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Ministerstvo financí  �R

schváleno MF �R Ú� NO  1 - 01

dle vyhlášky �. 504/2002 Sb.

s ú�inností pro ú�etní jednotky Název, sídlo a právní forma

ú�tující podle ú�tové osnovy pro  ú�etní jednotky

nevýd�le�né organizace Nada�ní fond Petra Koukala

Salvátorská 931/8

Praha 1

Ú�etní jednotka doru�í :

1 x p�íslušnému finan�nímu orgánu

�íslo Stav k poslednímu

   A K T I V A pol. dni ú�et. období
b 2

 A. Dlouhodobý majetek celkem  sou�et položek 02 + 10 + 21 + 29  01

 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  sou�et položek 03 až 09 02

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 03

2. Software (013) 04

3. Ocenitelná práva (014) 05

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 06

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 07

6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 08

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 09

 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem  sou�et položek 11 až 20 10

1. Pozemky (031) 11

2. Um�lecká díla, p�edm�ty a sbírky (032) 12

3. Stavby (021) 13

4. Samostatné hmotné movité v�ci a soubory hm. movitých v�cí (022) 14

P�stitelské celky trvalých porost�

1

ROZVAHA  

k    31.12.2015

(v celých tisících K�)

I�O

02484544

Stav k prvnímu

dni ú�et. období
a

5. P�stitelské celky trvalých porost� (025) 15

6. Základní stádo a tažná zví�ata (026) 16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18

9. Nedokon�ený dluhodobý hmotný majetek (042) 19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20

 A. III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem  sou�et položek 22 až 28 21

1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách (061) 22

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24

4. Záp�j�ky organiza�ním složkám (066) 25

5. Ostatní dlouhodobé záp�j�ky (067) 26

6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek (069) 27

7. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek (043) 28

 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  sou�et položek 30 až 40 29

1. Oprávky k nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje (072) 30

2. Oprávky k software (073) 31

3. Oprávky k ocenitelným práv�m (074) 32

4. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 34

6. Oprávky ke stavbám (081) 35

7. Oprávky k samostatným hm. mov. v�cem a soubor�m hm. mov. v�cí (082) 36

8. Oprávky k p�stitelským celk�m trvalých porost� (085) 37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví�at�m (086) 38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 40



�íslo Stav k poslednímu

   A K T I V A pol. dni ú�et. období
b 2

 B. Krátkodobý majetek celkem  sou�et položek 42 + 52 + 72 + 81 41 973

 B.I. Zásoby celkem  sou�et položek 43 až 51 42

1. Materiál na sklad� (112) 43

2. Materiál na cest� (119) 44

3. Nedokon�ená výroba (121) 45

4. Polotovary vlastní výroby (122) 46

5. Výrobky (123) 47

6. Zví�ata (124) 48

7. Zboží na sklad� a v prodejnách (132) 49

8. Zboží na cest� (139) 50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51

 B.II. Pohledávky celkem  sou�et položek 53 až 71 52 701

1. Odb�ratelé (311) 53 700

2. Sm�nky k inkasu (312) 54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55

4. Poskytnuté provozní zálohy (314-�.51) 56 1

5. Ostatní pohledávky (315) 57

6. Pohledávky za zam�stnanci (335) 58

7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpe�ení a ve�.zdr.pojišt�ní (336) 59

8. Da� z p�íjmu (341) 60

9. Ostatní p�ímé dan� (342) 61

10. Da� z p�idané hodnoty (343) 62

11. Ostatní dan� a poplatky (345) 63

12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem (346) 64

13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozpo�tem orgán� ÚSC (348) 65

14. Pohledávky za spole�níky sdruženými ve spole�nosti (358) 66

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 67

16. Pohledávky z vydaných dluhopis� (375) 68

a 1

44

721

44

721

956

Stav k prvnímu

dni ú�et. období

16. Pohledávky z vydaných dluhopis� (375) 68

17. Jiné pohledávky (378) 69

18. Dohadné ú�ty aktivní (388) 70

19. Opravná položka k pohledávkám (391 71

 B.III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem sou�et položek 73 až 80 72 93

