
ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu (základní)

ke dni: 31.3.2020
(v celých tisících Kč)

IČ: 01546066

Název a sídlo účetní jednotky
České doteky hudby s.r.o. 

Karlovo náměstí  1/23

Praha 28

12800

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Sestaveno dne: 30.6.2020

Předmět podnikání účetní jednotky: Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti

Spisová značka: C207982

V likvidaci: Ne

Označení Běžné účetní období Minulé úč. obdobíČíslo

řádku
AKTIVA

a
Brutto NettoNettoKorekce

b c
1 2 3 4

AKTIVA CELKEM                               (A. + B. + C. + D.) 01 2 655 443 2 212 3 806

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0 0

B. Stálá aktiva                                         (B.I. + B.II. + B.III.) 03 1 610 443 1 167 1 788

C. Oběžná aktiva                        (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 37 1 045 0 1 045 1 958

D. Časové rozlišení aktiv                         (D.1. + D.2.+ D.3.) 78 0 0 0 60

Označení Stav v běžném účet. období Stav v minulé účetním obdobíČíslo

řádku
PASIVA

a 65b c

PASIVA CELKEM                                                    (A. + B. + C. + D.) 01 2 212 3 806

A. Vlastní kapitál                        (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) 02 -2 956 -950

B + C. Cizí zdroje                                                                  (součet B. + C.) 23 2 693 2 456

B. Rezervy                                                                 (součet B.1. až B.4.) 24 0 0

C. Závazky                                                       (součet C.I. + C.II. + C.III.) 29 2 693 2 456

D. Časové rozlišení pasiv                                                       (D.1. + D.2.) 66 2 475 2 300

Podpisový záznam

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ







Příloha k účetní závěrce za období 1.4.2019 – 31.3.2020 
  
  
Obchodní jméno: České doteky hudby s.r.o. 
Sídlo: Karlovo náměstí 1/23, Nové Město, 128 00 Praha 2  
Právní forma: Společnost s ručením omezeným  
Identifikační číslo: 01546066  
  
  
Rozhodující předmět činnosti: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  
  
Datum vzniku firmy: 29. března 2013  
  
Základní kapitál: 400.000,- Kč  
  
Statutární orgán:  
Jednatel: Bc. Miroslav Matějka, DiS., dat. nar. 21. prosince 1969, Fügnerova 653, Valdické Předměstí, 
506 01 Jičín  
  
Společník: Bc. Miroslav Matějka, DiS., dat. nar. 21. prosince 1969 
Vklad:  400.000,-Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 100%  
  
  
  
Účetní období: 01.04.2019 – 31.3.2020  
Rozvahový den: 31. březen 2020 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. březen 2020  
  
Odměny členů statutárních orgánů:  
Nebyly dosud navrženy.  
  
Výše půjček, úvěrů, záruk, ... společníkům, statutárním orgánům a řídícím pracovníkům:   
Žádné prostředky uvedené v názvu tohoto bodu nebyly tamtéž uvedeným osobám poskytnuty.  
  
Účetní zásady: 
Firma, v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vede účetnictví. O zásobách účtovala firma 
v průběhu roku způsobem B.  
  
Způsob 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 zvířat: nebyly pořízeny  
  
 
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v 
průběhu účetního období:  
V účetnictví firmy se nevyskytl majetek oceňovaný reprodukční pořizovací cenou.  



  
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 
nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních 
nákladů:  
Nebyly evidovány.  
  
Podstatné změny způsobu oceňování, postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období:  
Ve zdaňovacím období nenastala v účetních postupech žádná podstatná změna.  
  
Způsob stanovení opravných položek k majetku:  
Nebyly vytvořeny.  
  
Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při 
stanovení účetních odpisů:  
Plánovaná doba užívaní dlouhodobého majetku je totožná s dobou daňového odepisování a proto při 
stanovení odpisových plánů vycházela účetní jednotka z daňových odpisů.    
 
Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:  
Pro přepočet cizí měny je použit denní kurz České národní banky. K ultimu roku jsou majetek i 
závazky, evidované v cizích měnách, přepočteny kurzem ČNB platným k 31.3.2020.  
  
Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem:   
Není evidován.  
  
Souhrnná výše pohledávek s dobou splatnosti 5 let a více (v tis. Kč):  
Celkem 0 tis. Kč  
  
Souhrnná výše závazků s dobou splatnosti 5 let a více (v tis. Kč):  
Celkem 0 tis. Kč  
  
Závazky kryté podle zástavního práva:  
Nejsou evidovány.  
  
Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:  
Nejsou evidovány.  
  
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:  
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období byl 1.  
  
  
  
Bc. Miroslav Matějka, DiS., jednatel 
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