platby dotace z projektů P11 a P13.

Pasiva spolku k 31.12.2019 o stejné hodnotě jako aktiva 992.988,98 Kč (stav k 1.1.2020

činil 1.596.742,74 Kč) byla tvořena následujícími položkami:

● ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0,- Kč (stav k 1.1.2020: 850.000,- Kč);

● závazky vůči dodavatelům 8.698,65 Kč (stav k 1.1.2020: 33.756,32 Kč);

● přijaté zálohy 2.821,50 Kč (stav k 1.1.2020: 53.160,33 Kč) – jedná se o zálohu na

kofinancování projektu P11 od Jihočeského kraje, která bude zúčtována po schválení

vyúčtování v roce 2021;

● závazky vůči zaměstnancům a OSSZ a zdravotním pojišťovnám celkem 34.833,- Kč

(stav k 1.1.2020: 46.251,- Kč) – závazky jsou k dnešnímu dni uhrazeny;

● zúčtování daní (tvořené závazkem vůči FÚ v souvislosti s výplatou mezd) ve výši 48,- Kč

(stav k 1.1.2020: 1.882,- Kč);

● závazky vůči účastníkům spolku – půjčky od členů spolku na předfinancování projektů ve

výši 288.512,- Kč (k 1.1.20120: 258.512,- Kč) – v roce 2019 byla slušná část uhrazena,

ale opět došlo k navýšení, ale pouze o menší částku;

● výdaje příštích období 25.300,- Kč (stav k 1.1.2020: 0,- Kč) – jedná se o fakturu za

vedení účetnictví v roce 2020, která byla vystavena a uhrazena v roce 2021;

● výnosy příštích období 1.000,- Kč (stav k 1.1.2020: 1.500,- Kč) – jedná se o předplacené

členské příspěvky na příští roky;

● dále výsledek hospodaření za předchozí roky, tj. neuhrazená ztráta za minulé roky ve

výši 106.308,08 Kč a zisk za rok 2020 ve výši 11.560,20 Kč a

● dlouhodobý úvěr od Komerční banky na předfinancování projektů P9 a P11 ve výši

345.211,53 Kč (stav k 1.1.2019: 457.989,17 Kč) (tj. 13.026,85 EUR, které byly ke konci

roku aktuálně čerpány, celkový rámec, který byl k dispozici při realizaci projektu, činil



20.000,- EUR, úroková sazba úvěru je pohyblivá a odpovídá součtu 1M EURIBORu a

pevné odchylky ve výši 3,0% z jistiny úvěru. Za nečerpané prostředky se platí poplatek

ve výši 0,9% za rezervaci zdrojů.);

● ostatní dlouhodobé závazky – jedná se o bezúročnou návratnou finanční výpomoc

Jihočeského kraje na předfinancování projektu Klimatická zeleň – ke konci roku zbývá

splatit 381.312,18 Kč, závazek byl převeden z účtu krátkodobých závazků.

Stav majetku a zásob spolku k 31. 12. 2020
Spolek nemá k 31. 12. 2020 žádný hmotný investiční majetek (HIM) nad 40 tis. Kč, má

pouze drobný hmotný investiční majetek v hodnotě 76.658,48 Kč (nábytek, 2 notebooky,

fotoaparát, multifunkční tiskárnu a externí harddisk).

Spolek má k 31. 12. 2020 zásoby v hodnotě 192.178,83 Kč, a to 716 ks kalendáře

2020-2021, 101 ks plaket malých, 34 ks plaket velkých, 5000 ks brožury Jak na sucho

v zahradě a další materiály na prodej od jiných vydavatelů v hodnotě 1.629,20 Kč (vč.

komiksu Ježek).

9. Finanční podpora

Aktivity spolku byly v roce 2020 spolufinancovány z těchto zdrojů:

● Evropský fond pro regionální rozvoj – spolek je v letech 2017 – 2019 partnerem v
projektu Klimagrün/Klimatická zeleň ATCZ142 – podpora za celé projektové období
činí 69 886,90 EUR

● Ministerstvo životního prostředí - projekt Jak na sucho v zahradě - 250 000 Kč
● Fond malých projektů - projekt Bylinky spojují je realizován v letech 2020 – 2021 a

podpora za celé projektové období činí 19 969,05 EUR



Výsledovka analyticky Strana 1
Přírodní zahrada z.s. Rok: 2020 Dne: 19.04.2021 Tisk vybraných záznamůIČ: 27026175

