
Výčet položek 

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ROZVAHA Název a sídlo účetní jednotky 

v plném rozsahu

Cochem.cz, z.s.

.............................................................................................................................................31.12.2017
ke dni ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(v celých tisících Kč) Rybalkova 336/49

.............................................................................................................................................
Praha

.............................................................................................................................................

IČ 10100
.............................................................................................................................................

03718310 Česká republika

.............................................................................................................................................

Číslo 

řádku

Stav k prvnímu 

dni účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období
A K T I V A

41
B.    202,00    200,00Krátkodobý majetek celkem

72
     III.    202,00    200,00Krátkodobý finanční majetek celkem

75
3.    202,00    200,00Peněžní prostředky na účtech

85
   202,00    200,00AKTIVA CELKEM

Číslo 

řádku

Stav k prvnímu 

dni účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období
P A S I V A

1
A.    191,00    33,00Vlastní zdroje celkem

6
     II.    191,00    33,00Výsledek hospodaření celkem

7
1. x    -158,00Účet výsledku hospodaření

8
2.    166,00 xVýsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

9
3.    25,00    191,00Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

10
B.    11,00    167,00Cizí zdroje celkem

21
     III.    11,00    23,00Krátkodobé závazky celkem
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26
5.    4,00    10,00Zaměstnanci

28
7.    3,00    6,00Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

36
15.    4,00    7,00Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

45
     IV.    0,00    144,00

Jiná pasiva celkem

47
2.    0,00    144,00Výnosy příštích období

49
   202,00    200,00PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 30.06.2018 Razítko: Podpis odpovědné 

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,
přičemž rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
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Výčet položek 

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název a sídlo účetní jednotky 

v plném rozsahu

Cochem.cz, z.s.

.............................................................................................................................................31.12.2017
ke dni ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(v celých tisících Kč) Rybalkova 336/49

.............................................................................................................................................
Praha

.............................................................................................................................................

IČ 10100
.............................................................................................................................................

03718310
Česká republika

.............................................................................................................................................

Stav k rozvahovému dni
Číslo 

řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

     I. 2    168,00    0,00    168,00Spotřebované nákupy a nakupované služby

1. 3    1,00    0,00    1,00Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

4. 6    7,00    0,00    7,00Náklady na cestovné

6. 8    160,00    0,00    160,00Ostatní služby

     III. 13    201,00    0,00    201,00Osobní náklady

10. 14    155,00    0,00    155,00Mzdové náklady

11. 15    46,00    0,00    46,00Zákonné sociální pojištění

39    369,00    0,00    369,00Náklady celkem

     II. 43    196,00    0,00    196,00Přijaté příspěvky

3. 45    196,00    0,00    196,00Přijaté příspěvky (dary)

     III. 47    15,00    0,00    15,00Tržby za vlastní výkony a zboží

61    211,00    0,00    211,00Výnosy celkem

C. 62    -158,00    0,00    -158,00Výsledek hospodaření před zdaněním

D. 63    -158,00    0,00    -158,00Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne: 30.06.2018 Razítko: Podpis odpovědné 
 osoby 
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_____________________________  
        Markéta Nováková  
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Cochem.cz, z.s. 
Účetní období od 01.01.2017 do 31.12.2017 

(v tisících Kč) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
 
Název: Cochem.cz, z.s. 
Sídlo: Rybalkova 336/49, Vršovice, 101 00 Praha 10 
Právní forma: spolek 
Obchodní rejstřík:  Městský soud Praha  
Datum vzniku: 2. ledna 2015 
Identifikační číslo: 03718310 
Předmět podnikání:  Prosazení uzákonění principů Cochemské praxe v ČR 
 
 
Zápisy do obchodního rejstříku  
 
V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným zápisům do obchodního rejstříku. 
 
 
 
Statutární orgán: 
 
Statutárním orgánem spolku je k 31.12.2017 výbor: 
 

MARKÉTA NOVÁKOVÁ, dat. nar. 15. října 1978 (člen výboru, pokladník) 
PAVLÍNA MAIEROVÁ, dat. nar. 17. srpna 1977 (člen výboru) 
JAN BOGUSCH, dat. nar. 3. ledna 1971 (člen výboru, předseda) 
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2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY 
 
 
a) Zásady vedení účetnictví 
 
Účetnictví je vedeno v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. 
 
 
b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  
 
Nakupovaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které 
zahrnují cenu pořízení a všechny náklady s pořízením související. Úroky z cizích zdrojů, spadají-
li do období pořizování, nejsou aktivovány. 
 