1. Pokladna (211) 73 2

2. Ceniny (213) 74 52

3. Ú�ty v bankách (221) 75 39

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 77

6. Ostatní cenné papíry (256) 78

7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek (259) 79

8. Peníze na cest� (261) 80

 B.IV. Jiná aktiva celkem sou�et položek 82 až 84 81 179

1. Náklady p�íštích období (381) 82 179

2. P�íjmy p�íštích období (385) 83

3. Kursové rozdíly aktivní (386) 84

AKTIVA CELKEM  sou�et položek 01 + 41 85 973956

191

191



�íslo Stav k poslednímu

   P A S I V A pol. dni ú�et. období
b 2

 A. Vlastní zdroje celkem  sou�et položek 87 + 91 86 266

 A.I. Jm�ní celkem  sou�et položek 88 až 90 87 266

1. Vlastní jm�ní (901) 88 10

2. Fondy (911) 89 256

3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní finan�ního majetku a závazk� (921) 90

 A.II. Výsledek hospoda�ení celkem  sou�et položek 92 až 94 91

1. Ú�et výsledku hospoda�ení (+/-963) 92

2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení (+/-931) 93

3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 94

 B. Cizí zdroje celkem  sou�et položek 96 + 98 + 106+ 130 95 707

 B.I. Rezervy celkem   položka 97 96

1. Rezervy (941) 97

 B.II. Dlouhodobé závazky celkem  sou�et položek 99 až 105 98

1. Dlouhodobé bankovní úv�ry (951) 99

2. Vydané dluhopisy (953) 100

3. Závazky z pronájmu (954) 101

4. P�ijaté dlouhodobé zálohy (955) 102

5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad� (958) 103

6. Dohadné ú�ty pasivní (389) 104

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105

 B.III. Krátkodobé závazky celkem  sou�et položek 107 až 129 106 261

1. Dodavatelé (321) 107 184

2. Sm�nky k úhrad� (322) 108

3. P�ijaté zálohy (324) 109

4. Ostatní závazky (325) 110

5. Zam�stnanci (331) 111

6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m (333) 112

7. Závazky k institucím sociál.zabezpe�ení a ve�.zdrav.pojišt�ní (336) 113

155

17

601

109

109

Stav k prvnímu

dni ú�et. období

355

246

10

236

a 1

7. Závazky k institucím sociál.zabezpe�ení a ve�.zdrav.pojišt�ní (336) 113

8. Da� z p�íjm� (341) 114

9. Ostatní p�ímé dan� (342) 115

10. Da� z p�idané hodnoty (343) 116 12

11. Ostatní dan� a poplatky (345) 117

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu (346) 118

13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� ÚSC (348) 119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl� (367) 120

15. Závazky ke spole�ník�m sdruženým ve spole�nosti (368) 121

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 122

17. Jiné závazky (379) 123

18. Krátkodobé bankovní úv�ry (231) 124

19. Eskontní úv�ry (232) 125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 126

21. Vlastní dluhopisy (255) 127

22. Dohadné ú�ty pasivní (389) 128 65

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci (249) 129

138



�íslo Stav k poslednímu

   P A S I V A pol. dni ú�et. období
b 2

 B.IV. Jiná pasiva celkem  sou�et položek 131 až 133 130 446

1. Výdaje p�íštích období (383) 131

2. Výnosy p�íštích období (384) 132 446

3. Kursové rozdíly pasivní (387) 133

PASIVA CELKEM  sou�et položek 86 a 95 134 973

Odesláno dne: 17.3.2016 Razítko: Okamžik sestavení:

Petr Koukal Anna Marková
p�edseda správní rady

Telefon:

Poznámka:
Stavy jednotlivých ú�t� uvedených v aktivech rozvahy se zjiš�ují jako rozdíly obrat� stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto
výpo�tu vstupují z�statky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých ú�t� uvedených v pasivech
rozvahy se zjiš�ují jako rozdíl obrat� stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpo�tu vstupují z�statky do pasiv s
kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku p�edstavují ú�ty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny
v aktivech i pasivech, p�i�emž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladn� - jestliže p�evažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladn� - jestliže p�evažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

956

446

446

Stav k prvnímu

dni ú�et. období
a 1

Podpis odp. 
osoby

Podpis osoby odpov�dné 
za sestavení



Ministerstvo financí �R

schváleno MF �R

dle vyhlášky �. 504/2002 Sb.

s ú�inností pro ú�etní jednotky

ú�tující podle ú�tové osnovy pro

nevýd�le�né organizace Nada�ní fond Petra Koukala

Salvátorská 931/8

Praha 1

Ú�etní jednotka doru�í :

