
 

 

Příloha v účetní závěrce 
v plném rozsahu 

 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 
 

ke dni 31.12.2016 

 
 
 
 

Obsah přílohy 
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 

 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 
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nebo původem 
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5. Informace o položkách dlouhodobého majetku 

6. Celkové odměny účtované auditorem 

7. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 

8. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 

9. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 

10. Informace k položkám dluhů 

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

12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období 

v členění podle výkazu zisku a ztráty 

13. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž 

účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

14. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 



15. Informace k dani z příjmů 

16. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 

hodnocení finanční a majetkové situace 

17. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 

18. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 

19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
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obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových 

účtech 

 

Popis účetní jednotky 
 
Název:      Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 
Sídlo:      Vratislavovo náměstí 115, PSČ 592 31, 
                                                                       Nové Město na Moravě 
Právní forma:                                             o.p.s.    
IČ:     70803978 
Předmět podnikání: 
     

               Domácí hospicové péče 

               Odlehčovací služby 

               Poradna Alej – odborné sociální poradenství 

               Domácí zdravotní péče 

               Rodinné pokoje v nemocnici Nové Město na Moravě 

               Dobrovolnický program 

               Půjčovna zdravotnických pomůcek 

               Benefiční koncerty 

 Bazar 
 
Den vzniku účetní jednotky:    
 
Valná Hromada sdružení Hospicové hnutí – Vysočina, o.s., IČ:70803978, se sídlem Nové 
Město na Moravě 592 31, Žďárská 610, rozhodla dne 27.8.2013 o změně právní formy 
občanské sdružení na právní formu obecně prospěšná společnost, dle zákona číslo 68/2013 
Sb. rozhodný den změny právní formy byl 1.9.2013. 
 
Účetní období:    od 1.1.2016 do 31.12.2016 
Rozvahový den:    31.12.2016 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 9.5.2017 



Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 
               

              hlavní činnost: Domácí hospicová péče, zdravotní, péče, sociální péče 

  

              hospodářská činnost: reklamní a propagační služby 

 

           doplňková činnost:     Lektorská činnsot Publikační a vydavatelská činnost Reklamní činnost      

                                                  Fundrasingové, propagační a benefiční aktivity 

 
 

Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 
 

Statutární orgán - ředitel: 

 

 Ing. PETR HAVLÍČEK, dat. nar. 21. prosince 1954 

Mrštíkova 1043, 592 31 Nové Město na Moravě 

Ředitel jedná jménem obecně prospěšné společnosti samostatně. 

 

 

Správní rada: 

 

předseda: 

ZDEŇKA MARKOVÁ, dat. nar. 22. června 1956 

Karníkova 1148, 592 31 Nové Město na Moravě 

 

místopředseda 

PETR DVOŘÁK, dat. nar. 12. července 1959 

č.p. 180, 592 03 Sněžné 

 

člen správní rady: 

ALICE BRYCHTOVÁ, dat. nar. 16. října 1977 

Palackého náměstí 33, 592 31 Nové Město na Moravě 

Den vzniku funkce: 1. září 2016 

Den vzniku členství: 1. září 2016 

 

 

Dozorčí rada: 

předseda: 

TOMÁŠ KONDÝSEK, dat. nar. 7. dubna 1982 

Německého 627, 592 31 Nové Město na Moravě místopředseda: 

  

místopředseda: 

IVO FIALA, dat. nar. 20. srpna 1955 

Sportovní 578, 592 31 Nové Město na Moravě 

 

 



člen: 

RENATA NETOUŠKOVÁ, dat. nar. 10. dubna 1963 

Okružní 972, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

 

Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění 
 

ZDEŇKA MARKOVÁ, dat. nar. 22. června 1956 

Karníkova 1148, 592 31 Nové Město na Moravě 
 
 
MUDr. EVA PELIKÁNOVÁ, dat. nar. 26. září 1965 

Leandra Čecha 240, 592 31 Nové Město na Moravě 

 

Mgr. MIROSLAV ERDINGER, dat. nar. 29. května 1954 

Krombholcova 548, 276 01 Mělník 

 

VOJTĚCH ZIKMUND, dat. nar. 16. února 1957 

Smetanova 538, 592 31 Nové Město na Moravě 

 

