
Výroční zpráva 
    2019

Společnost: Hlídač státu, z.ú.
Sídlo: Velenovského 648, 251 64 Mnichovice, 251 64 Mnichovice 
IČ: 05965527
Stat. zástupce: Michal Bláha 
Spisová značka: U 559 vedená u Městského soudu v Praze 



 

Příloha v účetní závěrce za rok 2019 

 
dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

 

     Čl. I 

 

1.  Název účetní jednotky:  Hlídač státu, z. ú. 

      IČ:     05965527 

      Sídlo:    Velenovského 648, 251 64  Mnichovice 

      Právní forma: ústav, nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání 

      Rozhodující předmět činnosti:  informační činnosti, účetní jednotka má pouze činnost 

hlavní 

      Statutární orgán: ředitel – Michal Bláha 

 

     Čl. II 

 

1. Údaje v příloze k účetní závěrce jsou uváděny v Kč. 

2. Účetním obdobím je kalendářní rok.  Používané účetní metody, obecné účetní zásady a 

způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy 

č. 401 – 414, kterými se stanoví obsah účetní závěrky účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání.  

3. Rozvahovým dnem je den, ke kterému se účetní závěrka sestavuje, tj. 31. 12. 2019. 

4. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným 

významným skutečnostem.   

5. Zpracování účetních záznamů probíhá dle bodů (10) a (11) §4 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Účetní záznamy jsou uschovány v sídle účetní jednotky v souladu s § 31, odst. 

(2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

6. Způsob ocenění: 

      a) nakupovaných zásob: nevyskytuje se 

      b) zásob vytvořených ve vlastní režii: nevyskytuje se 

      c) DHM a DNHM vytvořeného ve vlastní režii: nevyskytuje se 

      d) hodnota cenných papírů a majetkových účastí: nevyskytuje se 

7. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně  

a pořizovaného v průběhu účetního období: nevyskytuje se   

8. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 

nakupovaných zásob: nevyskytuje se 

9. Složky nákladů zahrnovaných do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: 

nevyskytuje se 

10. Změny způsobu oceňování, postupu odpisování: nevyskytuje se 

11. Opravné položky k majetku: nebyly tvořeny 

 

Čl. III 

 

1. Způsob uplatnění běžných kurzů a stálých kurzů (s uvedením termínů jejich změn) při 

přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: při přepočtu cizích měn na českou korunu 

se používá denní kurz ČNB. 



 

2. Podíly v jiných účetních jednotkách – účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí 

osoby jednající jejím jménem a na její účet nemá podíl v jiné účetní jednotce. 

 

     Čl. IV 

 

1. DHM a DNHM kromě pohledávek 

a) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách (předměty 

dlouhodobé spotřeby do 40 000 Kč, neuvedené na účtu 022 nebo 010):  

nevyskytuje se 

b) rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: nevyskytuje se 

c) majetek v operativním pronájmu, zachycený na podrozvahovém účtu nebo 

v operativní evidenci: nevyskytuje se 

d) přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: 

nevyskytuje se 

e) počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových 

účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů a emitentů: nevyskytuje se 

f)  finanční výnosy plynoucí z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí: nevyskytuje se 

g) rozdíly mezi vstupní cenou ve smyslu § 29 odst. 1) zákona č. 586/92 Sb. o daních 

z příjmů ve znění pozdějších předpisů a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u 

nepeněžních vkladů do obchodní společnosti a družstev: nevyskytuje se 

2. Pohledávky 

a) souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: 3000,00 Kč 

b) souhrnná výše pohledávek v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích 

měnách): nevyskytuje se 

c)  úhrnná výše pohledávek vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany MD 

příslušných účtů pohledávek) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním 

pohledávek z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky a s rozpisem na 

jednotlivé podniky ve skupině: nevyskytuje se 

d)  pohledávky kryté zástavním právem nebo zajištěné jiným způsobem: nevyskytuje se 

3. Vlastní jmění 

a) rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty z předcházejícího účetního období: zisk 

z roku 2018 ve výši 38,81 Kč byl přeúčtován na účet 932.00 – Nerozdělené hospodářské 

výsledky minulých let 

b) vlastní jmění: 50 000 Kč 

4. Závazky 

a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: 9257,00 Kč 

b) souhrnná výše závazku z titulu daně z příjmů ze závislé činnosti k 31. 12. 2019: 16 005,- 

Kč.  

Závazek byl uhrazen dne 9. 1. 2020. 

c) souhrnná výše závazku z titulu pojistného na sociální zabezpečení k 31. 12. 2019: 

28 170,- Kč 

Závazek byl uhrazen dne 9. 1. 2020. 

d) souhrnná výše závazku z titulu zdravotního pojištění k 31. 12. 2019: 12 150,- Kč 

Závazek byl uhrazen dne 9. 1. 2020. 

e) souhrnná výše závazků v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích 

měnách): nevyskytuje se 

f) úhrnná výše závazků vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany DAL 

příslušných účtů závazků) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním závazků 

z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky a s rozpisem na jednotlivé 

podniky ve skupině: nevyskytuje se 



 

g) závazky kryté podle zástavního práva: nevyskytuje se  

h) závazky, o kterých není účtováno v účetnictví a které nejsou zahrnuty v rozvaze: 

nevyskytuje se 

5. Rezervní fondy zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání 

s uvedením počáteční výše příslušné rezervy na začátku účetního období: nevyskytuje se 

 

 

Čl. V 

 

1. Výsledek hospodaření byl kladný (zisk) ve výši 85,17 Kč. Účetní jednotka má pouze hlavní 

činnost, jedná se tedy o výsledek hospodaření z hlavní činnosti. 

2. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 1 

      Z toho řídících pracovníků: 1 

3. Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních 

nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou: 1 – ředitel 

účetní jednotky, je odměňován formou mzdy 

4. Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, 

stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž 

účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 

vztahy: nevyskytuje se 

5. Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v materiální formě 

členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů: 

nevyskytuje se 

6. Osobní náklady za účetní období: 906 208 Kč 

      V tom: 

      mzdové náklady: 686 600 Kč 

      zákonné sociální pojištění: 219 608 Kč 

7. Dani z příjmů v účetní jednotce podléhají jen ty druhy příjmů, které jsou vyjmenované 

zákonem č. 586/1992 sb. o daních z příjmů v § 18a odst. 2 (příjmy z reklamy, členských 

příspěvků, v podobě úroku, z nájemného) a příjmy z nepodnikatelské (hlavní) činnosti (18a 

odst. 1a), pokud jsou výdaje (náklady) vynaložené dle zákona o dani z příjmu v souvislosti 

s prováděním této činnosti nižší.  Základ daně byl stanoven v souladu s § 23 až 33 zákona 

o daních z příjmů. Celková daň z příjmu je 0. 

8. Účetní jednotka nemá žádné výnosy (příjmy) ze zahraničí. Veškeré výnosy (příjmy) jsou 

z tuzemska. 

      Výnosy se člení na: 

- výnosy z nepodnikatelské činnosti ve výši 36 000,00 Kč 

- tržby z pronájmu ve výši 0,00 Kč 

- přijaté příspěvky a dary ve výši 1 994 865,08 Kč účetní jednotka získala od těchto 

dárců: 

Václav Dejcmar ve výši 30 000 Kč 

      Tomáš Čupr ve výši 1 000 000  Kč 

      Jabub Nešetřil ve výši 200 000 Kč 

      Jan Bárka ve výši 100 000 Kč   

      Dušan Šenkypl ve výši 500 000 Kč 

      Zdeněk Cendra ve výši 100 000 Kč 

      OK Systém ve výši 50 000 Kč 

Drobné finanční dary (do 10 000 Kč od jednotlivého dárce) = 14 865,08 Kč 

- provozní dotace a granty ve výši 0,00 Kč 



 

9. Celková hodnota přijatých peněžních darů zaúčtovaných na účtu 911-10  Fondy – peněžní 

dary je 1 225 513,12 Kč.  

Dary z roku 2019 v celkové hodnotě 484 288,28 Kč jsou od těchto dárců a v následující 

výši: 

Václav Dejcmar ve výši 30 000 Kč 

John Vanhara ve výši 107 800 Kč 

Michal Illich ve výši 86 028,8 Kč 

Drobné dary (do 10 000 Kč od jednotlivého dárce) = 260 459,48 Kč 

 

 

 

 

Sestaveno dne 30. 3. 2020 

 

 

 

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): 

Michal Bláha 

 

 

 

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): 

Michal Bláha 

 

 

 

Telefon: 777 737 811 

E-mail: michal@michalblaha.cz 



Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 

ve zkráceném rozsahu Název a sídlo účetní jednotky 

ke dni 31. 12. 2019 Hlídač státu, z. ú.
(v celých tisících Kč)

Mnichovice                      
251 64

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.) 0 0

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) 866 1 631

B. I. Zásoby celkem 0 0

B. II. Pohledávky celkem 9 28

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 857 1 603

B. IV. Jiná aktiva celkem  0 0

AKTIVA CELKEM (A.+B.) 866 1 631

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

1 2

A. Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.) 791 1276

A. I. Jmění celkem 791 1275

A. II. Výsledek hospodaření celkem 0 1

B. Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) 75 355

B. I. Rezervy celkem 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky celkem  0 0

B. III. Krátkodobé závazky celkem 75 355

B. IV. Jiná pasiva celkem 0 0

PASIVA  CELKEM (A.+B.) 866 1631

E-mail: michal@michalblaha.cz

Vybrané údaje z

Velenovského 648/1233

Označení AKTIVA

Právní forma účetní jednotky

ústav

Sestaveno dne:

30.03.2020

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

ba

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

IČ

5965527

Michal Bláha

Michal Bláha

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Telefon: 777 737 811

Označení PASIVA
a b

Předmět podnikání

osvětová a edukační činnost



VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
 ve zkráceném rozsahu

ke dni 31. 12. 2019 Název a sídlo účetní jednotky 

(v celých tisících Kč)
Hlídač státu, z. ú.

hlavní hospodářská Celkem
1 2 3

A. Náklady 2 031 0 2 031

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 123 0 1 123

A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0

A. III. Osobní náklady 906 0 906

A. IV. Daně a poplatky 0 0 0

A. V. Ostatní náklady 2 0 2

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 0 0 0

A. VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0

A. VIII. Daň z příjmů 0 0 0

NÁKLADY CELKEM            (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.) 2 031 0 2 031

hlavní hospodářská Celkem
1 2 3

B. Výnosy 2 031 0 2 031

B. I. Provozní dotace 0 0 0

B. II. Přijaté příspěvky 1 995 0 1 995

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 36 0 36

B. IV. Ostatní výnosy 0 0 0

B. V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

VÝNOSY CELKEM             (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.+B.VI.+B.VII.) 2 031 0 2 031

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0

E-mail: michal@michalblaha.cz

Vybrané údaje z

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

osvětová a edukační činnost Michal Bláha

ústav Michal Bláha

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Telefon: 222313943

Činnost

Činnost

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Označení VÝNOSY

a b

Označení

IČ

5965527

NÁKLADY

Velenovského 648/1233

30.03.2020

Mnichovice                         
251 64

a b
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