1 x p�íslušnému fin. orgánu

položky hlavní hospodá�ská celkem

 A. Náklady 01

 A.I. Spot�ebované nákupy celkem  sou�et položek 03 až 06 02 161 161

1. Spot�eba materiálu (501) 03 161 161

2. Spot�eba energie (502) 04

3. Spot�eba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 05

4. Prodané zboží (504) 06

 A.II. Služby celkem  sou�et položek 08 až 11 07 1 438 1 438

5. Opravy a udržování (511) 08

6. Cestovné (512) 09 3 3

7. Náklady na reprezentaci (513) 10 4 4

8. Ostatní služby (518) 11 1 431 1 431

 A.III. Osobní náklady celkem  sou�et položek 13 až 17 12 11 11

9. Mzdové náklady (521) 13 11 11

10. Zákonné sociální pojišt�ní (524) 14

11. Ostatní sociální pojišt�ní (525) 15

12. Zákonné sociální náklady (527) 16

13. Ostatní sociální náklady (528) 17

 A.IV. Dan� a poplatky celkem  sou�et položek 19 až 21 18

14. Da� silni�ní (531) 19

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ú� NO  2 - 01

Název,  sídlo a právní forma

k    31.12.2015 ú�etní jednotky

(v celých tisících K�)

I�O

�innosti

02484544

Název položky �íslo

14. Da� silni�ní (531) 19

15. Da� z nemovitostí (532) 20

16. Ostatní dan� a poplatky (538) 21

 A.V. Ostatní náklady celkem  sou�et položek 23 až 30 22 1 1

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23

18. Ostatní pokuty a penále (542) 24

19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25

20. Úroky (544) 26

21. Kursové ztráty (545) 27

22. Dary (546) 28

23. Manka a škody (548) 29

24. Jiné ostatní náklady (549) 30 1 1

 A.VI. Odpisy, prod.majetek, tvorba rezerv a opr.položek  sou�et položek 32 až 37 31

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32

26. Z�statková cena prod.dlouhodob.nehmot. a hmot. majetku (552) 33

27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34

28. Prodaný materiál (554) 35

29. Tvorba rezerv (556) 36

30. Tvorba opravných položek (559) 37

 A.VII. Poskytnuté p�ísp�vky celkem  sou�et položek 39 a 40 38

31. Poskytnuté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami (581) 39

32. Poskytnuté �lenské p�ísp�vky (582) 40

 A.VIII. Da� z p�íjm� celkem   položka 42 41

33. Dodate�né odvody dan� z p�íjm� (595) 42

Náklady celkem  sou�et položek 02+07+12+18+22+31+38+41 43 1 611 1 611



�íslo

položky hlavní hospodá�ská celkem

 B. Výnosy  44

 B.I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem  sou�et položek 46 až 48 45 1 359 1 359

1. Tržby za vlastní výrobky (601) 46 35 35

2. Tržby z prodeje služeb (602) 47 1 324 1 324

3. Tržby za prodané zboží (604) 48

 B.II. Zm�ny stavu vnitroorganiza�ních zásob celkem  sou�et položek 50 až 53 49

4. Zm�na stavu zásob nedokon�ené výroby (611) 50

5. - Zm�na stavu zásob polotovar� (612) 51

6. - Zm�na stavu zásob výrobk� (613) 52

7. - Zm�na stavu zví�at (614) 53

 B.III. Aktivace celkem  sou�et položek 55 až 58 54

8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55

9. Aktivace vnitroorganiza�ních služeb (622) 56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58

 B.IV. Ostatní výnosy celkem  sou�et položek 60 až 66 59 252 252

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60

13. Ostatní pokuty a penále (642) 61

14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62

15. Úroky (644) 63 2 2

16. Kursové zisky (645) 64

17. Zú�tování fond� (648) 65 250 250

18. Jiné ostatní výnosy (649) 66

 B.V. Tržby z pr. majetku, zú�t. rezerv a oprav. pol. celkem  sou�et položek 68 až 74 67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotn. a hmotn. majetku (652) 68

20. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� (653) 69

21. Tržby z prodeje materiálu (654) 70

22. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku (655) 71

23. Zú�tování rezerv (656) 72

24. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku (657) 73

25. Zú�tování opravných položek (659) 74

Název položky
�innosti

25. Zú�tování opravných položek (659) 74

 B.VI. P�ijaté p�ísp�vky celkem  sou�et položek 76 až 78 75

26. P�ijaté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami (681) 76

27. P�ijaté p�ísp�vky (dary) (682) 77

28. P�ijaté �lenské p�ísp�vky (684) 78

 B.VII. Provozní dotace celkem  položka 80 79

29. Provozní dotace (691) 80

Výnosy celkem  sou�et položek 45+49+54+59+67+75+79 81 1 611 1 611

 C. Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním   rozdíl položek 81 - 43 82

