
 

 

Příloha v účetní závěrce 
ve zkráceném rozsahu 

Korporace Lebeda Jičín o.p.s. 
 

ke dni 31.12.2018 

 
 
 
 
 

 

1. Popis účetní jednotky 
 
Název:      Lebeda Jičín o.p.s. 
Sídlo:      Tyršova 501, PSČ 506 01, Jičín 1 
Právní forma:      
IČ:     02948206 
Předmět podnikání:    činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové 
činnosti 
Den vzniku účetní jednotky:    
Zdaňovací období:    od 1.1.2018 do 31.12.2018 
Rozvahový den:    31.12.2018 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.3.2019 

 
 
 
Druh obecně prospěšných služeb: 

• tvorba volnočasových aktivit a pobytů pro děti a mladé dospělé se specifickými potřebami 
či sociálně znevýhodněné 

• příprava a vydávání informačních a metodických materiálů a pomůcek 

• zajišťování osvěty a vzdělanosti rodičů a blízkých dětí a mladých dospělých se specifickými 

potřebami či sociálně znevýhodněných 

• komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji možností využití 
volného času pro děti a mladé dospělé se specifickými potřebami nebo pro sociálně znevý-

hodněné děti a mladé dospělé v regionu 

 
 
Statutární orgán - ředitel: 

  

JOSEF ÚLEHLA, dat. nar. 10. prosince 1987 
Pod Čeřovkou 664, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 
Den vzniku funkce: 21. května 2014 
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Způsob jednání: 
Společnost navenek zastupuje a jejím jménem jedná ředitel společnosti. 

 
Správní rada: 

předseda správní rady: 
  
MICHAL TAČÍK, dat. nar. 19. dubna 1991 
Švestková 1172, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 
Den vzniku funkce: 21. května 2014 

Den vzniku členství: 21. května 2014 

 
člen správní rady: 
  

DITA HENDRYCHOVÁ, dat. nar. 14. dubna 1988 
Dlouhá 561, Nové Město, 506 01 Jičín 

Den vzniku členství: 21. května 2014 

 
člen správní rady: 
  
IVANA ÚLEHLOVÁ, dat. nar. 18. listopadu 1983 
U trati 905, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 

Den vzniku členství: 21. března 2015 

 
Počet členů: 
3 

 
Dozorčí rada: 

předseda dozorčí rady: 
  
ANNA SEDLÁČKOVÁ, dat. nar. 12. listopadu 1983 
Blata 38, 506 01 Zámostí-Blata 
Den vzniku funkce: 21. května 2014 

Den vzniku členství: 21. května 2014 

 
člen dozorčí rady: 
  
MILOSLAV KŮTA, dat. nar. 4. října 1982 
Purkyňova 1348/32, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 

Den vzniku členství: 21. května 2014 

 
člen dozorčí rady: 
  
ANNA BOČKOVÁ, dat. nar. 10. února 1987 
Tyršova 501, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 

Den vzniku členství: 21. května 2014 

 
Počet členů: 
3 

 
Zakladatel: 

JOSEF ÚLEHLA, dat. nar. 10. prosince 1987 
Pod Čeřovkou 664, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 



Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 

Korporace Lebeda Jičín o.p.s. 

ke dni 31.12.2018 

 

3 
 

 
DITA HENDRYCHOVÁ, dat. nar. 14. dubna 1988 
Dlouhá 561, Nové Město, 506 01 Jičín 

 
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, a navazujících 
předpisů pro účetnictví podnikatelů. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady 
na dopravu a další náklady související s jeho pořízením a je odepisován na základě jeho předpokládané 
doby životnosti. Za dlouhodobý hmotný majetek je považován majetek, jehož doba použitelnosti je 
delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 000 Kč za položku. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
(do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti nad 1 rok) je účtován do nákladů. Náklady na technické 
zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují 
do nákladů. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, 
náklady na dopravu a další náklady související s jeho pořízením a je odepisován na základě jeho 
předpokládané doby životnosti. Za nehmotný dlouhodobý majetek je považován majetek, jehož doba 
použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 000 Kč za položku. Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek (do 60 tis. Kč a dobou použitelnosti nad 1 rok) je účtován do nákladů. Náklady na 
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a 
údržba se účtují do nákladů. Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovaný v souvislosti s výzkumem a 
vývojem je oceňován aktivací nákladů vynaložených na výzkum a vývoj daného majetku. 
 
V roce 2018 měla společnost 18 zaměstnanců. 
 
V roce 2018 nedošlo k žádným podstatným změnám. Společnost se věnuje své neziskové činnosti a 
možnostem, jak své aktivity déle rozšířit.  
 
V době od 31. 12. 2018 do dne sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by mohly 
nasvědčovat tomu, že údaje, které jsou uvedeny v účetní závěrce o stavu majetku, závazků, vlastního 
kapitálu nebo finanční situaci společnosti jsou neodpovídající skutečnosti nebo, že by mohla být 
zpochybněna podmínka nepřetržité existence a fungování společnosti. 
 
 
Sestavila: Jitka Mlázovská 