IVO FIALA, dat. nar. 20. srpna 1955 

Sportovní 578, 592 31 Nové Město na Moravě 

 

 
Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

 
Použité obecné účetní zásady 

 
1.Zásada účetní jednotky: 
Spočívá ve vymezení účetní jednotky jako relativně uzavřeného celku, za který je vedeno účetnictví, a 
za který je sestavována účetní závěrka 
2. Zásada nepřetržitosti: 
Trvání účetní jednotky vyplývá povinnost vedení účetnictví v obdobích po sobě následujících od 
vzniku až do zániku účetní jednotky 
3. Zásada nezávislosti jednotlivých účetních období: 
Znamená, že účetní jednotka zaznamenává účetní případy do období, s nímž časově a věcně souvisí 
4. Zásada objektivity účetnictví: 
Účetní jednotka musí vést účetnictví úplně, průkazně a správně tak, aby věrně zobrazovalo předmět 
účetnictví 
5. Zásada bilanční kontinuity: 
Je to návaznost konečných zůstatků a počátečních stavů rozvahových účtů mezi jednotlivými 
účetními obdobími - nelze měnit způsoby oceňování, postupy odpisování a postupy účtování 
6. Zásada oceňování majetku a závazků: 
Správnost účetnictví a věrné zobrazení předmětu účetnictví jsou závislé na reálném ocenění majetku 
a závazků 
7. Zásada opatrnosti 
Povinnosti účetní jednotky promítnou do ocenění majetku a závazků v účetnictví a účetní závěrce 
rizika, ztráty, znehodnocení, které jsou známy účetní jednotce při sestavování účetní závěrky - 
opravné položky, rozumný odhad jevů s přihlédnutím k rizikům a možným ztrátám 
8. Zásada zákazu kompenzace 



Znamená, že zákonem o účetnictví je zakázáno vzájemné vyrovnávání (kompenzace) aktiv a pasiv, 
nákladů a výnosů nebo příjmů a výdajů 
9. Zásada historické ceny 
Evidence v ceně pořízení 
 
 

Použité účetní metody 
 
Účetnictví bylo vedeno v souladu se zák. č. 563/91Sb. o účetnictví, vyhl. č. 504/2002 Sb. a Českými 
účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 
 
 

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich 
vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 

 
 
 
 

Způsob oceňování majetku a závazků 
 

Pohledávky – v nominální ceně, nakoupené v pořizovací ceně 

Závazky – nominální cena 

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a odepisován podle odpisového plánu. 
 
 
 

Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
 
 
Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a odepisován podle odpisového plánu. 
 
Infuzní pumpy Argus odpis za rok 2016ve výši 22,25% pořizovací ceny 

Ford Tourneo Connect odpis za rok 2016 ve výši 22,25% pořizovací ceny 

Osobní automobil Ford Focus odpis za rok 2016 ve výši 22,5% pořizovací ceny 

Fabia Combi Ambition 1,0 MPI 55kw za rok 2016 ve výši 22,5% pořizovací ceny 

 

Dlouhodobý majetek  evidovaný na základě darovacích smluv je zaúčtován na fondy. Následně tyto 

fondy jsou snižovány dle odpisů. 

Opravné položky a rezervy: nebyly tvořeny 
 

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
 
 
působ přepočtu cizích měn: v průběhu roku se neuskutečnil účetní případ v cizích měně, 



k 31. 12. 2016 je pokladna v EUR oceněna kurzem platným k tomuto datu. 
 

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 
 
             nebylo použito 
 
 

Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou 
 
            nebyl použit 
               
 

Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým 
objemem nebo původem 

 

nejsou 

 
 

Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 
 
 
Není společníkem. 
 
 
 
 

Informace o položkách dlouhodobého majetku 
 

Majetek 
Počáteční 

stav 
Přírůstky Úbytky Konečný 

stav 

Opravné položky a oprávky 
Úroky 

Počátek Změna Konec 

Umělecké díla, 
sbírky         6  0 0          6 0  0   0  0 

Hmotné movité 
věci  1 536  0 0   1 536  1 095 145  1 240  0 

Drobný 
dlouhodobý 

majetek       82           82       82  0       82  0 

                  

                  

                  

 
 

Celkové odměny účtované auditorem 
 

Druh služby Náklad 

Povinný audit roční účetní závěrky  10 000 

Jiné ověřovací služby  0 

Daňové poradenství  0 

Jiné neauditorské služby  0 



Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 
 

            V žádné účetní jednotce nedrží podíl. 