34. Da� z p�íjm� (591) 83

 D. Výsledek hospoda�ení po zdan�ní  rozdíl položek 82 - 83 84

Odesláno dne: 17.3.2016 Razítko:           Okamžik sestavení:

Petr Koukal Anna �eho�ková Marková

p�edseda správní rady

Telefon:

Podpis odp. 
osoby:

Podpis osoby odpov�dné za 
sestavení



Nada�ní fond Petra Koukala
P�íloha k ú�etní záv�rce (v tis. K�) 
Ú�etní období 5. 2.2014 až 31.12.2015 

1

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Název: Nada�ní fond Petra Koukala 

Sídlo: Praha 1, Salvátorská 931/8,  PS� 110 00    
I�O: 024 84 544 

Právní forma: nada�ní fond 

Datum vzniku: 5. února 2014 zapsáno M�stským soudem v Praze, odd. N, vložka 1096  

Zakladatel: Petr Koukal 

P�edseda správní rady: Petr Koukal  

�lenové správní rady: Luboš Petruželka 
 Tomáš Hanuš 
                                           Zuzana Švadlenková 

Revizor: Josef Hoza 
    

Ú�el nada�ního fondu  

- osv�ta a podpora zdraví muž� v �eské republice 
- provád�ní osv�ty a ší�ení informací v oblasti problematiky nej�ast�jších závažných onemocn�ní muž� – zam��ení 
zejména na onkologické, duševní a fyzické  
- propagace prevence závažných chorob mužské populace 
- propagace sportu a zdravého životního stylu v návaznosti na prevenci mužských chorob 

Výše majetkového vkladu  

Z�izovatelé nada�ního fondu vložili do nada�ního fondu pen�žitý vklad ve výši 10 tis. K�. 

Srovnatelnost údaj�

Údaje uvád�né za minulé ú�etní období jsou pln� srovnatelné s b�žným obdobím. Nada�ní fond byl založen 5. února 
2014. 



Nada�ní fond Petra Koukala
P�íloha k ú�etní záv�rce (v tis. K�) 
Ú�etní období 5. 2.2014 až 31.12.2015 

2

2. ZÁSADNÍ Ú�ETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ NADA�NÍM FONDEM

P�iložená ú�etní záv�rka byla sestavena ve smyslu zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, v platném zn�ní 
a navazujících p�edpis� pro ú�etnictví ú�etních jednotek, u kterých hlavním p�edm�tem �innosti není podnikání, 
p�edevším vyhlášky �. 504/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví 
a �eskými ú�etními standardy �. 401 – 414. 

P�íloha se v jednotlivých bodech zam��uje na významné �ástky.  

Zp�sob zpracování ú�etních záznam�, zp�sob a místo jejich úschovy 

Ú�etnictví je vedeno externí ú�etní v ú�etním programu Profesionál. Ú�etní doklady jsou uloženy v sídle nada�ního 
fondu.  

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oce�ován po�izovací cenou a je odpisován rovnom�rn� po dobu 
p�edpokládané životnosti. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v po�izovací cen� od 1 000 K� do 40 000 K� a 
drobný dlouhodobý nehmotný majetek v po�izovací cen� od 1 000 K� do 60 000 K� je vykazován v rozvaze a 
odepsán v roce po�ízení. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1 000 K� není vykazován v rozvaze a je ú�tován do 
náklad� v roce jeho po�ízení. 

Zásoby 

Materiál je oce�ován v po�izovacích cenách. Po�izovací cena zahrnuje cenu po�ízení, celní poplatky, skladovací 
poplatky a dopravné za dodání. Materiál získaný bezplatn� se oce�uje reproduk�ní cenou.  

Pohledávky 

Pohledávky se ú�tují ve své nominální hodnot�.  

Devizové operace 

Pro p�epo�et majetku, závazk� a pohledávek v cizí m�n� na K� se používají aktuální kursy �NB – v okamžiku 
po�ízení majetku �i vzniku závazk� a pohledávek. Realizované kursové zisky a ztráty se ú�tují do výnos� nebo 
náklad� b�žného roku. Aktiva a pasiva v zahrani�ní m�n� jsou k rozvahovému dni p�epo�ítávána podle devizového 
kurzu vyhlášeného �NB a kurzový rozdíl je zachycen v rozvaze.   

