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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2020 
 
 

1. Název a sídlo účetní jednotky 
 
název: ČTYŘI DNY, z.s. 
sídlo: Rybalkova 186/33, 101 00  Praha 10 
IČO: 67362567 
Datum vzniku: 9.10.1997 
(registrována u Ministerstva vnitra pod číslem II/s-OVS/1-33 817/97-R ) 
 

2. Právní forma účetní jednotky 
 
Zapsaný spolek 
 

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena 
 

- Podpora a propagace nekomerční divadelní umělecké aktivity, rozšířené o 
hudební, filmové či výtvarné produkce s důrazem na vzdělávací činnost 

- Organizování seminářů, konferencí a vytváření podmínek a příležitostí pro 
mezinárodní výměnu umělců. 

 
4. Ostatní činnosti účetní jednotky 

 
5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období 
 

 Předsedkyně – Denisa Václavová 
místopředseda – Pavel Štorek 
     

6. Informace o zakladatelích 
 

7. Vklady do vlastního jmění 
 

8. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den 
 
účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2020 
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31.12.2020. 
 

9. Použité účetní metody 
 
Dle zákona o účetnictví. 
 

10. Způsob zpracování účetních záznamů  
 
Účetní záznamy jsou zpracovány pomocí softwaru Pohoda 
 

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů 
 
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §§31 a 32 ZoÚ v příručním archivu účetní 
jednotky v prostorách Divadelního ústavu, Celetná 17, 110 00 Praha 1. 
 

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a 
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okamžikem sestavení účetní závěrky  
 
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, 
že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání společnosti.  Vzhledem k tomu 
byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále 
schopna pokračovat ve své činnosti. 

 
13. Účasti v obchodních společnostech 

 
14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období 

 
15. Informace o akciích a podílech 

 
16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy 

 
17. Dlužené částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší 

            než 5 let 
 

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou 
 

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze 
 

20. Výsledek hospodaření v členění podle  jednotlivých druhů činností  
 
hlavní činnost:        -98.079,67 Kč 
vedlejší činnost:       60.000,- Kč 

 
21. Informace o zaměstnancích 

 
Nejsou zaměstnanci 

 
22. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů 

 
Nebyly vyplaceny. 

 
23. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků 

v osobách 
 

24. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů 
 

25. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty 
 

26. Daňové úlevy na dani z příjmů 
 
  dle zákona o účetnictví týkající se hospodaření neziskových organizací. 

 
27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období 

 
28. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty  
     

29. Přehled přijatých darů 
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       GMSU - NADAČNÍ FOND - DAROVACÍ SML. – celkem – 187.000,-Kč 
 

30. Přehled poskytnutých darů 
 

31. Přehled o veřejných sbírkách 
 

32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období  
     

33. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv. předpisy 
 
34. Okamžik sestavení účetní závěrky 

 
 Dne 30.5.2021 
 
 
 
V Praze dne 30.5.2021 
 
 
 
 
Sestavila: Lucie Troskovová Tůmová, účetní organizace    
 
 
Za  ČTYŘI DNY, z.s. 
Denisa Václavová 
  
 
…………………………………                               
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