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501000 -35 155,60-35 155,600,000,00Spotřeba materiálu 35 155,60
501100 20 135,0020 135,0020 135,000,00Spotřeba materiálu kancelářský 0,00
501200 170,00170,00170,000,00Spotřeba materiálu provozní 0,00
501300 111 456,40111 456,40111 456,400,00Spotřeba materiálu reklamní předměty 0,00
504000 56 928,7756 928,77213 952,000,00Prodané zboží 157 023,23
50x Spotřebované nákupy 345 713,40 192 178,83 153 534,57153 534,570,00

512000 20 575,8020 575,8020 575,800,00Náklady na cestovné 0,00
518050 114 416,52114 416,52114 416,520,00Ostatní služby - repre hrazeno z projektu 0,00
518100 353 516,92353 516,92354 536,920,00Ostatní služby - náklady aktivit 1 020,00
518200 8 813,008 813,008 813,000,00Poštovné 0,00
518400 26 082,0026 082,0026 082,000,00Poradenství 0,00
518500 28 314,0028 314,0028 314,000,00Reklamní služby 0,00
518600 43 632,5043 632,5043 632,500,00Nájemné 0,00
518800 200,00200,00200,000,00Ostatní služby 0,00
518900 24 442,5024 442,5024 442,500,00Ostatní služby nedaňové 0,00
51x Služby 621 013,24 1 020,00 619 993,24619 993,240,00

521000 405 501,00405 501,00405 501,000,00Mzdové náklady 0,00
524000 77 678,0077 678,0077 678,000,00Zákonné sociální pojištění 0,00
524100 17 996,0017 996,0017 996,000,00OSSZ 0,00
524200 6 530,006 530,006 530,000,00ZP 0,00
52x Osobní náklady 507 705,00 0,00 507 705,00507 705,000,00

541000 1 210,001 210,001 210,000,00Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00
543000 94,0094,0094,000,00Odpis nedobytné pohledávky 0,00
544000 13 706,0513 706,0513 706,050,00Nákladové úroky 0,00
545000 43 664,3143 664,3143 664,310,00Kursové ztráty 0,00
549000 14 854,9114 854,9114 854,910,00Jiné ostatní náklady 0,00
549999 9,009,009,000,00Jiné ostatní náklady - přeplatky 0,00
54x Ostatní náklady 73 538,27 0,00 73 538,2773 538,270,00

0,00 1 547 969,91 193 198,83 1 354 771,081 354 771,08Náklady celkem

Výnosy
602100 63 263,0063 263,000,000,00Tržby z prodeje služeb-certifikace 63 263,00
602800 129 055,00129 055,000,000,00Tržby z prodeje služeb - ostatní 129 055,00
604000 112 733,00112 733,000,000,00Tržby za prodané zboží 112 733,00
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 305 051,00 305 051,00305 051,000,00

644000 0,490,490,000,00Výnosové úroky 0,49
645000 19 502,2219 502,220,000,00Kursové zisky 19 502,22
649100 125 901,00125 901,000,000,00účastnický poplatek 125 901,00
649200 39,4039,400,000,00Jiné ostatní výnosy - přeplatky 39,40
64x Ostatní výnosy 0,00 145 443,11 145 443,11145 443,110,00

682100 6 500,006 500,000,000,00Přijaté příspěvky (dary) 6 500,00
682900 17 539,3417 539,34347 869,760,00Přijaté příspěvky P9 365 409,10
682901 573 059,00573 059,001 100 309,410,00Přijaté příspěvky P11 1 673 368,41
682902 250 000,00250 000,000,000,00Přijaté příspěvky P12 250 000,00
682903 40 238,8340 238,830,000,00Přijaté příspěvky P13 40 238,83
684000 28 500,0028 500,000,000,00Přijaté členské příspěvky 28 500,00
68x Přijaté příspěvky 1 448 179,17 2 364 016,34 915 837,17915 837,170,00

0,00 1 448 179,17 2 814 510,45 1 366 331,281 366 331,28Výnosy celkem

11 560,20Hospodářský zisk celkem
11 560,20Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Aktiva
35 155,60-12 766,4035 155,6047 922,00Materiál na skladě 47 922,00112000

11x Materiál 35 155,60 47 922,00 35 155,60-12 766,4047 922,00

157 023,2383 739,23157 023,2373 284,00Zboží na skladě a v prodejnách 73 284,00132000
13x Zboží 157 023,23 73 284,00 157 023,2383 739,2373 284,00

121 206,00 70 972,83 192 178,83121 206,00192 178,831xx

884,00-556,0045 820,001 440,00Pokladna 46 376,00211100
186,83-763,8722,43950,70PokladnaEUR 786,30211200