Ú�tování náklad� a výnos�

Náklady a výnosy se ú�tují �asov� rozlišené, tj. do období, s nímž �asov� i v�cn� souvisejí.  

Da� z p�íjm�

Splatná da� z p�íjm� se po�ítá za pomoci platné da�ové sazby z ú�etního zisku zvýšeného nebo sníženého  
o trvale nebo do�asn� da�ov� neuznatelné náklady a nezda�ované výnosy.  

Náklady související se správou nada�ního fondu 

Náklady související se správou nada�ního fondu zahrnují náklady související s provozem kancelá�e nada�ního fondu. 

P�ijaté a poskytnuté dary 

Nada�ní fond ú�tuje o finan�ních prost�edcích p�ijatých na základ� darovacích smluv na ú�et 911 – Fondy, ze 
kterého jsou tyto p�ijaté finan�ní prost�edky zú�továny dle charakteru jejich použití následujícími zp�soby: 

- do výkazu zisku a ztráty ve prosp�ch ú�tu 648 – Zú�tování fond� do výše náklad� vynaložených na 
jednotlivé projekty nebo provozní �innost v daném ú�etním období; 

- proti bankovnímu ú�tu v p�ípad� poskytnutí finan�ních prost�edk� t�etím stranám. 
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P�ijaté v�cné dary na �innost nada�ního fondu jsou ú�továny ve prosp�ch ú�tu 901 – Vlastní jm�ní. Odpisy 
vztahující se k darovanému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku jsou ú�továny na vrub ú�tu 901 – 
Vlastní jm�ní. 

3. DOPL�UJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY  

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

Nebyl v roce 2015 a 2014 po�ízen. 

Pohledávky 

Nada�ní fond eviduje pohledávku z obchodního styku 700 tis. K� (31.12.2014 – 721 tis. K�) a zaplacenou zálohu na 
služby webu ve výši 1 tis. K� (31.12.2014 – 0 tis. K�). 
  
Krátkodobý finan�ní majetek  

Krátkodobý finan�ní majetek ve výši 93 tis. K� (31.12.2014 – 191 tis. K�) p�edstavují prost�edky na b�žném ú�tu 
v GE Money Bank ve výši 39 tis. K� (31.12.2014 – 191 tis. K�), pen�žní prost�edky v hotovosti 2 tis. K�
(31.12.2014 – 0 tis. K�) a ceniny (poukázky na zdravotní prohlídky) ve výši 52 tis. K� (31.12.2014 – 0 tis. K�). 

Zásoby 

Nada�ní fond k 31.12.2015 nevede žádné zásoby (31.12.2015 – 44tis. K�). Poukázky na zdravotní prohlídku byly 
p�eú�továny do cenin (31.12.2015 – 44tis. K�). 

Závazky 

Krátkodobé závazky z obchodních vztah� �iní 184 tis. K� (21.12.2014 – 017tis. K�). Dále krátkodobé závazky 
p�edstavují závazky z DPH ve výši 12 tis. K� (31.12.2014 – 138 tis. K�). Žádné z t�ch to závazk� nejsou po 
splatnosti. 

Náklady p�íštích období 

Nada�ní fond k 31. prosinci 2015 eviduje náklady p�íštích období ve výši 179 tis. K� (31.12.2014 – 0 tis. K�), tyto 
náklady p�edstavují vyfakturované a k rozvahovému dni uhrazené služby související s provozem nada�ního fondu 
v p�íštím období. 

Výnosy p�íštích období 

Nada�ní fond k 31. prosinci 2015 eviduje výnosy p�íštích období ve výši 446 tis. K� (31.12.2014 – 446 tis. K�) 
p�edstavující k rozvahovému dni vyfakturované služby související s reklamou partner� nada�ního fondu v roce 2016.  

