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Obsahuje závazný výWt
informací uvedený ve vyhlášce
MF 50012002 Sb.

ROZVAHA
V plném rozsahu

ke dni. ~'.·.1~·.~~H .

Obchodní firma nebo jiný název účet ni jednotky

"'.r;l.i.y.~.~í.ti\"J.~.!1~.~!;I.~~ .
~.9.m~n:;!l\~h!?P.r\\híl.U,g, .

Ůčetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručen lm daňového pfíznání
za daň z pfíjmů (v celých tisíclch Kč)

Sldlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podníkánlliší-li se od bydliště
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1 x při slušnému finančnímu Rok Měsíc tc
úfadu

2017 1 \2 4\6\3\5\8\9\718
Označení AKTIVA řádek Běžné účetní období Minulé ÚČ. období

Bnulto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 001 774789 -117943 656846 699600
A. Pohledávky za upsaný základní kapítál 002 O O O
B. Dlouhodobý majetek 003 483314 -117943 365371 379062
B.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 2012 -1980 32 136
B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005

B.1.2. Ocenítelná práva 006 2012 -1980 32 136
B.1.2.1. Software 007 1612 -1580 32 136
B.I.2.2. Ostatní ocenítelná práva 008 400 -400 O O
B.1.3. Goodwill 009

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010

B.1.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
011 O O O Omajetek a nedok.dlouhodobý nehmotný majete

B.1.5.1.
Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek 012

B.1.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 481302 -115963 365339 378926
B.11.1. Pozemky a stavby 015 463022 -99880 363142 375215
B.11.1.1. Pozemky 016 73571 O 73571 73571
B.11.1.2. Stavby 017 389451 -99880 289571 301644
B.11.2. Hmotné movité věci a jejích soubory 018 17598 -15874 1724 3377
B.11.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019

B.11.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 476 -209 267 286
B.l1.4.1. Pěstítelské celky trvalých porostů 021

B.11.4.2. Dospělá zvířata a jejích skupíny 022

B.l1.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 476 -209 267 286
B.11.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj.

024a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 206 O 206 48
B.11.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj. 025

B.11.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 206 O 206 48
B.1I1. Dlouhodobý finanční majetek 027 O O O O
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládajlcl osoba 028

B.1I1.2. Zápůjčky a úvěry - ovl. nebo ovládajlcí osoba 029

B.III.3 Podíly - podstatný vliv 030

B.1I1.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031

B.1I1.5. Ostatnl dlouhodobé cenné papíry a podily 032

B.1I1.6. Zápůjčky a úvěry - ostatnl 033

B.1I1.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 O O O O
B.lII.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035

B.l11.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj. 036

B.oháč 114.~.1..Q;}
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Označení AKTIVA řádek Běžné účetní období Minulé úč, obdobl

Brutlo Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva 037 290538 O 290538 319528
C.I. Zásoby 038 9941 O 9941 9788
C.1.1. Materiál 039

C.1.2. Nedokončená výroba a polotovary 040 280 O 280 289
C.1.3 Výrobky a zbožl 041 9661 O 9661 9499
C.1.3.1. Výrobky 042 7818 O 7818 7621
C.1.3.2. Zboží 043 1843 O 1843 1878
C.1.4. Mladá a ostatní zvířata a jejích skupiny 044

C.1.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045

C.II. Pohledávky 046 60989 O 60989 86259
C.l1.1. Dlouhodobé pohledávky 047 O O O O
C.11.1.1. Pohledávky z obchodnlch vztahů 048

C.11.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládajlci osoba 049

C.11.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051

C.11.1.5. Pohledávky - ostatní 052 O O O O
C.11.1.5.1 Pohledávky za společníky 053

C.11.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054

C.11.1.5.3 Dohadné účty aktivní 055

C.11.1.5.4 Jiné pohledéivky 056

C.11.2. Krátkodobé pohledávky 057 60989 O 60989 86259
C.11.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 42266 42266 58336
C.II.2.2. Pohledéivky- ovládaná nebo ovládající osoba 059

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 18723 O 18723 27923
C.II.2.4.1 Pohledávky za společníky 062