 

 

Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové 
nedoplatky 

 

vůči OSSZ: 146 984,-Kč 

             ZP: 62 994 Kč 

             FÚ: 40 303Kč (zálohová daň z mezd) 

                      3 901Kč (srážková daň z mezd) 

 

 

Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 
 
Účetní jednotka nevlastní cenné papíry. 
 
 

Informace k položkám dluhů 
 

Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti 
k rozvahovému dni přesahuje 5 let 

 
nejsou 
 
 

Dluhy kryté zárukou 
 

 

nejsou 

 

Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze 
 

 

nejsou 

 

 

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

 

 

 



 Hlavní  

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Výnosy 8 438 138 477 686 

Náklady 8 761 093 104 000 

Výsledek hospodaření před zdaněním -322 955 373 686 

Daň z příjmů 0 27 360 

Výsledek hospodaření po zdanění -322 955 346 326 

 

 

Členění pro účele daně z příjmů 

Druhy činnosti            Výnosy              Náklady          Hosp. výsledek          

      

Dary, příspěvky        2 530 455           2 530 455                      0                                        

Zúčtování fondů          145 207              145 207                      0                            

Úrok z BÚ                        13 606                 13 606                      0                      

HČ –ostatní                    632 756             726 691                  - 93 935   

Dotace+ÚP                5 116 114            5 116 114                       0                          

Příjem z reklamy         230 000                104 000                   126 000                 

Hospodářská činnost    247 686             229 020                     18 666 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Celkem                        8  915 824            8 865 093                 50 731     

 

z toho nedaň                  145 207            239 142                      -93 935 

                                     

zdaňované                   8 770 617            8 625 951                  144 666                  

 

 



Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období 
v členění podle výkazu zisku a ztráty 

 

   Sledované účetní období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců                                21 

 
z toho členů řídicích orgánů                                                            1                                                   

z toho členů kontrolních orgánů                                                     0 

z toho členů správních orgánů                                                        0 

Osobní náklady                                                                          6 380 130 

  

z toho mzdové náklady                                                            4 852 269                     

z toho zákonné sociální pojištění                                           1 527 861 

z toho ostatní sociální pojištění                                                             0 

z toho zákonné sociální náklady                                             1 527 861 

z toho ostatní sociální náklady                                                               0 

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích, 
kontrolních nebo jiných orgánů 

Ředitel o.p.s. 

Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů 384 958,-Kč 

 
 

Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž 
účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy 

 
Účetní jednotka neuzavřela žádné smlouvy. 

 

 

 

Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 
 

Účetní jednotka neposkytla žádné zálohy, závdavky ani úvěry. 

 

 

 

Informace k dani z příjmů 
 

Způsob zjištění základu daně z příjmů 
 

 

Základ daně byl stanoven z podvojného účetnictví účetní jednotky ve výši 50 731,-Kč 

Není možnost použití daňových úlev:Dle §20 zák. 586/92 Sb.v platném znění. 

Daňová úspora za rok 2016 nebyla žádná. 

 

Použité daňové úlevy 
 

Daňová úleva nebyla žádná. 



Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích 

 

Daňová úleva v roce 2015 nebyla žádná. Předchozí roky vyčerpány. 

 

 

Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 
hodnocení finanční a majetkové situace 

 

 

 

Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 
 

Účetní jednotka přijala v roce 2016 373 darů. 

                                

 

Účetní jednotka dary neposkytla. 

 

 

Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 
 

V roce 2016 nebyl žádný pohyb na účtu veřejné sbírky. 

 

 

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
 

Hospodářský výsledek z roku 2015 byl zaúčtován proti účtu 911 Fondy. 

PS účtu  911004      256 423,68Kč            

KS účtu 911004       269 746,71Kč 

 

 
Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných 
obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani 
výsledkových účtech 

 
 
 
 
 
 
Sestaveno dne: 9.5.2017 
 
Sestavil: Ing.René Pintera, BA 