Vlastní zdroje  
� � � �  

Vlastní 
jm�ní Fondy

Výsledek hospoda�ení 
b�žného období Celkem

Stav 31.12.2014 10 236 108 354

P�ijaté dary -- 167 -- 167

Poskytnuté p�ísp�vky -- -5 -- -5

Alokace náklad� na režii -- -142 -108 -250

Výsledek hospoda�ení b�žného období --         -- --         --

Z�statek k 31.12.2015 10 256 0 266
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P�ehled p�ijatých dar�

Dárce tis. K�

Nadace �EZ 50

Santé 40

SportObchod.cz s.r.o. 26

Kamil Drysl 15

JAVLIN, a.s. 10

Akademie t�lesné výchovy a sportu 7

Jakub Procházka 3

Kate�ina Sedláková 3

LOONO, z.s. 2

Drobné finan�ní dary p�ijaté na bankovní ú�et 11

Celkem 167

P�ehled poskytnutých p�ísp�vk�

P�íjemce tis. K�

Jan �ezní�ek 5

Celkem 5

Náklady za zmrazení a archivování spermií po diagnostikování zhoubného nádoru varlete 

Ve�ejná sbírka 

Nada�ní fond v roce 2015 ani 2014 nepo�ádal žádnou ve�ejnou sbírku.  

Mzdové náklady 

Nada�ní fond v pr�b�hu roku 2015 zam�stnával 9 zam�stnanc� v rámci dohod o provedení práce a vyplatil 11 tis. 
K�, v roce 2014 nem�l žádné zam�stnance. V roce 2015 a 2014 nebyly vyplaceny žádné odm�ny �len�m správní ani 
dozor�í rady. 

Výsledek hospoda�ení  

Rok 2015 byl druhým ú�etním obdobím nada�ního fondu a jeho hospoda�ení bylo vyrovnané p�i výnosech a 
nákladech ve výši 1 611 tis. K� (2014 zisk 108 tis. K� p�i výnosech 329 tis. K� a nákladech 220 tis. K�). Nada�ní 
fond v roce 2015 vykázal nulovou da�ovou povinnost z titulu dan� z p�íjm� právnických osob. 

Da�ový základ, da�ová úleva dle § 20 odst. 7 zák. �. 586/92 Sb., o daních z p�íjm�

P�edm�tem dan� z p�íjm� jsou výnosy z poskytnutých výrobk� služeb ve výši 1 359 tis. K�, proti nimž jsou náklady 
1 160 tis. K�, základ dan� z p�íjm� tak �iní 199 tis. K�. Spole�nost v roce 2015 použila snížení da�ového základu dle 
§ 20 odst. 7 zákona 586/92 Sb. o dani z p�íjm� ve výši 199 tis. K�, �ímž dosáhla da�ové úspory 37,81 tis. K�. Tato 
úspora bude použita v následujícím roce na pokrytí náklad� souvisejících s �innostmi, z nichž získané p�íjmy nejsou 
p�edm�tem dan� z p�íjm�. Nada�ní fond v roce 2015 vykázal nulovou da�ovou povinnost z titulu dan� z p�íjm�
právnických osob. 



Nada�ní fond Petra Koukala
P�íloha k ú�etní záv�rce (v tis. K�) 
Ú�etní období 5. 2.2014 až 31.12.2015 

5

Da�ovou úsporu roku 2014 ve výši 40 tis. K� nada�ní fond pln� použil k financování vzd�lávací a informa�ní 
brožury NFPK v hodnot� 77 tis. K� (doklad FP1-19). 

Zdroje financování 

Nada�ní fond nemá výnosy ze zahrani�í. Zdrojem financování v roce 2015 jsou p�íjmy z prodeje výrobk� a služeb a 
p�ijaté finan�ní dary. P�ijaté finan�ní dary jsou ú�továny do Fond� ve vlastních zdrojích. �ást t�chto fond� byla 
v roce 2015 využita k pokrytí režijních náklad� viz. zú�tování fond� 250 tis. K�.

P�ehled výnos�
� � �tis. K� celkem nedan�no dan�no

Výnosy 1611 252 1394

Prodej výrobk� 35 -- 35

Prodej služeb 1324 -- 1359

Úroky 2 2 --

Zú�tování fond� 250 250 --

Režijní náklady 

Režijní náklady nada�ního fondu roku 2015 �inily 451 tis. K� (2014 - 102 tis. K�). 

4. VÝZNAMNÉ NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 

K datu sestavení ú�etní záv�rky nejsou známy žádné významné následné události, které by ovlivnily ú�etní záv�rku 
k 31. prosinci. 

V Praze, 17. b�ezna 2016 

                                                                                                                                                Petr Koukal 
                                                                                                                                        p�edseda správní rady 

Vypracovala:  Anna Marková,  
Tel. 224 267 237 


