
§ 30 odst. 1 až 4 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

1a)
účetní jednotka:
název: Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín 
sídlo: Valdštejnovo náměstí 96, 506 01 Jičín
právní forma: církev
datum vzniku: 1.7.1994
registrační číslo: 8/1-04-002/1994, evidence u Ministerstva kultury ČR
poslání: náboženská činnost
hlavní činnost: náboženská činnost
hospodářská činnost: pronájem majetku
statutární orgán: administrátor  ICLic. Prokop Tobek
kategorie: mikro účetní jednotka

1b)
zřizovatel: Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44

500 01  Hradec Králové, IČO 00445134
vklady: -----------------

1c)
účetní období: kalendářní rok 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

1d)
použité účetní zásady: vyplývající ze Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon)
použité účetní metody: bilanční princip, podvojnost, dokladovost, oceňování majetku, inventarizace a soustava účtů
odchylky od účetních metod: -----------------
způsob oceňování majetku a závazků: dle § 24 a 25 zákona, vrácené pozemky dle Vyhlášky č. 441/2013 Sb., lesy znalcem
odpisy a opravné položky: účetní odpisy dle odpisových plánů, daň. odpisy dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

účetní opravné položky dle § 25 odst. 3 zákona
zákonné opravné položky dle § 8a Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu…

přepočet na cizí měnu: kurz devizového trhu ČNB k okamžiku ocenění
reálná hodnota majetku a závazků: dle § 27 zákona

1e)
oceňovací model a technika ocenění reálnou hodnotou:
1. změny reálné hodnoty a způsob zaúčtování: -------------
2. rozsah a podstata reálné hodnoty pro každý druh derivátu: -------------
3. důvody a výše opravných položek - neocenění reálnou hodnotou: účetní jednotka nevlastní majetek podle § 27 odst. 1 zákona

1f) 
výše a povaha mimořádných výnosů a nákladů: -------------

1g)
podíl držený u jiné úč. jednotky, v níž je společníkem s neom. ručením: -------------

1h)
jednotlivé položky dlouhodobého majetku: viz příloha č.1 Rozpis dlouhodobého majetku

1i)
celková odměna auditora za povinný audit roční účetní závěrky: Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.
celková odměna auditora za jiné ověřovací, daňové a neauditorské služby: -------------

1j)
podíl držený u jiné úč. jednotky: -------------

Vysvětlující a dopl ňující údaje k informacím obsaženým v rozvaze (bilan ci) a výkazu zisku a ztráty (§ 30)

k 31. 12. 2018

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Název a sídlo ú četní jednotky:
Římskokatolická farnost 
- arciděkanství Jičín
Valštejnovo nám. 96 
506 01 Jičín

IČO

47474521

Zpracováno v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů

§ 29 a 30 vyhl. č. 504/2002 Sb.
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1k)
dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění: -------------

1l)
počet a jmenovitá hodnota akcií nebo podílů, dluhopisů, CP:

počet cena aktuální hodnota
akcie ČEZ 383 535 204 905,00 Kč

Komerční banka 154 847 130 438,00 Kč
dluhopisy PDCP MULTI 1 30 300000 273 090,00 Kč

podílové listy ČS nemovitostní fond 169 060 1,1914 201 418,08 Kč

Fidelity Global Dividend Fund 55 1274 70 379,58 Kč

Sporobond 78 707 2,221 174 808,25 Kč

TOP STOCKS 25 818 2,288 59 071,58 Kč

Celkem 1 114 110,49 Kč

1m)
dluhy 5 let po splatnosti: -------------

1n)
celkové výše finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze: -------------

1o)
výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů:
hlavní činnost: náklady 5 890 157,97 hospodářská činnost: náklady:        160 213,19

výnosy 3 317 803,97 výnosy:        926 801,00
HV -2 572 354,00 HV               766 587,81

Součástí výsledku hospodaření z hlavní činnosti je doplňkový prodej knihy Historie jičínské farnosti, pohledů s objekty kostelů
a farního zpravodaje

náklady 4 178,35
výnosy 10 018,00
HV 5 839,65

1p)
průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 0

1q)
odměny a funkční požitky členům řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů: -------------

1r)
účast členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů v osobách, s nimiž se uzavřeli smluvními vztahy:                        -------------

1s)
zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům orgánů v písmenu q): -------------

1t)
způsob zjištění základu daně z příjmů: Výkaz zisku a ztráty, úpravy základu dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
použité daňové úlevy a způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období: 
rok 2015 daňová úleva 57 000 Kč
rok 2016 daňová úleva 57 000 Kč
rok 2017 daňová úleva 171 380 Kč
rok 2018 daňová úleva 57 000 Kč
Daňové úlevy jsou použity na úhradu nákladů hlavní činnosti.

