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1. Popis účetní jednotky 
 
Název:      Ústav nezávislé žurnalistiky z.ú. 
Sídlo:      Líšnice 208, PSČ 252 10, Mníšek pod Brdy 
Právní forma:     z.ú. 
IČ:     03395987 
Předmět podnikání:    Publikační a jiná osvětová činost 
Den vzniku účetní jednotky:   15. září 2014 
Zdaňovací období:    od 1.1.2018 do 31.12.2018 
Rozvahový den:    31.12.2018 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 16.3.2019 

 
 
 
 
1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 
 

Publikační a jiná osvětová činnost zahrnující shromažďování informací, analýzu, výzkum, vydávání 

informačních materiálů a jejich distribuci. 

 

1.2. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění 
 

Mgr. Ondřej Neumann, Líšnice 208, 252 10 Líšnice, Podíl 1.000,--Kč (50%)  
Lenka černá, Vítkova 295/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Podíl 1.000,--Kč (50%) 
 
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 
 
2.1. Použité obecné účetní zásady 
 
Společnost postupovala dle zákona o účetnictví a příslušných předpisů. 
 
2.2. Použité účetní metody 
 
Použité účetní metody jsou v souladu s Českými účetními standardy. 
 
2.3. Způsob oceňování majetku a závazků 
 
Hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou . 
Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. 
 
2.4. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
 
Ve sledovaném období byla použita rovnoměrná metoda odepisování, a účetní odpisy byly vytvořeny 
ve výši daňových odpisů. 
 
2.5. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
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Závazky a pohledávky jsou oceněny kurzem daného dne a při uzávěrce přeceněny k aktuálnímu kurzu 
daného roku. 
 
3. Informace o položkách dlouhodobého majetku 
 

Majetek 
Počáteční 

stav 
Přírůstky Úbytky Konečný 

stav 

Opravné položky a oprávky 
Úroky 

Počátek Změna Konec 

 Software 322 tis.   0 0  322 tis.  304 tis. 18. tis  322 tis.    

 Web  94 tis 0  0   94 tis.  15 tis. 32 tis.   47 tis.   

                  

                  

                  

                  

 

4. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 
 

Ústav vykzuje zisk 207 tis pouze na HČ. 

 

5. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období 
v členění podle výkazu zisku a ztráty 

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 1. 

Mzdové náklady 487 tis, z toho sociální a zdravotní pojištění 50 tis. 

6. Informace k dani z příjmů 
 

6.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
 

Daňový výnosy – daňové náklady – odpočet pro neziskovky. 

 

6.2. Použité daňové úlevy 
 

Odpočet pro neziskové organizace 

 

6.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích 

 

Financování neziskových aktivit. 

 

7. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 
hodnocení finanční a majetkové situace 

 

Náklady  

Spotřeba materiálu 38 tis.  
Náklady na reprezentaci 86 tis.  
Telekomunikace 11 tis. 
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Právní služby 21 tis. 

Reklama a propagace 871 tis.  
Ostatní služby 62 tis.  
Mediální zastupování 2.387 tis.  
Odborné studie a poradenství 885 tis.  
Redakční práce 24 tis.  
Pronájem software 14 tis.  
Mzdové náklady 487 tis. 
Provozní náklady 16 tis. 
Odpisy 49 tis. 
Výnosy  
Tržby z prodeje služeb 917 tis 
Ostatní provozní výnosy 21 tis.  
Přijaté dary  4.222 tis. 

 

8. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 
 

Nadační fond nezávislé žurnalistiky 1.850 tis. 

Pavel Baudiš 1.000 tis 

Nadace Via 764 tis. 

Nadační fond pomoci 239 tis. 

Javořice a.s. 240 tis. 

Institute of Independent Journalism 215 tis. 

Impulse Capital s.r.o. 200 tis. 

Nadace Tipsport 100 tis. 

Profinit EU, s.r.o. 60 tis. 

Nadační fond proti korupci 10 tis. 

Ostatní dary 199 tis. 

 

9. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
 

Přesun HV do nerozděleného zisku z minulých let. 
 
 
 
 
 
Sestaveno dne: 16.3.2019 
 
Sestavil: Ondřej Mikšík 