C.II.2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotni pojištění 063

C.II.2.4.3 Stát - daňové pohledávky 064 16273 O 16273 24909
C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 2137 2137 2136
C.l1.2.4.5 Dohadně účty aktivní 066

C.l1.2.4.6 Jíné pohledéivky 067 313 O 313 878
C.III. Krátkodobý finančnl majetek 068 O O O O
C.1I1.1. Podily - ovládaná nebo ovládající osoba 069
C.1I1.2. Ostatní krátkodobý finančnl majetek 070

C.lV. Peněžní prostředky 071 219608 219608 223481
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 072 294 294 314
C.lV.2. Penéžní prostředky na účtech 073 219314 219314 223167
o. Časové rozlišení aktiv 074 937 937 1010
0.1. Náklady příštích období 075 937 937 1010
0.2. Komplexní náklady příštích období 076

0.3. Příjmy přištlch obdob I 077
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Označeni PASIVA řádek Stav v běžném účel. období Stav v minulém účet. obdobi

PASIVA CELKEM 1 656846 699600
A. Vlastni kapitál 2 571318 592626
AI. Základnl kapitál 3 4000 4000
A.1.1. Základni kapitál 4 4000 4000
A1.2. Vlastni podily (-) 5

A1.3. Změny základniho kapitálu 6

A.II. Mio a kapitálové fondy 7 626 626
A.II.1. Mio 8

A.11.2. Kapitálové fondy 9 626 626
A.l1.2.1. Ostatnl kapitálové fondy 10 626 626
A.II.2.2. Oceňovacl rozdlly z přeceněni majetku a závazků (+1-) 11

AI1.2.3. Oceňovaci rozdlly z přeceněni při přeměnách obchodnlch korporaci 12

AI1.2.4. Rozdlly z přeměn obchodnlch korporaci (+I-) 13

AI1.2.5. Rozdlly z oceněni při přeměnách obchod nich korporaci (+1-) 14

AIII. Fondy ze zisku 15 400 400
A.111.1. Ostatnl rezervnl fondy 16 400 400
A.1I1.2. Statutárni a ostatnl fondy 17

A IV. Výsledek hospodařeni minulých let (+I-) 18 557600 561107
A.lV.1. Nerozdělený zisk minulých let 19 557600 561107
AIV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 20

A.lV.3. Jiný výsledek hospodařeni minulých let (+1-) 21

AV Výsledek hospodařeni běžného účetního období (+1-) 22 8692 26493
AVI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podllu na zisku (-) 23

B.+C. Cizf zdroje 24 25175 21276
B. Rezervy 25 O O

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 26

B.2. Rezerva na daň z přljmů 27

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 28

B.4. Ostatnl rezervy 29

C. Závazky 30 25175 21276
C.I. Dlouhodobé závazky 31 11696 11494
C.1.1. Vydané dluhopisy 32 O O

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopísy 33

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 34

C.1.2. Závazky k úvěrovým instilucfm 35

C.1.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 36

C.1.4. Závazky z obchodnich vztahů 37 1176 1931
C.1.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 38

C.1.6. Závazky - ovládaná nebo ovládajicí osoba 39
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Označeni PASIVA fádek Stav v běžném účel. obdob i Stav v minulém účel. obdobi

C.1.7. Závazky - podstatný vliv 40

C.1.8. Odložený daňový závazek 41 10520 9563

C.1.9. Závazky - ostatnl 42 O O

C.1.9.1. Závazky ke společnikům 43

C.1.9.2. Oohadné účty pasivni 44

C.1.9.3. Jiné závazky 45

C.II. Krátkodobé závazky 46 13479 9782
C.II.1.

Vydané dluhopisy 47 O O
C.II.1.1.

