Příloha v účetní závěrce
Sestavená k 31. 12. 2017

1. Základní údaje
Účetní období:

1. ledna 2017 – 31. prosince 20171

Název účetní jednotky:

Jihlavská astronomická společnost, z. s.

Sídlo organizace:

Královský vršek 3536/24, 586 01 Jihlava

IČ:

266 55 390

Právní forma:

Zapsaný spolek

Datum vzniku:

20. února 2004

Statutární orgán:

Bc. Miloš Podařil, předseda

Účel spolku:
Účelem Spolku je podílet se na popularizaci a všestranném rozvoji astronomie a příbuzných věd.

Hlavní činnost:
1. Spolek v rámci hlavní činnosti:
a. orientuje zájem svých členů na řešení těch otázek, které jsou pro rozvoj astronomie
důležité,
b. koordinuje spolupráci svých členů,
c. vyvíjí popularizační činnost,
d. vyvíjí jednorázové i dlouhodobé aktivity orientující se na práci s mládeží,
e. vyjadřuje se k problematice ochrany životního prostředí, zejména světelného
znečištění,
f. vyjadřuje se k vědecké, publikační činnosti a obsahu školních učebnic v oboru,
g. poskytuje svým členům pomoc v odborné práci a přispívá ke zvýšení jejich odborné
úrovně,
h. rozvíjí styky s organizacemi zaměřenými na činnost v příbuzných oborech,
i. pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, kursy, zájezdy, zájmové
kroužky, dětské tábory apod.,
j. organizuje astronomická pozorování, pozorovací kampaně a expedice,
k. vystupuje ve veřejných sdělovacích prostředcích,
l. aktivně se účastní veřejných diskusí,
m. poskytuje odbornou poradenskou a konzultační činnost,
n. může vyvíjet ediční činnost, může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky,
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o. působí v oblasti elektronických médií, zejména provozuje popularizační weby.
2. Spolek při své práci respektuje zásady a metody vědecké práce.

Vedlejší (hospodářská) činnost:

Spolek v roce 2017 hospodářskou činnost nevyvíjel

Pobočné spolky:

Pobočné spolky nebyly zřízeny

2. Zásady účtování
Jihlavská astronomická společnost, z. s. (dále jen JAS) je zapsaný spolek. Při vedení podvojného
účetnictví se postupuje:
1. podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
2. podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví,
3. podle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých není hlavní činnost
podnikání (ČÚS č. 401 až 414).

2.1 Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení bez ohledu
na výši pořizovací ceny.
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než
1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a
vykazuje ho v rozvaze. Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40 000 Kč účtuje organizace do
nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10 000 Kč, ale nižší než 40 000 Kč s dobou
použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti
vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší
než 60 000 Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10 000
Kč, ale nižší než 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní
evidenci.
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.
Stavby organizace odepisuje 50 let. Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5
let.
2.2 Cenné papíry a podíly
Organizace není držitelem cenných papírů ani žádných podílů.
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2.3 Zásoby
Organizace o zboží účtuje způsobem B.

2.3 Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné
položky.

2.4 Cizoměnové transakce
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich
vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).

2.5 Časové rozlišení
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově
rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Organizace nerozlišuje náklady, které se
každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou nevýznamné, tj do výše 5 000 Kč.
Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím nepoužitých
dotací.

2.5 Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 90 (Vlastní jmění) organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně
nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních
darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64 (Ostatní výnosy) současně s účtováním
odpisů.

2.6 Veřejná sbírka
Ve fondech na účtu 91 (Fondy) organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Průběžně
organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky
ve prospěch účtu 68 (Přijaté dary). Organizace pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet
skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty.
Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další
použití, tj. stavu sbírkového bankovního účtu.

2.7 Přijaté dary
Ve fondech organizace účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem ve prospěch
fondu a na vrub účtu 21 (Pokladna) nebo 22 (Bankovní účet). Průběžně, popř. nejpozději jednou
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měsíčně, organizace účtuje o použití darů podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 68
(Přijaté příspěvky). Organizace pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo
účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.

2.8 Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního
rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.
O přijatých dotacích organizace účtuje při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, popřípadě rovnou
ve výnosech na účtu 69 (Provozní dotace). V případě, že není celá přijatá částka dotace do konce roku
utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období
na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více, než bylo zatím v
rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 38 (Přechodové účty aktiv a pasiv) ve
prospěch účtu 69 (Provozní dotace), tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

2.9 Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.

3. Doplňující údaje k výkazům
3.1 Dlouhodobý majetek
Organizace nedisponovala žádným dlouhodobým majetkem.

3.2 Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Organizace nebyla držitelem žádných podílů, podílových listů, dluhopisů ani akcií.

3.3 Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné dluhy neevidovala.

3.4 Dlouhodobé závazky
Organizace žádné závazky neevidovala.
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3.5 Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě organizace neevidovala žádný majetek neuvedený v
rozvaze.

3.6 Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neevidovala žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

3.7 Osobní náklady
Organizace nemá zaměstnance.
Členům orgánů nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani
žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
Členové orgánů neměli žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2017 uzavřela smluvní
vztahy.

3.8 Odměna přijatá statutárním auditorem
Organizace nepodléhá povinnosti auditu účetní závěrky.

3.9 Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
Organizace nevykazovala žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo
objemem.

3.10 Zástavy a ručení
Majetek organizace nebyl zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla ani nepřijala
žádná ručení.

3.11 Přijaté dotace a dary
Organizace nepřijala žádné dotace ani dary.

3.12 Veřejná sbírka
Organizace nepořádala žádnou veřejnou sbírku.
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3.13 Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Záporný výsledek hospodaření za rok 2016 ponížil stav Vlastního jmění.
Za rok 2017 organizace vykazuje zisk ve výši 6 931 Kč. Základ daně z příjmu ve výši 0 Kč byl zjištěn
následovně:
Výnosy celkem (z hlavní činnosti): 243 250 Kč
Náklady celkem (z hlavní činnosti):236 319 Kč
Výsledek hospodaření celkem (z hlavní činnosti): 6 930 Kč
Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s §20 odst.
7 ZDP.

3.14 Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

V Jihlavě, dne 9. 2. 2018

Sestavila: Ing Petra Podařilová, hospodářka

Statutární orgán: Bc. Miloš Podařil, předseda
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