
DaĎov'Í subiekt: ČBsrÉ DoTEKY HUDBY EM-ART' o.p.S.

lČ tDIČ: 27506827 I C227506827

Sídlo četní iednotky: PohoŤelec 11Il25' 11800 Praha 1

Vybrané daje z Rozvahy pro četníjednotky' u kterfch hlavním pŤedmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu

ke dni 31.03.2018

(v cel1fch tisících Kč)

AKTIVA stav k prvnímu
dni četního

období

stav k
poslednímu dni
ričetního období

1 2

A. Dlouhodob.í maietek celkem 0 0

A.I Dlouhodob'í nehmotnÝ maietek

4.I.1 Nehmotné vÝsledkv vÝzkumu a VÝvoie

4,T.2, Software

A.t.3. ocenitelná práva

4.I.4. DrobnÝ dlouhodob.'í nehmotnÝ maietek

4.I.5. ostatní dlouhodob'Í nehmotnÝ maietek

4.1.6. NedokončenÝ dlouhodobÝ nehmotnÝ maietek

4.I.7. Poskvtnuté zái,ohv na dlouhodobÝ nehmotnÝ maietek

A.II DlouhodobÝ hmotnÝ maietek celkem

A.II.1 Pozemkv

A.II.2. Umělecká díla, pŤedměty a sbírky

A.II.3. Stavbv

A.II.4. Hmotné movité věci a ieiich souborv

A.II.5. Pěstitelské celkv trvalÝch porostri

A.II.6. Dospělá zvíŤata a ieiiclr skupinv

A.II.7. Drobny dlouhodobÝ hmotnÝ maietek

A.II.8. ostatní dlouhodobÝ hmotnÝ maietek

A.II.9. NedokončenÝ dlouhodobÝ hmotnÝ maietek

4,il.10. Poskytnuté zá|ohy na dlouhodobv hmotny maietek

A.III Dlouhodob'Í finanční maietek celkem

A.III.1 Podílv . ovládaná nebo ovládaiící osoba

A.III.2. Podílv - podstatnÝ vliv
A.III.3. Dluhové cenné papírv ďrŽené do splatnosti

A.III.4. ZápiičkY org an ízačním sl o žkám

A.III.5. ostatní dlouhod obé zápŮičkv

A.III.6. ostatní dlouhodobÝ finanční maietek

A.IV. oprávky k dlouhodobému maietku celkem

A.IV.I oprávky k nehmotnÝm vÝsledkrim vÝzkumu a vÝvoie

A.IV.2. oorávkv k softwaru

A.IV.3. oprávkv k ocenitelnvm právrim

A.IV.4. oprávkv k drobnému dlouhodobému nehmotnému maietku

A.IV.5. oprávkv k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maietku

A.IV.6. oorávkv ke stavbám

A.IV.7. oprávky k samostatnym hmotnym movitym věcem a souborum hmotn;fch movitfch
věcí

A.IV.8. oorávkv k oěstitelskÝm celkrim trvalÝch oorostťt

A.IV.9. oprávkv k zakladnímu stádu a tažnÝm zvíŤatťrm

A.IV.l0. oprávkv k drobnému dlouhodobému hmotnému maietku

A.IV.11 oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B. KrátkodobÝ maietek celkem 2579 L949

B.I Zásobv celkem 0 1340



AKTIVA stav k prvnímu
dni tičetního

období

stav k
poslednímu dni
četního období

1 2
B.I.I Materiál na skladě
B.I.2. Materiál na cestě

8.1.3. Nedokončená vÝroba

B.t.4. Polotov arv vlastnÚrroby
B.r.5. VÝrobk:
8.t,6. Mladá a o$atní zvíŤata a ieiich skupinv
8.t.7. Zboží na skladě a v prodeinách

8.I.8. Zboží na cestě

B.I.9. Poskvtnuté zálqhv na zásoby
B.II Pohledávkv celkem 2158 686
B.II.1 odběratelé

B.II.2. Směnkv k inkasu

B.II.3. Polrledávkv za eskontol,ané cenné papíry

B.II.4. Posky1nuté prov ozní záIohy

B.II.5. ostatní pohledávky

B.II.6. Pohledávky za zaměstn anci

B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veŤeiného zdravotního pojištění