Vyměnitelné dluhopisy 48

C.II.1.2. Ostatni dluhopisy 49

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 50

C.l1.3. Krátkodobé pojaté zálohy 51 4971 1308

C.11.4. Závazky z obchodnich vztahů 52 1625 1516

C.11.5. Krátkodobé směnky k úhradě 53

C.11.6. Závazky - ovládaná nebo ovládajicl osoba 54

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 55

C.11.8. Závazky ostatni 56 6883 6958

C.11.8.1 Závazky ke společnlkůrn 57

C.11.8.2. Krátkodobé finančni výpomoci 58

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 59 3345 3983

C.11.8.4. Závazky ze sociálniho zabezpečeni a zdravotnlho pojišlěnl 60 1701 1787

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 61 970 1037

C.II.8.6. Oohadné účty pasivnl 62 O 8

C.II.8.7. Jiné závazky 63 867 143

O. časové rozlišeni pasiv 64 60353 85698

0.1. Výdaje prlštich obdobl 65 2344 2388

0.2. Výnosy prlšlich obdob i 66 58009 83310
"--"'

Sestaveno dne: 31.3.2018 Clen statutárniho orgánu. jehož podpisový záznam byl připojen
Mgr. Marie Hlaváčová li. Ilji ~ / k účetní závěrce

603 157 910 (f/{. NZW4~ Doc. PhDr_ ~vrscnaro ka, csc, [lmT
.' i:RZITA

/ ffi JANAA:.lOS[ KOMENSKÉ
marie.hlavacova@dticonsult.cz // PH_A•.HA 5./".0.

Sestavil:

Telefon:

E-mail:

terciární vzděláváni

"' -~. -.urrr.rc;u-n' U.5, rrnnn J - L,14KOV
Právni fonna účetnl jednotky: I Předmět podnikánI: ' I Pozn.: rc. 463 58 971:i DIC; CZ4635897

@- k ~

s.r.o.

Tlsl<OAuasconsul/Jng spol. sr o. Ostrava



Obsahuje minimálnl výčet
informací uvedený ve vyhlášce
MF 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
V plném rozsahu

Obchodni firma nebo jiný název účetni jednotky

Univerzita Jana Amose....................................................................
.K.()ITl,!.n.s.k~I1() ..F'réll1.~. !!:r:.o: .

Účetnl jednotka doručl
účetnl závěrku současně
s doručenlm daňového přiznáni
za dali z přijmů

ke dni. n·~.7~QF . Sidlo nebo bydli~tě účetni jednotky
a misto podnikáni liši-li se od bydliště

Roháčova 1148/63- - .............................................•
(v celých tisíclch Kč)

1 x přislušnému finančnímu
úřadu

2017

IČ PRAHA 3Rok Měsíc

_~.3.0.~.O " .

.č.~ __" " " .
1

'---'"

Číslo
Skutečnost v účetním obdob I

Označeni TEXT
řádku

běžném mínulém

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 121561 162093
II. Tržby za prodej zboží 02 102 187

A. Výkonová spotřeba 03 27811 33633
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 93 168
A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 4062 4752
A.3. Služby 06 23656 28713
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 -201 -672
C. Aktivace (-) 08

O. Osobní náklady 09 77052 88919
0.1. Mzdové náklady 10 59431 69714
0.2. Náklady na sociální zabezpečeni. zdravotní pojištěni a ostatní náklady 11 17621 19205
0.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištěni 12 17307 18890
0.2.2. Ostatní náklady 13 314 315
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 13903 13236
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 13903 13236
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 13903 13236
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E.2. Úpravy hodnot zásob 18

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. Ostatnl provozní výnosy 20 8357 6499
111.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 O 189
111.2. Tržby z prodaného materiálu 22 10 112
111.3. Jiné provozní výnosy 23 8347 6198

F. Ostatnl provozní náklady 24 653 1560
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 O 189
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26

F.3. Daně a poplatky 27 288 244
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexnl náklady příštich období 28

F.5. Jiné provozní náklady 29 365 1127
Provoznl výsledek hospodařeni (+/-) 30 10802 32103

'-----'
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Označeni TEXT Člslo
Skutečnost v účetnlm obdobl

rádku
běžném minulém

IV. Výnosy z dlouhodobého finančnlho majetku - podlly 31 O O
IV.l. Výnosy z podllů - ovládaná nebo ovládajícl osoba 32

IV.2. Ostatnl výnosy z podílů 33

G. Náklady vynalotené na prodané podíly 34

V. Výnosy z ostatnlho dlouhodobého finančního majetku 35 O O
V.l. Výnosy z ostatnlho dlouhodobého finančnlho majetku - ovládaná 36

nebo ovládajlcl osoba
V.2. Ostatnl výnosy z ostatnlho dlouhodobého finančnlho majetku 37

