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ÚVOD

Archeo Sever o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně 
prospěšné společnosti v intencích zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 
Posláním společnosti je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a 
jiných historických památek a výchova a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.  

Archeo Sever o.p.s. (dále jen společnost) byla založena 26. 2. 2013 podpisem zakládací 
smlouvy zakladateli Bc. Karlem Kašákem a Mgr. Peterem Kováčikem Ph.D. V zakládací listině 
zakladatel rovněž jmenoval členy správní rady a členy dozorčí rady.  

Společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem (oddíl O, vložka 462) dne 19. 3. 2013. 

Sídlem společnosti je K vápence 448, 415 03 Teplice. 

IČ společnosti je 01507583.

DIČ společnosti je CZ01507583.

Činnost společnosti určuje základní dokument - zakládací smlouva ze dne 26.2. 2013, k dispozici na
www.archeoseverops.webmium.com

Společnosti bylo rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky dne 28. 2. 2014 uděleno 
povolení k provádění archeologických výzkumů. Dne 9. 5. 2014 byla podepsána dohoda o rozsahu a 
podmínkách provádění záchranných archeologických výzkumů, která byla uzavřena s Akademií věd 
České republiky. Archeo Sever o.p.s. je tedy v tomto smyslu oprávněnou organizací s územní 
působností v Karlovarském a Ústeckém kraji.



ORGÁNY SPOLEČNOSTI (k 30.6. 2014)

Správní rada

Správní rada společnosti má tři členy. První správní radu jmenovali zakladatelé v zakládací 
smlouvě společnosti. Další členství vzniká volbou. Členy správní rady společnosti Archeo Sever 
o.p.s. v současnosti jsou:

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. r.č. 720528/7518, trvale bytem Benešovo náměstí 70, 594 51 Křižanov
předseda správní rady, vznik funkce 26. 2. 2013, 1. volební období (3 roky) 

Mgr. Aleš Káčerik, r.č. 780320/2473, trvale bytem Červenohrádecká 1357, 431 11 Jirkov
člen správní rady, vznik funkce 26. 2. 2013, 1. volební období (3 roky) 

Bc. Karel Kašák, r.č. 740429/1345, trvale bytem Za nádražím 213, 381 01 Český Krumlov
člen správní rady, vznik funkce 26. 2. 2013, 1. volební období (3 roky) 

Dozorčí rada

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. První dozorčí radu jmenovali zakladatelé, 
další členství vzniká volbou. Členy dozorčí rady společnosti Archeo Sever o. p. s. v současnosti jsou:

Mgr. Jiří Šlajsna, r.č. 780928/2756, trvale bytem K. H. Borovského 133, 434 01 Most
předseda dozorčí rady, vznik funkce 26. 2. 2013, 1. volební období (3 roky)  

Karel Svoboda, r.č. 690620/0004, trvale bytem Červenkova 524, 182 00 Praha 8
člen dozorčí rady, vznik funkce 26. 2. 2013, 1. volební období (3 roky)  

PhDr. Hana Francesca Teryngerová, r.č.535519/166, trvale bytem nám. Míru 44, 407 22 Benešov 
nad Ploučnicí
člen dozorčí rady, vznik funkce 26. 2. 2013, 1. volební období (3 roky)  

Ředitel společnosti   

Ředitelkou společnosti Archeo Sever o.p.s. byla správní radou jmenována 26. 2. 2013 Mgr. 
Kateřina Viktorová, nar. 22. 3. 1976 v Mostě, trvalé bydliště Luční 217/6, 415 03 Teplice. Ředitelka
vykonávala svou funkci na základě plné moci předsedy správní rady společnosti ze dne 26.2. 2013.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

Mgr. Kateřina Viktorová archeoložka, ředitelka společnosti
Mgr. Aleš Káčerik archeolog
Mgr. Vít Hadrava archeolog
Veronika Káčeriková Kostovová, DiS. asistentka archeologického výzkumu

Pro naši společnost v roce 2013 pracovalo celkem 14 brigádníků.



ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY 2013

ARS 001/2013 – Teplice - Záchranný archeologický výzkum na trase tepelného napáječe – II. etapa
Vedoucí výzkumu: Mgr. P. Čech, pozdní středověk až novověk.