 
c) Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek 
 
Dlouhodobý finanční majetek je při nabytí oceněn v pořizovacích cenách. Součástí pořizovací 
ceny jsou přímé náklady s pořízením související (např. poplatky a provize makléřům a burzám). 
Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze, účty v bankách a poskytnuté krátkodobé půjčky, které 
jsou oceněny ve jmenovité hodnotě. 
 
 
d) Zásoby 
 
Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnou pořizovací cenou s použitím metody FIFO. 
Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a veškeré náklady související s pořízením těchto zásob 
(zejména clo, dopravné, balné).  
 
 
e) Pohledávky a závazky 
 
Pohledávky a závazky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. K pochybným 
pohledávkám je na vrub nákladů tvořena opravná položka.  
 
 
f) Peníze a peněžní ekvivalenty 
 
Peněžní prostředky (hotovost a bankovní účty) jsou oceněny ve jmenovité hodnotě. 
 
 
g) Přijaté dary a dotace 

 
O přijatých darech a dotacích účtuje spolek do provozních výnosů. 
 
K rozvahovému dni nevyčerpané dary spolek převede do dalšího období prostřednictvím 
fondů – pro neutracené dary má vyhrazen Fond přijatých darů. 
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h) Účtování výnosů a nákladů  
 
Výnosy a náklady jsou časově rozlišeny, tzn. jsou zařazeny do toho účetního období, do kterého 
věcně i časově přísluší.  
 
V souladu s principem opatrnosti spolek účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných 
položek na krytí rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. 
 
 
3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ, HMOTNÝ A FINANČNÍ MAJETEK 
 
 
a) Přehled dlouhodobého majetku 
 
Spolek k 31.12.2017 nevykazuje žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek. 
 
 
b) Dlouhodobý finanční majetek 
 
Spolek k 31.12.2017 nevykazuje žádný dlouhodobý finanční  majetek. 
 
4. POHLEDÁVKY  

 
Spolek k 31.12.2017 nevykazuje žádné pohledávky po splatnosti. 
 
 
5. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

 

  
K 

31.12.2017 
K 

31.12.2016 
Peníze  0  0 
Účty v bankách  200  202 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek  0  0 
Celkem   200  202 

 
V rozvaze vykázaný krátkodobý finanční majetek představuje především finanční prostředky 
uložené na bankovním účtu. 
 
 
6. ZÁVAZKY 

 
Spolek k 31.12.2017 nevykazuje žádné závazky po splatnosti. 
 
 
7. MAJETEK NEUVEDENÝ V ROZVAZE 

 
Spolek neeviduje žádný majetek neuvedený v rozvaze. 
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8. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE 
 

Spolek neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v 
rozvaze. 
 
 
9. OSOBNÍ NÁKLADY 
 
 
Počet zaměstnanců 2017 2016 
Průměrný počet členů vedení 1 1 
Průměrný počet ostatních zaměstnanců 0 0 
Celkem 1 1 

 
Přehled o osobních mzdových nákladech: 
 
Mzdové náklady Vedení Ostatní Celkem 
2017    
Mzdové náklady 134 21 155 
Odměny členům orgánů společnosti 0 0 0 
Sociální a zdravotní pojištění 46 0 46 
Ostatní sociální náklady 0 0 0 
Celkem 180 21 201 
2016    
Mzdové náklady 190 0 190 
Odměny členům orgánů společnosti 0 0 0 
Sociální a zdravotní pojištění 65 0 65 
Ostatní sociální náklady 0 0 0 
Celkem 255 0 255 

 
Členům výboru v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná 
plnění. 
 
 
10. ZÁSTAVY A RUČENÍ 

 
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla ani 
nepřijala žádná ručení. 
 
 
11. VÝNOSY 

 
Veškeré vykázané aktivní výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele. 
 
 
12. PŘIJATÉ DARY A DOTACE 

 
V roce 2017 byly přijaty dary od nadací (TKč 338) a fyzických osob (TKč 2). Dary od 
nadací byly poskytnuty na 2 roky (2017-2018), přičemž v roce 2017 bylo vyčerpáno TKč 
194. Rozdíl ve výši TKč 144 představuje výnosy příštích období. 
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13. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ A DAŇ Z PŘÍJMU 

 
Za rok 2017 spolek vykazuje ztrátu z hlavní činnosti ve výši TKč 158 a základ daně z 
příjmu ve výši TKč 0. 
 
14. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 
Mezi rozvahovým dnem a vyhotovením této roční účetní závěrky nedošlo k žádným podstatným 
změnám.   

 