H. Náklady souvisejlcl s ostatnlm dlouhodobým finančnlm majetkem 38

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 392 750
Vl.l. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládajlcl osoba 40

V1.2. Ostatnl výnosové úroky a podobné výnosy 41 392 750
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finančnl oblasti 42

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 O O
J.l. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládajlci osoba 44

J.2. Ostatnl nákladové úroky a podobné náklady 45

VII. Ostatnl finanční výnosy 46 125 2
K. Ostatnl finanční náklady 47 529 69. Finančnl výsledek hospodařem (+/-) 48 -12 683.. Výsledek hospodaření pred zdaněnim (+/-) 49 10790 32786
L. Daň z prijmů 50 2098 6293
l.1. Daň z prljmů splatná 51 1141 5083
L.2. Daň z prljmů odložená (+/-) 52 957 1210.. Výsledek hospodařen! po zdaněni (+/-) 53 8692 26493
M. Převod podílu na výsledku hospodařen! společnlkům (+/-) 54... Výsledek hospodaření za účetnl obdob I (+/-) 55 8692 26493. Čistý obrat za účetnl období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 130537 169531

'--"'

Sestaveno dne:

Sestavil

31.3.2018 Člen statutárnlho orgánu. jehož podpisový záznam byl pripojen

Mgr. Marie Hlaváčová /J. H'i r( _ _ / k účetní závěrce

603157910 Iru. ~btt Doc. Phijr. oš Chaloupka, CSc.
marie.hlavacova@dticonsult.cz ~--!~r/Et<Z1..TAI JANAAMOSE KOí,fr.

Telefon:

E-maíl:

Právnl forma účetní jednotky: predmět podnikáni: -T' - 'I-'~'-- ----VRA!!A s.r,o.P9zn
.: Ruhůěovn 63, Praha 3 - Žižkov, 13000

t lt~· ~(,J 51\ 978 DIČ: CZ463589i8
'--@terciární vzdělávánís.r.o.

TosJcCAt1as consultmg spol s r. o Ostrava



Příloha k účetní závěrce - Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. - ke
dni 31. prosince 2017

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky
pro podnikatele. Údaje ptllohy vycházejf z účetnfch písemností účetní jednotky (účetnl doklady, účetní knihy a ostatni účetnl
písemnosti) a z dalšfch podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tísících Kč,
pokud není uvedeno jínak. Uvedeny jsou pouze údaje, které majf v účetní jednotce obsahovou náplň.

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od
Minulým účetním obdobím se rozumf účetní obdobf od

01.01.2017
01.01.2016

do
do

31.12.2017
31.12.2016

Informace podle §39 odst. 1a Vyhlášky

",---,.
Obchodní firma: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Sídlo: Roháčova 1148/63, Praha 3
Právní forma: s.r.o.
IČO: 46358978
DIČ : CZ46358978
Zapsána v obchodním rejstříku, který je veden: Městským soudem v Praze

Oddíl: C Vložka: 13387

Rozhodující předmět činnosti:
Datum vzniku společnosti:
Rozvahový den:
Okamžik sestaveni ÚČ. závěrky:

terciární vzdělávání
08.10.1992
31.12,2017
31.03.2018

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%'
Sledované účetní Minulé účetní obdob!Jméno fyzické osoby, název

Bydliště, sídlo období
právnické osoby

Podíl tj. % Podíl tj. %
doc.PhDr.LubošChaloupka.CSc. Ambrožova 1565/8, 130 00 Praha 3 4000000 100,00% 4000000 100,00%

O 0,00% O 0,00%

Clenové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Jméno a příjmení Funkce:
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. jednatel

Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku:
Druh změny (dodatku) Datum změny
XXX

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Organizačnl struktura účetní jednotky je upravena vnitřními předpisy Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o.,
v roce 2017 nedošlo ke změnám organizační struktury.



Informace podle §39 odst. 1b Vyhlášky - informace o použitých obecných účetních zásadách
a použitých účetních metodách

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření
Mimsterstva financí ČR, kterýmí se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Zásoby
Účtování zásob je prováděno:

• způsobem A evidence zásob je účtováno o zboží a výrobcích

• způsobem B evidence zásob je účtováno o nedokončené výrobě

Výdej ze skladu je účtován:

• metodou FIFO.