B.II.8. Dař z pťíimri

B.II.9. ost4ní pťímé daně

B.II.10. DaĎ z pŤidané hodnoty

B.II.I I Qstq$1 lgně qpoplatky

B.II.12. Nárokv na dotace a ostatÚ z čtování se státním rozpočtem
B.tr.l3. Nároky na dotace a ostatní

celkri
z(lčtování s rozpočtem orgánŮ (lzemních samosprávnfch

B.il. 14. Pohledávkv za společníkv druženymi ve společnosti
B.tI.15. Pohledávkv z pevnÝch termínovanÝch operací a ppcí
B.u.l6. Pohledávkv z vvdanych dluhopisrj
B.il.17. Jiné pohledávkv

B. n. 18. DohadqÉ ričtv aktivní
8.il. 19. opravná položka k pohledávkám

B.III Krátkodob.'Í finaryění maj etek celkem 421 -77
B.III.1 Peněžní prostťedky v pokladně

B.III.2. Ceniny
B.III.3. PeněŽní ptostŤedky na ričtech

B.III.4. Maietkové cenné papírv k obchodování
B.III.5. Dluhové cenné papírv k obchodování
B.III.6. ostatní cenng papírv

B.m.7. Peníze na cestě

B.IV. Jiná aktiva celkem

B.IV.I Nďlgdy pffštích období

B.IV.2. Plíjlayrríš tíc h ob dob í
Aktiva celkem 2579 L949



PASIVA stav k prvnímu
dni ričetního

období

stav k
poslednímu dni
ričetního období

1 2

A. Vlastní zdroie celkem 896 1189

A.I Jmění celkem 700 700

A.I.I Vlastní imění
4.t.2. Fondy

A.t.3. oceĎovací rozďí|v z pŤecenění finančního maietku azávazktl
A.II V''Ísledek hospodaŤení celkem L96 489

A.II.1 Učet v'Ísledku hospodaŤení

A.II.2. Vysledek hospodaťení ve schvďovacím Íízení
A.II.3. NerozdělenÝ zisk, neuhrazená ztráta minul.'ích let

B. Cizí zdroie celkem 1683 760
B.I Rezervv celkem

8.I.1 Rezervy

B.II Dlouhodobé zátv azky celkem

B.II.1 Dlouhodobé rivěrv

B.II.2. Vvdané dluhopisv

B.II.3. Závazkv Z pronáimu

B.II.4. Pčiiaté dlouhodobé zálohy

B.II.5. Dlouhodobé směnkv k rihradě

B.II.6. Dohadné ričtv pasivní

B.II.7. ostatní dlouhod obé záv azkv

B.III Krátkod obé záv azkv celkem 783 -140

B.III.1 Dodavatelé

B.III.2. Směnkv k rihradě

B.III.3. Pťiiaté zá|ohv

B.III.4. ostatní závazkv

B.III.5. Zaměstnanci

B.III.6. ostatní záv azky vrjči zaměstnanctim

B.III.7. Zá*azky k institucím sociálního zabezpečení a veťeiného zdravotního poiištění

B . III. 8. Dař z pťíimŮ

B.tII.9. ostatní pŤímé daně

B.tII.10. DaĎ z pŤidané hodnotv

B.tII.11 ostatní daně a poplatky

B.tII.12. Závazky Ze vztahu k státnímu rozpočtu

B.III. I3. Závazky Ze vztahu k rozpočtu orgánri zemních SamosprávnÝch celkŮ

B.III.I4. Závazky Z upsanÝch nesplacenych cennych papírŮ a podílri

B.III. 15. Závazky ke společníkŮm sdruženym ve společnosti

B.III. I6. Závazky Z pevnÝch termínovanÝch operací a opcí
B.III.17. Jiné závazkv

B.III. 18. Krátkodobé věrv

B.III.I9. Eskontní ťrvěrv

B.III.20. Vvdané krátkodobé dluhopisy

B.III.21. Vlastní dluhooisv

B,TIT,2Z. Dohadné čtv pasivní

B.III.23. ostatní krátkodobé finanční vÝpomoci

B.IV. Jiná pasiva celkem 900 900

B.IV.1 VÝdaie pĚíštích období

B.IV.2. VÝnosv pťíštích období

PASIVA CELKEM 2579 1949

clen statutárního orgánu, iehož podpisov zénnambv|pŤipoien k ličetní závěrce: lBc. Miroslav Matěika. DiS.. Ťeditel