21x Peněžní prostředky v pokladně 45 842,43 47 162,30 1 070,83-1 319,872 390,70

6 640,41-6 352,071 785 202,6012 992,48Účty v bankách KB2: 43-7629110217 1 791 554,67221300
105,610,020,02105,59Účty v bankách ČSOB 246076988 0,00221400
245,03-7 252,5527 000,457 497,58Účty v bankách ČSO2: 246077462 34 253,00221500
0,000,000,000,00Účty v bankách KB3:107-4218890227 0,00221600
81,750,020,0281,73Účty v bankách KB4:107-8468920247 0,00221700

2 238,72453,551 788 781,821 785,17Účty v bankách KB5:115-5649480267 1 788 328,27221800
22x Peněžní prostředky na účtech 3 600 984,91 3 614 135,94 9 311,52-13 151,0322 462,55

0,000,001 105 887,000,00Peníze na cestě 1 105 887,00261000
26x Převody mezi finančními účty 1 105 887,00 1 105 887,00 0,000,000,00

24 853,25 -14 470,90 10 382,354 767 185,244 752 714,342xx

0,00-2 178,00441 352,002 178,00Odběratelé 443 530,00311000
0,000,0010 000,000,00Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 10 000,00314000
0,00-94,001 538 433,9994,00Ostatní pohledávky 1 538 527,99315000

31x Pohledávky 1 989 785,99 1 992 057,99 0,00-2 272,002 272,00

0,000,000,000,00Pohledávky za zaměstnanci 0,00335000
33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 0,00 0,00 0,000,000,00

232,320,00232,32232,32Náklady příštích období 232,32381000
790 195,48-657 983,69790 195,481 448 179,17Dohadné účty aktivní 1 448 179,17388000

38x Přechodné účty aktiv a pasiv 790 427,80 1 448 411,49 790 427,80-657 983,691 448 411,49

0,000,004 100,000,00Vnitřní zúčtování 4 100,00395000
39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 4 100,00 4 100,00 0,000,000,00

1 450 683,49 -660 255,69 790 427,803 444 569,482 784 313,793xx

Aktiva celkem 1 596 742,74 992 988,98-603 753,768 332 960,727 729 206,96

Pasiva
0,00-850 000,00850 000,00850 000,00Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0,00249000

24x Jiné krátkodobé finanční výpomoci 850 000,00 0,00 0,00-850 000,00850 000,00

850 000,00 -850 000,00 0,000,00850 000,002xx

8 698,65-25 057,67771 364,7333 756,32Dodavatelé 746 307,06321000
2 821,50-50 338,8350 338,8353 160,33Přijaté zálohy 0,00324000

0,000,0043 417,000,00Ostatní závazky 43 417,00325000
32x Závazky 865 120,56 789 724,06 11 520,15-75 396,5086 916,65

23 053,00-10 238,00415 938,0033 291,00Zaměstnanci 405 700,00331000
8 230,00-3 971,0096 309,0012 201,00OSSZ 92 338,00336100
3 550,00-1 713,0055 706,005 263,00VZP 53 993,00336210

0,004 504,000,00-4 504,00ZP 4 504,00336290
33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 567 953,00 556 535,00 34 833,00-11 418,0046 251,00

341,00-1 541,0017 469,001 882,00Ostatní přímé daně - zálohová daň 15 928,00342100
0,000,001 244,000,00Ostatní přímé daně - srážková daň 1 244,00342200
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-293,00-293,00293,000,00Ostatní přímé daně přeplatek 0,00342900
34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 19 006,00 17 172,00 48,00-1 834,001 882,00

288 512,0030 000,000,00258 512,00Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 30 000,00368000
36x Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a vkladů 0,00 30 000,00 288 512,0030 000,00258 512,00

25 300,0025 300,000,000,00Výdaje příštích období 25 300,00383000
1 000,00-500,00500,001 500,00Výnosy příštích období 0,00384000

38x Přechodné účty aktiv a pasiv 500,00 25 300,00 26 300,0024 800,001 500,00

395 061,65 -33 848,50 361 213,151 418 731,061 452 579,563xx

0,00-22 618,5822 618,5822 618,58Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00931000
-106 308,0822 618,580,00-128 926,66Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 22 618,58932000

93x Výsledek hospodaření 22 618,58 22 618,58 -106 308,080,00-106 308,08

345 211,53-112 777,64645 103,51457 989,17Dlouhodobé úvěry 532 325,87951000
381 312,18381 312,18468 687,820,00Ostatní dlouhodobé závazky 850 000,00959000

95x Dlouhodobé úvěry a závazky 1 113 791,33 1 382 325,87 726 523,71268 534,54457 989,17

351 681,09 268 534,54 620 215,631 404 944,451 136 409,919xx

Pasiva celkem 1 596 742,74 981 428,78-615 313,962 823 675,513 438 989,47

11 560,20Hospodářský zisk celkem
11 560,20Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020