Výzkum prováděl Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spolupracující organizací byla Archaia 
Olomouc o.p.s. a subdodavatelem technických prací byl Archeo Sever o.p.s. Vzhledem k celkové 
délce trasy kolem 3 km byla stavba rozdělena do dvou etap, přičemž II. etapa probíhala od května 
do listopadu 2013 a procházela od Císařských lázní do městské části Prosetice (ulice U Císařských 
lázní, Laubeho náměstí, Mlýnská, Písečná, Pražská a Bystřanská) a dále směrem do městské části 
Šanov (ulice U Kamenných lázní, U Hadích lázní, Sady Československé armády, U Nových lázní, 
Jankovcova a A. Jiráska). 

Trasa II. etapy byla rozdělena do kratších úseků – tzv. sond (A-G), jejichž prostorová definice 
vycházela v zásadě z úrovně složitosti rozložení projektované stavby na poměrně rozsáhlém území 
k.ú. Teplic a k.ú. Prosetic. V rámci zvoleného úseku/sondy byla vždy vedena samostatná číselná 
řada, která označovala dílčí výseky sondy – sektory (celkem dokumentováno 77 profilů). Větší část 
trasy teplovodu probíhala v komunikacích, kde byla prováděna skrývka povrchů a podkladových 
vrstev vozovky strojově a poté byla průběžně sledována skrývka až na úroveň eventuálních 
archeologických situací. Zásypové vrstvy 19. a 20. století byly za nepřetržitého dohledu archeologa 
odstraněny mechanizací. V archeologicky sterilních úsecích byla dokumentace prováděna tak, že 
byl průběžně evidován typický profil výkopu - v dokumentaci označený jako sektor, jehož 
stratigrafie byla vyfocena provedením kolmých snímků s vlícovacími body (fotogrammetricky) a 
poté byla interpretována do terénního deníku včetně pořízení kresby v měřítku.

Při bilanci výsledků výzkumu nelze opomenout několik dílčích poznatků. K mimořádně 
zajímavému objevu došlo přímo pod současnou asfaltovou komunikací v ulici U Císařských lázní. 
V hloubce 1,5-2 m se podařilo zachytit v příčném řezu částečně dochovanou úvozovou cestu, 
zřejmě ještě z doby pozdně středověké. Z historických písemných (kartografických i 
ikonografických) pramenů je také známo, že na katastru Teplic existovalo velké množství vodních 
mlýnů. V průběhu výkopových prací se podařilo na několika místech stavby identifikovat zaniklé 
úseky mlýnských náhonů (například na Laubeho-dříve Mlýnském náměstí). V lázeňské části Šanov 
bylo v prostoru klasicistních Nových lázní lokalizováno dnes již nefunkční zatrubněné koryto 
potoka Bystřice (také jako Trnovanský potok, původně Flössbach) a zanesené rameno 
zatrubněného Lesního potoka (také jako Košťanský nebo Sviní potok, původně Saulbach) v blízkosti 
Kamenných lázní. K zakrytí koryt těchto potoků došlo při tehdejší modernizaci infrastruktury, 
prováděné od poloviny 40. let 19. století do počátku 20. století

Závěrem lze shrnout, že výzkum přinesl konkrétní výsledky: (1) byly přesně lokalizovány 
odkryté úseky mlýnských náhonů a zatrubněných koryt potoků, (2) v Teplicích dosud nevídaný 
rozsah stavebních prací umožnil ověřit si mocnost antropogenních uloženin, (3) v místech, kde 
hloubka stavby nedosáhla geologické podloží, nelze vyloučit dochované původní historické terény v 
jeho nadloží. 



Obr. 1. Kolmý řez jedním z cihlových kanálů. Sonda F, sektor 04. Nové Lázně.

ARS 002/2013 – Teplice – Galerie Teplice (bývalý obchodní dům Prior) – III. etapa
Vedoucí výzkumu: Mgr. P. Kováčik, Ph.D.; vrcholný středověk až novověk.

Výzkum prováděla Archaia o.s. ve spolupráci s Archaia Olomouc o.p.s. a Archaia Jih o.p.s. 
Subdodavatelem technických a kopáčských prací byl Archeo Sever o.p.s. Výzkum, konaný ve dnech 
16.-30.9. 2013, byl poslední etapou záchranného archeologického výzkumu, polohově zaujímal 
plochu o rozměrech asi 10-15 x 30 m v jihovýchodním cípu staveniště, při křižovatce ulic Papírová a 
Dlouhá, asi 150 m jihovýchodně od současného náměstí Svobody.