1u)
významná položka z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty podstatná pro hodnocení fin. a maj. situace:                      --------------
přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:
poskytovatel: výše dotace:
Ministerstvo kultury oprava věže kostela sv. Ignáce 463 382,22 Kč
Město Jičín oprava věže kostela sv. Ignáce 83 097,00 Kč

Ministrstvo kultury oprava kostel Veliš 670 000,00 Kč
Královéhradecký kraj oprava kostel Veliš 250 000,00 Kč

Královéhradecký kraj oprava a restaourátorské práce - varhany v kostele v Jičíně 133 000,00 Kč
Město Jičín oprava a restaourátorské práce - varhany v kostele sv. Jakuba 66 903,00 Kč

v Jičíně
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Ministerstvo práce a soc. věcí( Úřad práce Jičín)
na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací 30 000,00 Kč

Královéhradecký kraj oprava a restaourátorské práce - varhany v kostele v Ostružně 92 546,00 Kč
Obec Holín oprava a restaourátorské práce - varhany v kostele v Ostružně 10 000,00 Kč

Celková výše dotací 1 798 928,22 Kč

1v) 
přehled o významných přijatých darech nad 20 tisíc Kč:
Dary na náboženskou činnost - provozní 58 500,00 Kč
z toho  Římskokatolická farnost Kutná Hora Sedlec    IČ: 46402101 23 000,00 Kč

Dary účelové
Dary na opravu varhan v kostele sv. Jakuba celkem 438 955,80 Kč
z toho ORGANUM CANTATE, z. s. , Jičín IČO 26657449 388 255,80 Kč

Dary na opravu kaple v Březině celkem v r. 2018
drobní dárci do 20 000 Kč 7 800,00 Kč

Dar na investice - TZ arciděkanství Jičín
Biskupství královéhradecké 30 000,00 Kč

Veškeré přijaté dary osvobozeny dle § 19b ZDP.

přehled o významných poskytnutých darech nad 20 tisíc Kč:
Dar na podporu Domácího hospice Duha o.p.s. v Hořicích 95 512,00 Kč

Omnium, z.s. IČ 22762370, Smetanova 135, Broumov
Darovací smlouva ze dne 5.6.2018  - stavební parcela č.1 v k.ú. Dolany se stavbou občanské vybavenosti 

(kostelem sv. Matouše) včetně mobiliáře, pozemková parcela č. 1 ostatní plocha - pohřebiště v k.ú. Dolany včetně kamenné ohradní zdi
vedené v účetnictví v celkové ceně 128 958,00 Kč

Obec Střevač IČ 00272175, Střevač 49
Darovací smlouva zd dne 31.10.2019 - stavební parcela č.1 v k.ú. Nadslav se stavbou občanské vybavenosti 

kostelem sv. Prokopa s inventářem, pozemková parcela č. 1 ostatní plocha - pohřebiště v k.ú. Nadslav včetně kamenné ohradní zdi
vedené v účetnictví v celkové ceně 1 604 368,00 Kč

1w)
přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky:
účel: výše vybraných částek: -------------

1x)
způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku: 
výsledek hospodaření za r. 2014 ztráta - 173 295,87 Kč převeden na účet 932
výsledek hospodaření za r. 2015 zisk - 40 413,94 Kč převeden na účet 932
výsledek hospodaření za r. 2016 zisk -  231 334,70 Kč převeden na účet 932
výsledek hospodaření za r. 2017 zisk - 1 795 859,57  Kč převeden na účet 932

1y)
indivituální produkční kvóta, limity prémiových práv a jiné kvóty a limity: -------------

2)
majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) Zákona je zaúčtovaný na účtech 021 a 032, soupis majetku je v inventárních soupisech

3)
účetní jednotka vlastní více než 10 ha lesních pozemků 
a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem v m2: 375 634
b) výše ocenění lesních porostů v Kč: cena 57 Kč/m2 21 411 138,00 Kč

4)
ocenění lesních porostů použité v účetnictví
ocenění lesních porostů v k.ú. Nadslav 45,26 Kč/m2 2 539 817,79 Kč
ocenění lesních porostů v k.ú. Nemyčeves 6,73 Kč/m2 652,81 Kč
ocenění lesních porostů v k.ú. Robousy 31,84 Kč/m2 4 109 666,79 Kč
ocenění lesních porostů v k.ú. Samšina 31,57 Kč/m2 1 105 360,41 Kč
Ocenění lesních porostů provedl Ing. Jaromír Nehyba z firmy Lesprojekt HK s.r.o. dle oceňovací vyhlášky, cena je použita v účetnictví
V průběhu roku 2018 bylo provedeno zpřesnění ocenění lesních pozemků dle vypracovaných hospodářských plánů k datu nabytí pozemků

pozemeky p.p. č. 195 a p.p. č.196  v k.ú. Nadslav byly oceněny bez lesního porostu a navedeny do účetnictví v r. 2008
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pozemeky p.p. č. 15/4 a p.p. č.15/5  v k.ú. Robousy byly oceněny bez lesního porostu a navedeny do účetnictví v r. 2008

Odesláno dne : Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné
osoby: za sestavení: 

ICLic.ThBc. Prokop Tobek Marie Matúšová
Telefon: 731 604 729
E-mail: mmatusova@seznam.cz Okamžik schválení: 25. 3. 2019 Okamžik sestavení: 25. 3. 2019
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ní základu…
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