Dařov'Í subiekt: ČBsrÉ DoTEKY HUDBY EM-ART. o.D.S

tČ tDIČ: 27506827 t C2275A6827
Sídlo ričetní iednotky: Pohoťelec 1I|lz5, 11800 Praha 1

Vybrané daje z Vfkazu zisku a ztráty pro ričetníjednotky, u kterfch hlavním pŤedmětem činnosti není podnikání, v
p|ném rozsahu

ke dni 31.03.2018

(v cel.Ých tisících Kč)

Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodáŤská

celkem

I z 3

A. Náklady

A.I SpotŤeboYané nákupy a nakupované služby 406s L75 4240
A.I.I SpotŤeba materiálu' energie a ostatních neskladovanych dodávek 15 0 15

A,I,Z, Prodané zboží
4.r.3. opravy a udržování

4.t.4. Náklady na cestovné 39 0 39
4.t.5. Nákladv na repre zentaci

4.t.6. ostatní služby 4011 175 4I86
A.II Změna Stavu zásob vlastní činnost a aktivace
A.tr.7. Změna stavu zásob vlastní činnost

A.II.8. Aktivace materíálu, zboŽí a vnttroorganizačních sluŽeb

A.II.9. Aktivace dlouhodobého maietku

A.III osobní nákladv 209 0 209
A.III.1O. Mzdové nákladv 208 0 208
A.III.l I Zákonné sociální pojištění I 0 I
A.III. I2. ostatní sociální poiištění

A.III.13. Zákonné soci ální n ákl adv

A.III.14 ostatní sociální nákladv

A.IV. Daně a poplatky

4.tv.15. Daně a poplatky

A.V. ostatní nákladv T6 0 t6
A.V. t6. Smluvní pokuty, roky z prodlení, ostatní pokuty a penále

A.V. t7 odpis nedobytné pohledávky

A.V.l8. Nákladové rokv 11 0 11
4 V.19. Kursové ztráty 3 0 3
4.V.20. Darv

4.V.21. Manka a škody

A,Y,2Z, Jiné ostatní nákladv 2 0 z
A.VI. Odp sY, prodany maietek, tvorba a použití rezerv a opravn.Ích položek

4.VI.23. odp sy dlouhodobého maietku

4.Yt.24. Prodany dlouhodobv maietek

4.VI.25. Prodané cenné papíry a podíly

4.VI.26. ProdanÝ materiál

A.VLZ1. Tvorba a použití rezerv a opravnych položek

A.VII Poskvtnuté pŤíspěvky

A.VII.28 Poskytnuté členské pŤíspěvky a pŤíspěvky zričtované mezi organizačními
složkami

A.VIII Daťt z pťíjm

A.VIII.2
9

Dař z pťíjmri

Nákladv celkem 4290 175 446s
B. Vynosy



Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodáŤská

celkem

I z 3
B.t Provozní dotace

B.I.I Provozní dotace

B.II PŤi aLé pŤíspěvky

B.II.2. PŤi até pŤíspěvkv zlrělované mezi organizačními sloŽkami
B.II.3. PŤi até pŤíspěvky (dary)

B.II.4. PŤi até člqnské pŤísPěvky

B.III TrŽbv za vlastní vÝkqny aZazboží 4542 2ts 47 57
B.IV. ostatní vÝnosv

B.IV.5. Smluvní pokutv, rirokv z prqdlení, ostatní pokutv a penále
B.IV.6. Platbv za odepsané pohledávky

B.IV.7. VÝnosové riroky

B.IV.8. Kursové zisky
B.IV.9. Zíčtování fondri

B.IV.10. Jiné ostatní vÝnosy

B.V. TrŽby z prode e majetku

B.V.l 1 Tržby z prode e dlqutodobého nehmotného a hmotného maietku
B.V. 12. TrŽbv zprode e cennÝch papírťr a podílŮ

B.V. 13. Tržby z prode e materiálu
B.V.l4. Vylosr z krátkodobého finančnílro maietku
B.V.15. VÝnosv z dlouhodobého finančního maietku