Z hlediska metodiky exkavačních prací byl zachován jednotný standardizovaný postup 
preparace stratigrafických jednotek a jejich související dokumentace. U veškerých stavebních 
konstrukcí (celkem 42), výkopů (celkem 12) a uloženin (celkem 125) byl proveden formalizovaný 
popis a byla pořízena fotografická a kresebná dokumentace. 

V současné době probíhá digitalizace plánové dokumentace včetně předchozích 
výzkumných sezón z roku 2012 a 2011 a také postupné celkové vyhodnocení výsledků výzkumu do 
podoby nálezové zprávy. 

Obr. 2. Celkový pohled na plošný odkryv, po vybrání zásypů mezi dochovanými stavebními 
konstrukcemi.



Přílohy:  
Daňové přiznání za rok 2013 
Rozvaha k 31. 12. 2013 
Příloha k účetní závěrce k datu 31. 12. 2013
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013
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4

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy

1

2

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání3

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
4 (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

5

6

7

8

a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

banko vních opravných po ložek po dle § 5 záko na o r ezervách - vy plňují všichn i poplatní ci

Název položky finanční úřad
Vyplní v celých Kč

poplatníkŘádek

zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit

o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona

po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným

§ 8b zákona o rezervách  v daném období, za které se podává daňové přiznání
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle

b) Bankovní reze rvy  a opr avné po ložk y podle § 5 zák ona o r ezervách - vy plňují pouze  banky

13

§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle14

§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle

15

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách16 Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období17
Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle

(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období18
Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry

20 Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období

fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění19
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých

c) Opr avné po ložk y podle § 5a zák ona o r ezervách - vy plňují pouze  spo řiteln í a úvěrní dr užstva a os tatn í finan ční insti tuce

24

za které se podává daňové přiznání23
Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,

d) Rezervy  v po jiš ťovnictví - vy plňují po uze po jišťovny

se podává daňové přiznání
Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které

-----

-----

-----

-----

-----

-----

se podává daňové přiznání

daňové přiznání

(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů

(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání9
Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh

(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona
uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj
Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením,

10

-----

-----

22

21

nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

o rezervách) ke konci zdaňovacího období
poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů
o rezervách za dané zdaňovací období
osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým

12

11

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených
podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

(neobsazeno) XX

X X(neobsazeno)

8)

8)

8)



b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona

vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12
Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku,

3

2

1

a) Odečet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

poplatník finanční úřadŘádek Název položky
Vyplní v celých Kč

F. Odečet podle § 34 zákona

(neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona    nebo snížení základu daně podílového
fondu  o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července

(vyplní se v celých Kč)

ztráty vyměřené
Celková výše daňové

za období
nebo přiznávané

uvedené ve sl. 1

Řádek
zdaňovacích obdobích

v předcházejících
odečtená

v daném
odečtená

v následujících
kterou lze odečíst

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

Celkem

8 030

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

f) Ostatní zákonné rezervy - vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

0 8 0309

----- ----- ----- -----

D. (neobsazeno)

období, za které se podává daňové přiznání
Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném27

Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které28 se podává daňové přiznání

období
29 Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím

-----

-----

-----

0 0 8 030

- - - - -    - - - - -    

3 1 1 2 2 0 1 31 9 0 3 2 0 1 3

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

- - - - -    - - - - -    

5

4

(vyplní se v celých Kč)

Celkem5

4 ----- ----- ----- ------ - - - -    - - - - -    

3 ----- ----- ----- ------ - - - -    - - - - -    

2 ----- ----- ----- ------ - - - -    - - - - -    

1 ----- ----- ----- ------ - - - -    - - - - -    

0 1 2 3 4 5

Řádek

Zdaňovací období nebo období,
(nákladů) vynaložených

Celková výše výdajů

Část daňové ztráty ze sl. 2

za které je podáváno daňové

výdaje (náklady) při realizaci
přiznání, v němž byly vynaloženy

od - do
projektů výzkumu a vývoje

a vývoje
projektů výzkumu

v období uvedeném

Část výdajů (nákladů) ze sl. 2

zdaňovacím období zdaňovacích obdobích

zdaňovacích obdobích
v předcházejících

odečtená

zdaňovacím období zdaňovacích obdobích
v daném v následujících
odečtená kterou lze odečíst

-----

0 0

5

daňové přiznání,

od - do
v němž daňová ztráta vznikla

za které se podává
Zdaňovací období nebo období,

ve sl. 1 při realizaci

e) Rezerva na op ravy  hmotného m ajetku - vy plňují všichn i poplatníci

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách -----25 v daném zdaňovacím období

