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Příloha účetní závěrky 
DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu 

k 31/12/2020 

 
 
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah 
účetní závěrky pro účetní jednotky u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí 
z účetních písemností jednotky (účetní doklady, účetní knihy, ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má 
účetní jednotka k dispozici.  
.  
 

OBECNÉ ÚDAJE 
 
 
1. Základní údaje o společnosti: 

Obchodní firma:   DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu      
Sídlo:   Jihlava , Jana Masaryka 16 , Jihlava, PSČ 586 01 
IČ:   670 080 62 
DIČ:   CZ 670 08 062 
Datum vzniku:  26.06.1998 
Právní forma:  spolek 
Registrace společnosti:  spolkový  rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 6833 

2. Předmět podnikání: činnosti organizací na podporu kulturní činnosti 

3. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni závěrky:  

 

 Předseda výboru:    MgA. Marek Hovorka, bytem Nad Plovárnou 14, Jihlava Narozen : 08.03.1980      

 Člen výboru:            Petr Kubica, bytem Nad Plovárnou 3739/14, Jihlava  Narozen : 03.01.1973 

Člen výboru:              Andrea Slováková,  bytem Bubenečská 258/9, Praha 6  

Člen výboru:             Katarína Holubcová, bytem V Chaloupkách 230, 252 64 Úholičky 
 
 

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A 
ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 
 
Společnost se při zaúčtování všech účetních operací řídí především vyhláškou č. 504/2002 Sb. a zákonem 
č. 563/1991 Sb.,o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků. 
 
Veškeré účetní doklady jsou archivovány v sídle společnosti. 
 
Spolek je registrován jako čtvrtletní plátce DPH. 
 
1. Způsob ocenění: 

a)  zásob nakupovaných:   - ocenění v pořizovacích cenách  
zásob vytvořených ve vlastní režii:  - vlastními náklady 

b)  hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností: 
 - vlastními náklady 

c)  cenných papírů a majetkových účastí:  - cenami pořízení 
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2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v 
průběhu účetního období:  
- cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje 
 
 
3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných 

zásob: 

- doprava 
- clo 
- pojistné  

 
Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:  

- vynaložené přímé náklady, popř. i část nákladů nepřímých 
 
4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 

předcházejícímu účetnímu období:   

Ve sledovaném účetním období neproběhly žádné změny. 
 

        4.1. Obory činností, ve kterých účetní jednotka působí 

Spolek vlastní licenci na pořádání Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů Jihlava. 
        

5. Způsob stanovení opravných položek k majetku:  

Účtování tvorby a používání opravných položek se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 563/91 Sb. o 
účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb. a zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmu. 
Opravné položky se vytváří pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví 
prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku. Tyto položky se vytváří jen v případech, kdy snížení 
ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. 
 
6. Odpisový plán pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:  

Pro účetní i daňové odpisy se uplatňuje zrychlené odpisování. Způsob sestavení odpisových plánů pro 
investiční majetek se řídí zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Odpovídá 
běžným podmínkám používání majetku. Účetní a daňové odpisy se rovnají. 

Hmotný majetek se vstupní cenou do čtyřiceti tisíc korun byl odepsán ihned při zařazení do používání, a to 
do 100% vstupní ceny.  Nehmotný majetek se vstupní cenou do šedesáti tisíc korun byl odepsán ihned při 
zařazení do používání, a to do 100% vstupní ceny.  

 
7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:  
 
Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně byl použit kurz devizového trhu vyhlášený Českou 
národní bankou, a to ke dni uskutečnění účetního případu. Ke konci rozvahového dne, k němuž se 
sestavuje účetní závěrka, se kurzové rozdíly účtují na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních 
výnosů. 

 

V případě nákupu nebo prodeje cizí měny byl k přepočtu na českou měnu použit kurz, za který byly tyto 
hodnoty nakoupeny nebo prodány. 
 
8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují 
reálnou hodnotou: 
 
 Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 
 
1. Hmotný a nehmotný majetek 

a) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem:  

- účetní jednotka nevlastní hmotný majetek, který by byl zatížen zástavním právem nebo věcným 
břemenem 

 - spolek  vlastní dlouhodobý drobný hmotný majetek  ve výši 30 tis.(Kč). Oprávky k tomuto majetku jsou ve 
výši 30 tis.(Kč) 
 
2. Pohledávky z obchodních vztahů 

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 5 let : 0 tis. Kč 

     
 

3. Závazky z obchodních vztahů 

a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti delší než 5 let : 0 tis. Kč 
 
b) Závazky kryté podle zástavního práva:  

- účetní jednotka ke konci období neměla závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným 
způsobem 

 
c) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:   

- účetní jednotka ke konci období neměla závazky neuvedené v účetnictví a rozvaze  
 
4. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 

Žádné doměrky za minulá období. 

 

 
 5. Výnosy, průměrný přepočtený stav zaměstnanců 

 

Výnosy z běžné činnosti 811 tis. Kč  

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců : 0 

 

6. Dopady významných událostí na účetní jednotku 

Vedení Společnosti zvážilo potencionální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, 
že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka 
k 31.12.2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
 

 

 
                           
Sestaveno dne 15.6.2021 
 
                                                                                                
 
 
 
 


