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I. Základní údaje

Účetní období: 1.1.2020-31.12.2020

Název: Hipocentrum ROBIN z. ú. 
Sídlo organizace: Krupá 193, 270 09, Krupá
Právní forma: zapsaný ústav
Statutární orgán:

Ředitelka: Mgr. Kateřina Bauerová, DiS.

Datum vzniku: 16.5.2016. Organizace je zapsána v rejstříku ústavů vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 430

Účel (poslání): Hipoterapeutická činnost

Hlavní činnost: Hipoterapeutická činnost, psychoterapie

Vedlejší (hospodářská) činnost:není provozována

Zakladatel (zřizovatel): Matěj Bauer, Mgr. Kateřina Bauerová, DiS.

Vklad: 1000 Kč
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II. Obecné účetní zásady

II.1. Dlouhodobý majetek

Organizace  eviduje  v  dlouhodobém  majetku  všechny  stavby  a  jejich  technické
zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny. 

Organizace  eviduje  v  dlouhodobém  hmotném  majetku  hmotný  majetek  s  dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm
na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze. 
Hmotný  majetek  v  pořizovací  ceně  nižší  než  40.000  Kč  účtuje  organizace  do
nákladů.  Hmotný  majetek  v  pořizovací  ceně  vyšší  než  10.000  Kč,  ale  nižší  než
40.000 Kč s  dobou použitelnosti  delší  než 1 rok  eviduje organizace v  operativní
evidenci.  

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč. 
Nehmotný  majetek  v  pořizovací  ceně  nižší  než  60  tis.  Kč  účtuje  organizace  do
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než
60.000 Kč s  dobou použitelnosti  delší  než 1 rok  eviduje organizace v  operativní
evidenci. 

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku. 

Stavby organizace odepisuje 50 let.
Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let.

II.2. Cenné papíry a podíly

Organizace nenakupuje ani neeviduje žádné cenné papíry ani podíly. Při jejich 
nákupu by bylo účtováno v souladu se zákonem o účetnictví a s příslušnými 
vyhláškami. 

II.3. Zásoby

Organizace neeviduje žádné zásoby. Všechny nákupy spotřebního materiálu, 
především jezdeckého vybavení a kancelářských potřeb jsou účtovány na účet 501. 

II.4. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout 
ředitel organizace. 
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II.5. Cizoměnové transakce

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu 
platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni). 

II.6. Časové rozlišení

Organizace  účtuje  o  nákladech  příštích  období.  Prostřednictvím  nákladů  příštích
období  časově  rozlišuje  náklady,  které  souvisí  s  dalšími  či  dalšími  obdobími.
Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč. 

Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již příjatých, ale
zatím nepoužitých dotací. 

II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních
dotacích nebo účelových investičních darech.  Tato částka je pak rozpouštěna na
účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů.

II.8. Veřejná sbírka

Ve  fondech  organizace  účtuje  o  zdrojích  získaných  z  veřejné  sbírky.  Průběžně
organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu
veřejné sbírky  ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu
v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího
zobrazení  skutečnosti  ve  výkazu  zisku  a  ztráty.  Vykazovaný  stav  fondu  veřejné
sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu
sbírkového bankovního účtu. 

II.9. Přijaté dary

Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým
zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní
účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace
pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z
důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů. 
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II.10. Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů
státního  rozpočtu,  z  rozpočtů  územně  samosprávných  celků,  ze  zdrojů  státních
rozpočtů cizích států apod. 

O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34,
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá
částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na
účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že
je utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato,
účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch
účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový. 

II.11. Vlastní jmění

Ve vlastním jmění je evidován vklad zakladatelů a na účet 901 jsou také účtovány 
přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

II.12. Daň z příjmů

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). 

Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to 
možné. 

Strana 6/10
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III. Doplňující údaje k výkazům

III.1. Dlouhodobý majetek

Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 1.

III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie

Organizace není společníkem s neomezeným ručením v žádných subjektech, nedrží 
žádné podíly, podílové listy, dluhopisy nebo akcie.

III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění

Organizace žádné takové dluhy neeviduje. 

III.4. Dlouhodobé závazky

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne. 