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci -----26 zdaňovacího období

zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

5)

8)

5)

x x

x

x

x

x

(neobsazeno)

(neobsazeno)

(neobsazeno) x x

2011



Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona
pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona

Řádek poplatník
Vyplní v celých Kč

finanční úřadNázev položky

1

G. Celková hodnot a poskytnut ých darů, z níž lze na  ř. 260 upla tnit  odečet podl e § 20 odst . 8 zákona

6

2 Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

1 Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

poplatník finanční úřadŘádek Název položky
Vyplní v celých Kč

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit

3

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)4

(úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)2
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu

1
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou

poplatník finanční úřadŘádek Název položky
Vyplní v celých Kč

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí

na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou

a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou

5

lze započíst

nelze zap očíst

metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)3
Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost

4

2

1 Roční úhrn čistého obratu

poplatník finanční úřadŘádek Název položky
Vyplní

K. Vybrané ukazatele hospodaření

Měrná
jednotka

Kč

1

0

na komplementářeŘádek
Částka připadající

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti (vyplní se v celých Kč)

řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu,
s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky

Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4

na komanditisty
Částka připadající

(sl. 2 + 3)
společnost jako celek
Částka za komanditní

podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)
Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát)

Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)

Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákona
(příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)

zákona (ř. 4 tabulky H)
Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1

1 467 687

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

----- ----- -----

----- ----- -----

----- ----- -----

----- ----- -----

----- -----

----- -----

-----

5 Sleva podle § 35a1)  nebo 35b1) zákona

(neobsazeno)

-----

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců,
osoby

2

5

úplného zápočtu

metodou úplného

-----

0Počet samostatných příloh

(kladný rozdíl mezi částkami

v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)
Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené

metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)
Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst

----- ----- -----

Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným
institucím

na ř. 300

Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám
a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)

-----

zaokrouhlený na celé číslo

9)

8)

9)

9)

5)

5)

5)

4)

(neobsazeno) X X X

(neobsazeno) X X X

X X



Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a

Vyplní v celých Kč
Řádek

poplatník finanční úřad

200

Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře201

Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění
210 v zahraničí

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající

220
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je

Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona230

Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích
240

241

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající

250
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je

nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně251
uvedený na ř. 250

Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými260

vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona,270

zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů    (ř. 250 - 251 - 260)

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
280

ř. 270  x  ř.  280
Daň290

100

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona300

301

Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 ± 301)310

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř.310
320 (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)

Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru330

Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny331

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona332

ř. 331  x  ř.  332Daň ze samostatného základu daně333 zaokrouhlená na celé Kč nahoru 100

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně
334

(nejvýše do částky uvedené na ř. 333)

Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334),
335

zaokrouhlená na celé Kč nahoru

Celková daň (ř. 330 + 335)340

360 odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)

-8 030

-----

-----

-8 030

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

-----

15

-----

-----

-----

-----

-----

7

(nejvýše do částky na ř. 290)

dolů

 

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno

ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni

podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona     (ř. 220 – 230 – 240 – 241 - 242)
uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky

nebo odst. 8 zákona    nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně
uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7

v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210)
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění

v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 - 170)
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění
nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně
uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je
Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající

,

obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince

242 Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  

 

2004

vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky
na ř. 250)  )

8)

8)

8)

3)

3)

3), 4)

5)

3), 5)

5)

3)

5

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

 



1)  Nehodící se škrtněte
2)  Vyplní finanční úřad
3)  V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem mínus (-)
4)  Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
5)  Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
6)  Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, budou
     na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení
     aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.
7)  Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového
     přiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní
     závěrkou  rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje  z Rozv ahy  a Vybrané údaje z Výkazu z isk u a zt ráty , popřípadě Vybran é údaje z Přehledu o zm ěnách
     vlastn ího  kapit álu , které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní záv ěrky , vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný
     soubor typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
     Přehledy o majetku a zá vazcích a p říjmech a výdajích  a Účetní záv ěrky , pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
     pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh,
     umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8)  Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění, rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky
     vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh
     součástí programového vybavení aplikace.
9)  Výpočet částky vykázané na takto označeném řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely

III. ODDÍL
Vyplní v celých Kč

Řádek
finanční úřadpoplatník

(neobsazeno)1

2 (neobsazeno)

