
Výroční zpráva 2019 ústavu YouKnowHealth, z.ú.  

V roce 2019 vyvíjel ústav aktivity zejména v těchto oblastech: 


1. Vyhledávání a navazování partnerství - oficiální partnerství uzavřeno se statutárním městem 
Olomouc, další spolupráce navázána se Sociálním odborem města Olomouce, dětskou 
skupinou Rodinka, Sociálními službami Sternberk, motoklubem Drapáci a dalšími. 


2. Pořádání osvětových akcí a kurzů

1. Zdravotní kurzy pro seniory - Tři nejčastější ohrožení života seniora - Jak je poznat a jak 

jim předcházet

2. První pomoc pro motorkáře

3. Zdravotní příprava pro chůvy v dětských skupinách


3. Vyhledávání dotačních příležitostí - ústav získal dotaci na vybudování a provoz dětské skupiny         
z fondů Evropské unie.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3001&m=db


1 x příslušnému fin. orgánu

YouKnowHealth, z. ú.
Norská 242/43
Olomouc
779 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

08081565

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
ROZVAHA

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 999

9Krátkodobý finanční majetek celkem 999B. III.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 999

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 997

13Jmění celkem 996A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 1A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 2
18Krátkodobé závazky celkem 2B. III.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 999

z. ú.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 06.08.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

jiné vzdělávání j. n.,
neurčeno



IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

08081565

YouKnowHealth, z. ú.
Norská 242/43
Olomouc
779 00

Název a sídlo účetní jednotky
( v celých tisících Kč )

ke dni 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

42 4Spotřebované nákupy a nakupované službyA. I.

134 13Osobní nákladyA. III.

Náklady celkem 171710Součet A.I. až A.VIII.

1814 18Tržby za vlastní výkony a za zbožíB. III.

Výnosy celkem 181817Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 11C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)

Výsledek hospodaření po zdanění 11D. 19ř. 18 - ř. 9

z. ú.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 06.08.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

jiné vzdělávání j. n.,
neurčeno



Obsah přílohy 
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, metody a odchylky od těchto metod 

3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

4. Informace o položkách dlouhodobého majetku 

5. Úč. jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 

6. Splatné dluhy pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdrav. pojištění a daňové nedoplatky 

7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 

8. Informace k položkám pohledávek a dluhů 

9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost  

10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

11. Časové rozlišení nákladů a výnosů 

12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 

13. Informace k dani z příjmů 

14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 

16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 

17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

18. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky 

 

 
 
 

 

 
 
 

Příloha v účetní závěrce 
ve zkráceném rozsahu 

  
ke dni 31. 12. 2019 
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1. Popis účetní jednotky 
Název:     YouKnowHealth 
Sídlo:      Norská 43, 779 00  Olomouc 
Právní forma:    zapsaný ústav  
IČ:     080 81 565 
Statutární orgán:   Ing. Lukáš Mazoch – ředitel 
Vlastní jmění:   5.000 Kč 
Předmět činnosti:    jiné vzdělávání 
Účel založení:   zdravotní osvěta obyvatelstva 
Den vzniku:     4. května 2019 
Zdaňovací období:    kalendářní rok 
Rozvahový den:    31. prosince 2019 
Sestavení účetní závěrky:  8. srpna 2020 

  
 
1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 

Ústav vznikl za účelem vzdělávání populace v oblastech zdraví, zdravotnictví 
a zdravovědy. Jako hospodářskou činnost uskutečnil kursy v uvedených oblastech. 

 
1.2. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění 

Ústav byl založen jeho ředitelem (bod 1) s cílem popsaným v bodu 1.1. Ředitel je 
osobou, která vložila finanční prostředky do vlastního jmění (bod 1).  

 
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 
 
2.1. Použité obecné účetní zásady jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými 

předpisy. 
 
2.2. Použité účetní metody jsou v souladu s ČÚS. 
 
2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví 

s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek 
hospodaření účetní jednotky. Účetní a daňové období bez výskytu odchylek.  

