
Příloha k účetní závěrce roku 2016

I. Základní údaje

Druh organizace: obecně prospěšná společnost
Název: Krajské protikorupční pracoviště 
Adresa: U Nisy 362/6, 460 07  Liberec III – Jeřáb
IČ: 02586894
Datum vzniku: 4. února 2014
Statutární orgán: Daniela Fialová - ředitelka

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12.2016

Posláním sdružení je poskytovat odbornou informační a lidskou podporu fyzickým a 
právnickým osobám, jež se setkali s projevy korupce a chtějí sami aktivně snižovat 
prostor pro korupci.

Popis činností:
- práce na vybraných korupčních kauzách
- odhalování korupčního a klientelistického jednání a jeho dopadů
- poskytování podpory fyzickým a právnickým osobám v oblasti boje proti korupci
- poskytování právního a občanského poradenství
- informování veřejnosti o problematice boje proti korupci v širších souvislostech
- pořádání veřejných besed, anket, podpora zapojování veřejnosti do rozhodování v 
oblasti veřejné správy a samosprávy
- spolupráce s místní samosprávou, prosazování principů transparentnosti ve veřejné
správě
- spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, vzájemná výměna zkušeností

Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel.



II. Obecné účetní zásady

1. Dlouhodobý majetek

Společnost nemá dlouhodobý majetek.

2. Opravné položky

Opravné položky organizace vytváří k pohledávkám v případě, že je jejich dobytnost 
špatná. O opravné položce rozhoduje ředitelka organizace.

3. Časové rozlišení

Organizace účtuje zejména o výnosech příštích období, jejichž výše je stanovena na 
základě nevyčerpaných dotací nebo darů, které mohou být využity v následujícím 
účetním období.

4. Přijaté dary a dotace

O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na 
zakázky dle  konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni 
nevyčerpané dary a dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím 
výnosů příštích období.

III. Doplňující údaje k výkazům

1. Dlouhodobý majetek

V roce 2016 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku.
Společnost nemá dlouhodobý majetek.

2. Pohledávky a závazky

Organizace eviduje k 31.12.2016 jeden závazek po splatnosti ve výši Kč 20000,-.

3. Majetek neuvedený v rozvaze

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný 
majetek neuvedený v rozvaze.

4. Závazky nevykázané v rozvaze

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze. 



5. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2016

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2015

2 2

z toho členů řídících orgánů

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2016

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2015

1 1

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů

2016 v tis. Kč 2015 v tis. Kč

Osobní náklady na 
zaměstnance 

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů

Osobní náklady na 
zaměstnance 

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů

441 162 561 148

Členům statutárního orgánu v roce 2016 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, 
záruky ani jiná plnění.

6. Zástavy a ručení

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

7. Výnosy

Společnost měla v roce 2016 výnosy za pronájem prostor ve výši Kč 8800,-.

8. Přijaté dary a dotace 

V roce 2016 byly přijaty následující dotace a dary od krajů, měst a obcí:

Poskytovatel Částka

Ministerstvo vnitra ČR 500000

Úřad práce ČR 140000

Celkem 640000



Kromě výše uvedených dotací a darů byly v roce 2016 přijaty granty a dary od 
nadací, právnických a fyzických osob. Z grantů a darů přijatých v roce 2016 využila 
organizace granty a dary v celkové výši 740 tis. Kč a využila nevyčerpané dary z roku
2015 v celkové výši 28 tis. Kč.

V roce 2016 byly přijaty zejména následující granty a dary (uvedeny dary nad 10 000
Kč):

Poskytovatel Částka Komentář
Nadace Open Society   28700
Mgr. Daniela Fialová   15000  

9. Veřejná sbírka

Organizace v roce 2016 neměla veřejné sbírky. 

10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Společnost v roce 2016 pronajímala část svých pronajatých prostor. Tržby za 
pronájem prostor se rovnaly zaplacenému nájemnému. Základ daně je tedy nula. 

11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události.

V Liberci  dne  25. 3. 2017

Sestavil:  Zdeňka Benešová 

Statutární orgán: Mgr. Daniela Fialová



ROZVAHA (BILANCE) pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu  Název a sídlo účetní jednotky 

ke dni 31.12.2016 Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.

(v tisících Kč) U Nisy 362/6

460 07  Liberec III – Jeřáb

IČ 2586894

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem součet ř. 2 až 5 1 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem součet ř. 7 až 10 6 23 42

I. Zásoby celkem 7 0 0

II. Pohledávky celkem 8 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 15 27

IV. Jiná aktiva celkem  10 8 15

AKTIVA CELKEM ř. 1 + 6 11 23 42

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem součet ř. 13 a 14 12 0 0

I. Jmění celkem 13 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 14 0 0

B. Cizí zdroje celkem součet ř. 16 až 19 15 23 42

I. Rezervy celkem 16 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem  17 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 18 2 42

IV. Jiná pasiva celkem 19 21 0

PASIVA  CELKEM ř.  12 + 15 20 23 42

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu:

25.03.2017

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

obecně prospěšná společnost Zdeňka Benešová

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

Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace Mgr. Daniela Fialová

Telefon: 774490514

E-mail:

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., včetně změn 
provedených vyhláškami č. 476/2003 Sb., č. 548/2004 Sb., 
č. 400/2005 Sb. a 471/2008Sb.

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

daniela.fialova@kpkp.cz

mailto:daniela.fialova@kpkp.cz


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu  Název a sídlo účetní jednotky 

ke dni 31.12.2016 Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.

(v tisících Kč) U Nisy 362/6

460 07  Liberec III – Jeřáb

IČ 2586894

Číslo Činnosti Celkem
A. NÁKLADY řádku hlavní hospodářská

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 156 9 165

II. Osobní náklady celkem 2 580 0 580

III. Daně a poplatky celkem 3 0 0 0

IV. Ostatní náklady celkem 4 3 0 3

V. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 5 0 0 0

VI. Poskytnuté příspěvky celkem 6 0 0 0

VII. Daň z příjmů celkem 7 0 0 0

NÁKLADY CELKEM součet ř. 1 až 8 8 739 9 748

Číslo Činnosti Celkem
B. VÝNOSY řádku hlavní hospodářská

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 9 0 9 9

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 10 0 0 0

III. Aktivace celkem 11 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 12 0 0 0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 13 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 14 71 0 71

VII. Provozní dotace celkem 15 668 0 668

VÝNOSY CELKEM součet ř. 10 až 16 16 739 9 748

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 17 – 9 17 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 18 0 0 0

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu:

25.03.2017

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

obecně prospěšná společnost Zdeňka Benešová

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

Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace Mgr. Daniela Fialová

Telefon: 774490514

E-mail:

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., včetně změn 
provedených vyhláškami č. 476/2003 Sb., č. 548/2004 Sb., 
č. 400/2005 Sb. a 471/2008Sb.

daniela.fialova@kpkp.c

mailto:daniela.fialova@kpkp.c
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