3 (neobsazeno)

IV. ODDÍL - dodatečné daňové přiznání
Vyplní v celých Kč

Řádek
finanční úřadpoplatník

Poslední známá daň1

2 Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)

3 Zvýšení (+), snížení (-) daně (ř. 2 - ř. 1)

Poslední známá daňová ztráta 4

Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)5

Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř. 4)6

V. ODDÍL - placen í daně
Vyplní v celých Kč

Řádek
finanční úřadpoplatník

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno1

3

Nedoplatek (-)  (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) < 0
4 Přeplatek   (+)  (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) > 0

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Název položky

Název položky

Název položky

2 Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)

0

8)

Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)8) -----

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

K a t e ř i n a  V i k t o r o v á  /  ř e d i t e l k a     

(např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
(je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),

s uvedením vztahu k právnické osobě
Fyzická osoba oprávněná k podpisu

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

- - - - -                              

- -
Kód zástupce:Údaje o zástupci:

A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

3 1 0 3 2 0 1 4

- - - - -                              

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY  MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Osoba oprávněná k podpisu:

Datum Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu

Otisk
razítka

 - (neobsazeno)

Vysv ětliv ky:

8



1 x příslušnému fin. orgánu

Archeo Sever o.p.s.
K vápence, Řetenice 448
Teplice 3
415 03

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2013

Účetní jednot ka doru čí:
01507583

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném r ozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.

3Dlouhodobý hmotný majetek celkemII.

4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemIV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 1 125

7Zásoby celkemI.

8Pohledávky celkem 1 087II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 38III.

10Jiná aktiva celkemIV.

Aktiva celkem 11 1 125

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 -8

13Jmění celkemI.

14Výsledek hospodaření celkem -8II.

B. Cizí zdroje celkem 15 1 133

16Rezervy celkemI.

17Dlouhodobé závazky celkemII.

18Krátkodobé závazky celkem 1 130III.

19Jiná pasiva celkem 3IV.

Pasiva celkem 20 1 125

Provádění terénních a technických 
prací na archeologických výzkumech

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Archeo Sever o.p.s., K vápence 448, 415 03  Teplice, IČ: 01507583
Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností,

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 462

Příloha k účetní závěrce k datu 31.12. 2013

Čl. I.
Obecné údaje

1.1.  Název účetní jednotky:                                Archeo Sever o.p.s.
        Sídlo:                                                                 K vápence 448, Řetenice, 415 03 Teplice
        Právní forma:                                                  obecně prospěšná společnost
        Datum vzniku:                                                 19. března 2013
        IČ:                                                                      015 07 583
        Rozhodující předmět činnosti:                                

a) provádění terénních, dokumentačních, technických, laboratorních prací na 
archeologických výzkumech

b) vědecko výzkumná činnost v oblasti archeologie a historie
c) publikační činnost, včetně vydávání a rozšiřování odborných a vzdělávacích publikací 

z oblasti archeologie, historie a památkové péče

1.2.  Zakladatel:       Karel Kašák
                                   Peter Kováčik

1.3.  Změny v uplynulém období v obchodním rejstříku
         V průběhu roku 2013 nedošlo k žádné změně v obchodním rejstříku

1.4. Členové statutárního orgánu – k datu 31.12. 2013:

         Správní rada:            
                                                               Aleš Káčerik
                                                               Karel Kašák
                                                               Peter Kováčik

         Dozorčí rada:
                                                                Karel Svoboda
                                                                Jiří Šlajsna
                                                                Hana Francesca Teryngerová

                 
          Statutární orgán – ředitel         Kateřina Viktorová

2.     Název a sídlo obch. společností, v níchž má účetní jednotka majetkový podíl                       
        Archeo Sever o.p.s. nemá k datu 31.12. 2013 žádný podíl na jiné společnosti.        

3. Průměrný počet zaměstnanců:                              5



      
         Mzdové náklady celkem:                                                485 tis. Kč  
         Odměny členům správní a dozorčí rady:                          0 tis. Kč
         Zákonné sociální pojištění – účet 524                           97 tis. Kč
         
4. V roce 2013 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná peněžitá či nepeněžitá     
    plnění členům správní a dozorčí rady.