VÝnosy ce]kem 4542 215 47 57
C. VÝsledek hospodaŤení pťed zdaněním 252 40 292
D. yy!]pdek hospodaťení po zdanění 252 40 292



Přfloha k účetní závěrce za období 1.4.2017 - 31.3.2018

obchodní jméno: ČgsrÉ DoTEKY HUDBY EM.ART, o.p.s.
Sídlo: Praha 1, Pohořelec |I|l25, PSČ l l8oo
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IdentiÍikační číslo: 27506827

Rozhodující předmět činnosti:
Propagace hudebního umění a kultury

Datum vzniku Íirmy: 15. prosince 2006

Společnost nemá uzavřeny ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.
Společnost nevlastní podíly v žádných obchodních spoleěnostech.

Statutární orgán:
Předseda správní rady: Mgr. Jan Choděra, dat. nar' Z4.Íijna1947
Místopředseda správní rady: Ing' David Mašín, dat. nar. 4.|edna1974
Ředitel: Bc. Miroslav Matějka, DiS., dat' nar'Z|. prosince 1969

Účetni obdobÍ: 01.o4'2o|7 - 31.3.2018
Rozvahový den: 31. březen 2018
okamžik sestavení účetní závěrky: 30. červen 20l8

odměnv členů statutárních orgánů:
Nebyly dosud navrženy.

VÝše půiček. úvěrů. záruk.... společníkům. statutárním oreánům a řídícím
pracovníkům:
Žaane prostředky uvedené v názvu tohoto bodu nebyly tamtéŽuvedeným osobám poskýnuý.

Účetní zásadv
Firma, v souladu se Zákonem ě' 563l|99l Sb' o účetnictví' vede účetnictví.
o zásobách účtovala finna v průběhu roku způsobem B.

Zoůsob ocenění
. zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii: nebyly pořízeny
. dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností: nebyl pořízen
- cenných papírů a majetkových účastí: nebyly pořízeny
. příchovků a přírůstků n,íÍat: nebyly pořízeny

Znůsob stanovení reprodukční pořizovací cenv u maietku oceněného v této ceně
a pořízeného v průběhu účetního období:
V úěetnictví finny se nevyskytl majetek oceňovaný reprodukění pořizovací cenou'

U2



Druhv vedleiších nořizovacích nákladů. které se obwkle zahrnuiÍ do pořizovacích cen
nakupovanÝch zásob. a druhv nákladů zahrnované do cen zásob stanovenÝch na úrovni
vlastnÍch nákladů:
Nebyly evidovány.

Podstatné změnv znůsobu oceňování. postupů účtování oproti předcházeiícímu
účetnímu období:
Ve zdaňovacím období nenastala v účetních postupech žádná podstatnázměna,

Způsob stanovení opravnÝch položek k maietku:
Nebyly vývořeny.

Způsob sestavení odpisovÝch nlánů nro dlouhodobÝ maietek a použité odpisové metodv
při stanovení účetních odpisů:
Plánovaná doba užívaní dlouhodobého maietku je totožná s dobou daňového odepisování
proto při stanovení odpisových plánů vycházela účetníjednotka z daňových odpisů.

Způsob uplatuěný při přepočtu údaiů v cizích měnách na českou měnu:
Pro přepočet cizí měny je použit denní kurz Ceské národní banky. K ultimu roku jsou majetek
izávazky, evidované v cizích měnách, přepočteny kurzem ČNn platnym k 3l.3.2018'

Roznis hmotného maietku. který ie zatížen zástavním rrrávem:
Není evidován.

Souhrnná výše pohledávek s dobou splatnosti 5 let a více (v tis. Kč):
Celkem 0 tis. Kč

Souhrnná rrýše závazků s dobou splatnosti 5 let a více (v tis. KÓ:
Celkem 0 tis. Kč

Závazkv krvté nodle zástavního rrráva:
Nejsou evidovány.

Závazkv newúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:
Nejsou evidovány.

Průměrný přepočtenÝ nočet zaměstnanců v průběhu účetního období:
Průměrný přepoětený počet zaměstnanců v průběhu úěetního období byl l.

Bc. Miroslav Matějka, DiS., Ťeditel
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