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režíi je prováděno:

~ • ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady a výrobní režii.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno:

• ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a případné vedlejší pořizovací náklady

2. Odpisy
Odepisování dlouhodobého hmotného majetku

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka popisuje v souladu se zákonnými normami v účetní
směrnici, kde vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajiciho běžným podmínkám jeho používání, tj.
die životnosti jednotlivého druhu majetku. Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku

Odpisový plán účetnlch odpísů dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotka popisuje v souladu se zákonnými normami v
účetní směrnici. Účetnl a daňové odpisy se rovnají.

Daňové odplsy - použité metody

• rovnoměrné odpisy

• zrychlené odpisy"--./

Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku

• Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 10.000,- Kč do 40.000,- Kč (výpočetní a reprodukční technika od 2.000,- Kč do 40.000,-
Kč) je účtován do nákladů na účet 501.010 drobný majetek a je veden v operativní evidenci.

• Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 10.000,- Kč do 60.000,- Kč je účtován do nákladů na účet 518.010 a je veden v
operatívní evidenci.

3. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:

• pevný ročnl kurs ČNB platný k 1.1. běžného účetního období.

Aktiva í pasíva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným k 31.12. běžného účetního
období.



Informace podle §39 odst. 1i Vyhlášky
Průměrný pfepočtený počet zaměstnanců: 98

Informace podle §39b odst. 6e Vyhlášky
Hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let

Informace podle §39b odst. 69 Vyhlášky
Společnost účtuje o odložené dani. Její výše k 31.12.2017 je 10,52 mil. Kč.

Další Informace

Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

Předpoklad nepfetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní
závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné ínformace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna
nepřetržtě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožená její schopnost plnit své závazky."--'

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

V období od 01/01/18 do 31/03/18 nenastaly žádné významné události.

~

31. březen 2018 /4.~~
Mgr. Marie Hlaváčová

18:17

Podpisový záznam osoby odpovědné za
sestaveni přílohy účetní závěrkyOkamžik sestaveni

Chaloupka, CSc.

l



Příloha Č. 4

Hospodářský výsledek

Položka HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti Položky upravující HV HVcelkem

1 2 3 4 5

8.692

Celkem O O O 8.692

tis. Kč

Poznámka: Položky upravující HV (+,-) rozumí se např. daňové vyrovnání, vyrovnání ztráty z minulých
let, odvody apod.
Počet řádků odpovídá počtu dílčích částí subjektu (lze upravit dle potřeby)



(
Příloha č. 5

Finanční vypořádání SVŠ se státním rozpočtem za rok 2017 z kapitoly 333 - MŠMT

vráceno v průběhu vráceno v průběhu
skutečně

dotační položky a ukazatele
poskytnuto k čerpáno k roku na výdajový roku na příjmový

použito k vratka31.12.2017 31.12.2017 účet poskytovatele účet poskytovatele
31.12.2017(informativní) (depozitní účet)

a 1 2 3 4 5 6

sociální stipendia 96250 96250 O O 96250 O

ubytovací stipendia 827820 827820 O O 820260 7560

dotace na rozvoj výzkum. org. 1 185980 1 185980 O O 1 185980 O

dotace na specifický výzkum 728159 728159 O O 728159 O

dotace celkem 2838209 2838209 O O 2830649 7560

Kč

sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotace stanovený v rozhodnutí
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotace převedený poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2017

snížený o vratku dotace v průběhu roku na výdajový účet
sloupec 3 - vyplňuje se pokud příjemce provedl vratku dotace nebo její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,

zpět na výdajový účet poskytovatele. Tyto údaje jsou informativní ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2
sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet

poskytovatele. Upozorňujeme, že vratky musí být správně zaslány pouze na výdajový účet, ze kterého byly dotace poskytnuty
(pokud jsou vráceny v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta), nebo na depozitní účet (vratky vyplývající z finančního vypořádání)

sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2017
sloupec 6 - uvádí se celkový objem vratek dotace při finančním vypořádání



Příloha č. 5a

Finanční vypořádání k ostatním kapitolám SR a jiným dotacím

tis. Kč

"-'