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze

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

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze

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

III.7. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2019

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2020

3 3
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z toho členů řídících orgánů

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2019

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2020

1 1

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů

2020 v tis. Kč 2019 v tis. Kč

Osobní náklady 
na zaměstnance
celkem 

Osobní náklady na
členy řídících 
orgánů

Osobní náklady
na 
zaměstnance 
celkem 

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů

Mzdové náklady 344148 245034 378676 215305

Zákonné sociální pojištění 116326 82824 112542 72864

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

Členům orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky.

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem

V roce 2020 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly 
mimořádné svým původem nebo objemem.

III.10. Zástavy a ručení

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

III.11. Přijaté dotace a dary

V roce 2020 byly přijaty následující dary:

Strana 8/10



Hipocentrum ROBIN z. ú., IČ05082307, Krupá 193, 270 09 Krupá
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2020

Z výše uvedených darů organizace v roce 2020 využila všechny prostředky na 
úhrady svých nákladů. Dále byla čerpána část fondu jako úhrada na odpis 
dlouhodobého majetku pořízeného z darů v dřívějších letech(odpis rampy 8 547 a 
kruhové jízdárny 7423 a Klisny Mizen Molly 17 800).

Z důvodu nemoci Covid-19 dále organizace obdržela v programu Antivir  RAA CO 
90086422020 od úřadu práce 96 847 Kč a bylo jí odpuštěno sociální pojištění které 
odvádí zaměstnavatel za měsíce 8 a 9 v celkové částce 16 143 Kč. 

III.12. Veřejná sbírka

Organizace v roce 2020 nepořádala žádnou veřejnou sbírku.

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Za rok 2020 organizace vykazuje ztrátu ve výši 152 455 Kč. Základ daně z příjmu ve
výši – 153 000 Kč byl zjištěn následovně:
-152455  +  výdaje  neuznané  dle  §  25:  240  –  příjmy  nepodléhající  dani  (přijaté
dary,dotace) = - 152 215 Kč.
Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč, neuplatnilo se snížení základu daně
v souladu s §20 odst. 7 ZDP.
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Datum Text Částka
23.3.2020 Dar Škorpíková Ivana

9.4.2020 Sponzorský dar Jordánová Věra
21.4.2020 Platba darujme.cz - nadace VIA 980,00 Kč

4.5.2020 Platba darujme.cz - nadace VIA
13.7.2020 Nadace VINCI v České republice
18.9.2020 Nadace ČEZ
18.9.2020 Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.

20.11.2020 Dar Zahradníček Petr
23.11.2020 Dar Holá Eva
15.12.2020 Petr Přecechtěl
15.12.2020 Středočeský kraj
15.12.2020 Jindřiška Jelínková
16.12.2020 Platba darujme.cz - nadace VIA 980,00 Kč
18.12.2020 Dar Škorpíková Ivana
22.12.2020 Platba darujme.cz - nadace VIA 490,00 Kč
28.12.2020 Dar Martina Janiuková
30.12.2020 Dar Jan Staněk – seno
31.12.2020 SDH Krupá

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč

2 940,00 Kč
19 990,00 Kč
80 000,00 Kč

180 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč

35 000,00 Kč
79 450,00 Kč
20 000,00 Kč

10 000,00 Kč

3 000,00 Kč
20 000,00 Kč

8 000,00 Kč
484 830,00 Kč
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III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky

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

V   Krupé            dne  7.7.2021

Sestavil: Ing. Šárka Martinovská

Statutární orgán: 
Příloha č. 1 – Rozpis dlouhodobého majetku
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Zařazení Číslo Název Účetní pořizovací cena Daňový zůstatek
9.5.2017 17IM00002 Rampa pro vozíčkáře
8.8.2017 17IM00001 Kruhová jízdárna

13.12.2018 18IM00001 Kůň Irský cob, Mizen Molly, Klisna nar. 1.1.2014
4.5.2019 19IM00001 Osobní automobil Hyundai i20 hatchback 1.2.

81 400,00 Kč 51 282,00 Kč
70 695,00 Kč 44 537,00 Kč
80 000,00 Kč 35 600,00 Kč

154 489,00 Kč 103 121,00 Kč
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