 
2.4. Způsob oceňování majetku a závazků. Dlouhodobý majetek ani drobný majetek 

nebyly v uvedeném období pořízeny. Závazky oceněny nominální hodnotou.  
 
2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 

Odpisové plány nebyly sestaveny (bod 2.4). Opravné položky nebyly tvořeny. 

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
V účetních případech nevystupovala cizí měna. 

3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 
Žádné.  
 
 



4. Informace o položkách dlouhodobého majetku 
Majetek nepořízen (bod 2.4). 

 
5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží 

podíl. Žádné. 
 
6. Splatné dluhy pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdrav. pojištění a daňové nedoplatky 
K uzávěrkovému dni evidována pouze daňová povinnost z hospodářské činnosti. 

 
7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou. Ústav nenabyl cenné papíry. 
 
8. Informace k položkám pohledávek a dluhů 

Pohledávky z obchodních vztahů byly k rozvahovému dni uhrazeny. 
Pohledávky jiného charakteru byly rovněž uhrazeny. 
 
Závazky z obchodních vztahů se nevyskytly. 
Závazek jiného charakteru představuje mzdový nedoplatek, vyrovnaný v r. 2020. 

 
8.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba 

splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Neexistují. 
 
8.2. Dluhy kryté zárukou. Neexistují. 
 
8.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze. Neexistují. 
 
9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a vedlejší činnost a pro účely daně z příjmů 

V účetním a daňovém období vykázán nulový výsledek hospodaření z činnosti hlavní. 
V účetním a daňovém období vykázán tisícový výsledek hospodaření z činnosti 
hospodářské (viz výkaz zisku a ztráty, který je nedílnou součástí této účetní závěrky).  

 
10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  

  
Sledované účetní 

období 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

0 
z toho členů řídicích orgánů 
z toho členů kontrolních orgánů 
z toho členů správních orgánů 
Osobní náklady 

VZZ 

z toho mzdové náklady 
z toho zákonné sociální pojištění 
z toho ostatní sociální pojištění 
z toho zákonné sociální náklady 
z toho ostatní sociální náklady 

Pozn.: Odměny členům správní rady nebyly vypláceny.  



11. Časové rozlišení 
Náklady byly časově rozlišeny v souvislosti s tímto a následujícím účetním obdobím.  

12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 
Nebyly poskytovány. 

 
13. Informace k dani z příjmů 

Vykázané z hospodářské činnosti (bod 9). 
Hlavní činnost nebyla uskutečněna. Přípravnými pracemi (bod 14) nevznikly náklady. 
 

13.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
Výnosy po odečtení nákladů na jejich dosažení. Daňový základ zvýšen o daňově 
neúčinný náklad. 
 

13.2. Použité daňové úlevy. Žádné. 
 
14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné 

pro hodnocení finanční a majetkové situace 
V rozvaze je zachycen příjem finanční podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
z operačního programu Zaměstnanost. V tomtéž roce začaly přípravné práce k výstavbě 
projektu Dětská skupina, na niž je podpora určena. Jde o zařízení péče o děti 
předškolního věku.  
 
Ve výkazu zisku a ztráty není významných položek, které by nepříznivě ovlivnily finanční 
či majetkovou situaci ústavu. 

 
15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 

Nebyly přijaty ani poskytnuty dary. 
 

16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 
Nebyly přijaty finanční prostředky ze sbírek. 
 

17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
Výsledek hospodaření nemohl být vypořádán, neboť rok 2019 je prvním rokem existence 
účetní jednotky. 

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

Od r. 2019 probíhají přípravné práce k vybudování projektu (bod 14). V důsledku 
ekonomických změn od jara r. 2020 byly tyto práce zpomaleny a nyní pokračují.  

 
 
 
Sestaveno 8. 8. 2020                     Ředitel 
 