Č.
Poskytnuto k Použito k 31.12.2017 Vratka dotace

ř. Poskytovatel 31.12.2017 (odvod)

činnost VaV činnost VaV činnost VaV
1 Kapitoly SR (bez kapitoly 333-MSMT): O 1 156 O 1 156 O O

vtom: GACR 1 156 1 156 O O
O O

2 Obce, VUSC, státní fondy: 15 O 15 O O O
v tom: Dotační fond z rozpočtu MČP 3 15 15 O O

O O
3 Ze zahraničí O O O O O O

O O
4 Granty EU 4967 O 3956 O 1011 O

v tom: Erasmus+ 1 535 524 1011 O
ESF 3432 3432 O O

O O
5 Celkem řádky 1+2+3+4 4982 1156 3971 1156 1011 O

"-'



Příloha č. 6 (
Část Analýza výnosů a nákladů

Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2017

č.ř. Položka Hlavní činnost
Doplňková

Celkemčinnost
1 poplatky za studium § 59 zák.111/1998 Sb. 116 193 O 116 193
2 služby pro studenty 37 O 37
3 mimorozpočtové granty *) 7041 O 7041
4 pronájem 4476 O 4476
5 budovy, haly, stavby 3300 O 3300
6 z toho pozemky 1 159 O 1 159
7 prostory 17 O 17
8 tržby z prodeje majetku O O O
9

z toho
budovy, stavby, haly O O O

10 pozemky O O O
11 dary O O O
12 z toho ze zahraničí O O O
13 kolejné O O O
14 stravován í studentů O O O
15 úroky 392 O 392
16 dědictví O O O

tis. Kč

*) uvést název a zdroj dotace



Příloha č. 10

Počty studentů

1 827
o

Poznámka:

*)studenti studující ve studijním programu akreditovaném pro výuku v cizím jazyce

Stipendia

'-'"

Z dotace Ostatní Celkem k
MŠMT zdroie 31.12.2017

Stipendia celkem: 1144 O 1144
v tom: orosoěchová O O O

sociální 96 O 96
ubytovací 820 O 820
soecifický výzkum 228 O 228

tis. Kč

'-"
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ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717. Čelákovice, PSČ 250 88

AUDrr

zPRÁ VA NEZÁ VISLÉHO AUDITORA
za období od 01. 01. 2017 do 31. 12.2017

Jednateli a společníkovi společnosti Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o,
Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Roháčova 1148/63, PSČ 13000
IČO: 46358978

'---"

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Univerzita Jana Amose
Komenského Praha s.r.o. (dále jen "Společnost") sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách
vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. k 31. 12. 2017 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017
v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky (dále jen "KA ČR") pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (lSA)
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost

'--/ stanovená těmito standardy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým K.A ČR
jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z těchto
požadavků. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písmo b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
jednatel Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
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ATLAS AUOIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. PSČ 250 88

AUDIT

nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během
ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti
a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný
na základě ostatních informací.

a základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s účetní závěrkou a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
'---'

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích
žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost jednatele Společnosti za účetní závěrku

Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je jednatel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
účetní závěrky, s výjimkou případů. kdy jednatel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá jednatel.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

aším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou,
že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí,
která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
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Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální)
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou
být tajné dohody, falšováni, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol vedením.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního
kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Společnosti uvedlo v účetní
závěrce.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky vedením, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiálni) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme
k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností
upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v účetní závěrce,
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky
mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně vysvětlujících
a popisných informací, a dále to, zda účetní závěrka představuje podkladové transakce
a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
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Naší povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing.
Tomáš
Bartoš

Diglulné podepsal Ing. Tornát
Bartcš
ON: c=CZ.I=K Bnémo vrchu
1717.25088 CeUkovKe.
ou=P453833. cnzlng Tom,U
BartoJ. sn=BOIrtOJ,
glvenName= Tomál.
senalNumber:-:P4S3833
Datum: 2018.06.12 18:33.02
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Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717,25088 Čelákovice
Číslo auditorského oprávnění 300

Ing. Tomáš Bartoš
Číslo auditorského oprávnění 1122

V Čelákovicích, dne 07. 06. 2018

'---'
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