Čl. II.
Použité účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

2.1.  Způsob ocenění
     

a) zásob – k 31.12. 2013 nejsou ve stavu zásoby materiálu
b) hmotného a nehm. dlouh. majetku, vytvořeného vlastní činností - nebyl vytvořen  
c) hmotného a nehm.dlouh.majetku, pořízeného nákupem – ocenění v pořizovacích 
     cenách  

         d)  cenných papírů a majetkových účastí – nebyly pořízeny     

2.2.  V průběhu roku 2013 nebyl pořízen majetek, který by byl oceněn reprodukční 
pořizovací cenou.

2.3. Společnost Archeo Sever o.p.s. vznikla v r.2013, není možné srovnání s minulým 
obdobím ve způsobu účtování  a oceňování.

2.4.  V r. 2013 nebyly tvořeny žádné opravné položky ani rezervy.
2.5.   Odpisový plán – v r. 2013 nebyl pořízen žádný hmotný ani nehmotný majetek.  
2.6.   V roce 2013 nebyl prováděn přepočet  údajů v cizí měně. 

Čl. III.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1.    Ve výkazech jsou uvedeny všechny významné položky, podstatné pro hodnocení                               
        finanční, majetkové a důchodové pozice společnosti. 
2. Mezi datem účetní závěrky a datem jejího schválení nedošlo k žádným rozhodným 

skutečnostem ve stavu aktiv a závazků.
3.
3.1.a)    Rozpis dlouhodobého majetku na hlavní skupiny, navazujících na rozvahu:
        Společnost Archeo Sever o.p.s. nevlastní k datu 31.12. 2013 žádný dlouh.majetek.       

3.1.b)    V roce 2013 neměla společnost uzavřeny žádné leasingové smlouvy.               

3.1.d)     Žádný majetek není k datu 31.12. 2013 zatížen zástavním právem. 

3.2.   Pohledávky
   a)   Souhrnná výše pohledávek



         -  Souhrnná výše pohledávek činí k datu 31.12. 2013:  1.087 tis. Kč
   b)   Pohledávky po splatnosti 5 let
          -  K datu 31.12. 2013 nejsou žádné pohledávky starší pěti let.
   c)    Pohledávky kryté ručením jiného subjektu
          -  K datu 31.12. 2013 nebyly žádné pohledávky kryté ručením jiného subjektu.

3.3.   Vlastní jmění
          Ke změnám vlastního jmění v průběhu roku 2013 nedošlo.

3.4.    Závazky   
    a)    Souhrnná výše závazků 
            -  Souhrnná výše závazků činí datu 31.12. 2013  1.130 tis. Kč.                
     b)   Závazky po splatnosti 5 let
            -   Závazky po splatnosti starší pěti let nejsou k datu 31.12. 2013 žádné.            
     c)   Závazky kryté podle zástavního práva
            -   K datu 31.12. 2013 nejsou evidovány žádné závazky kryté podle zástavního práva.
     d)   Všechny závazky byly v roce 2013 vyúčtovány a jejich stavy jsou uvedeny v rozvaze.

     e)   Závazky vůči Finančnímu úřadu datu 31.12. 2013 nejsou žádné.
       
     f)   Závazky vůči OSSZ a zdrav. pojišťovnám nejsou k datu 31.12. 2013 žádné.

3.5.     V roce 2013 nebyly tvořeny ani čerpány rezervy

3.6.     Výnosy podle hlavních činností:                         v tis. Kč                                                                            

Druh činnosti – výnosů (tržeb) Tuzemsko Zahraničí

- tržby z prodeje služeb 1 468 0

- úroky z BÚ 0 0

- jiné výnosy 0 0

   C e l k e m 1 468 0

3.7.  Provozní dotace celkem
        V roce 2013 nebyly přijaty žádné  provozní dotace.

3.8.   V roce 2013 nebyly vynaloženy žádné náklady na výzkum a vývoj.       
  
                                                                                   



Zpracoval: Irena Ferencová
       

                                                         Kateřina Viktorová
                                                           ředitelka společnosti



IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetn í jednotka doru čí:

01507583

Archeo Sever o.p.s.
K vápence, Řetenice 448
Teplice 3
415 03

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 342 34I.

Služby celkem 8583 858II.

Osobní náklady celkem 5824 582III.

Daně a poplatky celkem 5IV.

Ostatní náklady celkem 26 2V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 1 47610 1 476

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 46812 1 468I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 15IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 17VI.

Provozní dotace celkem 18VII.

Výnosy celkem 1 46819 1 468

Výsledek hospodaření před zdaněním -8-8C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění -8-8D. 21

Provádění terénních a technických 
prací na archeologických výzkumech

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou




