
Příloha k účetní závěrce dle § 29. a 30. Vyhlášky č. 504/2002 
 
Název:   Slavonická renesanční , obecně prospěšná společnost 
SÍDLO:    NA POTOKU 629, 378 81 SLAVONICE 
PRÁVNÍ FORMA:  OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST DLE ZÁKONA Č. 248/1995 SB.  

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 
některých zákonů, datum zápisu 31.8.2006 u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích.  
 

Identifikační číslo:  26108721 
 
 

Činnost hlavní - poslání:  
Cílem organizace je: 
- poskytovat služby vzdělávání, včetně enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
- poskytovat služby šetrné venkovské turistiky 
- poskytovat další služby pro potřeby ochrany přírody a krajiny a výše uvedeného rozvoje města 

Slavonice a regionu, podpora rozvoje neziskového sektoru  
                                            - poskytovat sociální služby 
                                            - poskytovat kulturní služby 

 
Dopňková činnost : 
- pronájem prostor a ploch, které nebudou využity nebo nebudou vhodné pro poskytování základních 

služeb. 
 

Účetní závěrka ke dni 31.12.2011 
 
 Statutární orgán:  Správní rada :    
     Předseda:  Sylva Labská 

Členové:  Milan Kolář 
  Hana Langová 
  Martin Svoboda (od 26. dubna 2011) 

       Hana Ripková   
       Miroslav Burghard (od 26. dubna 2011)  

  Dozorčí rada : 
     Předseda:  Martina Havlíčková 

Členové:  Zdena Chadimová 
  Zuzana Wolfová   

 

       Zakladatelé:     Monika Šatavová 
        Martina Havlíčková 
 
b) Společnost byla založena dne 31. srpna 2006. Společnost je registrována Krajským soudem v 
Českých Budějovicích. Členy správní a dozorčí rady jmenuje a odvolává občanské sdružení 
Slavonická renesanční společnost.  
Při založení byl vložen vklad ve výši 1000,- Kč.  
 



c) Účetní období – kalendářní rok – 1.1.2011 - 31.12.2011 
Způsob zpracování účetních záznamů na počítači. 
Způsob a místo uchovávání účetních záznamů: Na Potoku 629, Slavonice, 378 81, záloha na disku, 1x 
vytištěno a seřazeno v pevných deskách. 
Nákup materiálu přímo do spotřeby (B). 
Výsledek hospodaření – společnost hospodařila se ztrátou.  
 
e) Společnost účtuje v cizích měnách. 
 
f) Společnost nemá žádný podíl v jiné organizaci.  
 
g) K datu sestavení účetní závěrky společnost nemá žádné závazky vůči pojistnému na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vůči veřejnému zdravotnímu pojištění. 
Dlužné pojistné bylo uhrazeno v mezidobí. 
 
h) Společnost nevlastní žádné akcie. 
 
i) Společnost nemá žádné majetkové cenné papíry a dluhopisy. 
 
j) Dlužné částky, jejichž doba splatnosti přesahuje 5 let společnost neeviduje žádné. 
 
k) Veškeré závazky jsou obsaženy v rozvaze.  
 
l) Výsledek hospodaření 

• výsledek hospodaření hlavní činnosti: - 483640,85 Kč 

• výsledek hospodaření hospodářské činnosti: 33 670,- Kč 
 
 
m) Průměrný evidenční počet zaměstnanců – Společnost k 31.12.2011 eviduje 4 zaměstnance.  
 
n) Statutárnímu orgánu – ředitelce společnosti - jsou vypláceny odměny. 
 
p) Společnost neposkytla žádné úvěry ani zálohy. 
 
q) Společnost nevlastní finanční majetek. 
  
r) Způsob zjištění základu daně z příjmů: rozdíl mezi náklady a výnosy podle středisek s odpočtem 
osvobozených nákladů do výše výnosů 
 
s) Daňová povinnost za běžné období žádná. 
 
t) Společnost obdržela příspěvek /dotaci z rozpočtu územních samosprávních celků.  
  Město Slavonice             11 000,-  Kč 
 Obec Český Rudolec        15 000,-  Kč 
 Jihočeský kraj         52 843,-  Kč 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR              130 676,-  Kč 
 Ministerstvo životního prostředí ČR               448 880,-  Kč 
 



 
u) Společnost přijala dary v celkové hodnotě 301 701 Kč.  
 
v) K financování svých aktivit využívá společnost dvou kontokorentních úvěrů. Souhrnná výše 
čerpání k 31. prosinci 2011 byla 3 341 496,81 Kč  
     
     
w) Společnost vede od 26. Listopadu 2011 veřejnou sbírku za účelem opravy domu a splátky půjček 
domu čp. 629, za rok 2011 neobdržela v rámci veřejné sbírky žádný finanční obnos. 
 
x) Vypořádání hospodářského výsledku z předcházejících účetních období. Zisk bude použit na 
úhradu nákladů hlavní činnosti v následujícím období. 
 
 
 
Ve Slavonicích dne 10. dubna 2012 
 
 
    
           ………………………………….. 
Vypracovala: Ing. Martina Vágnerová 
        


