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     Ú Z E M N Í   S D R U Ž E N Í          
      Českého zahrádkářského svazu, z.s. 

          MLADÁ BOLESLAV, evid. číslo 107 000 

          Obruby 82, 294 03 Obruby 
 

ÚS ČZS Mladá Boleslav, zapsán ve spolkovém rejstříku oddíl L 43689, vedený u Městského soudu v Praze 

 

Č. j.: OP-5/2021/ÚSMB 

Telefon: +420 733 216 942 

Email: tajemnik.czsusmb@centrum.cz 

www.zahradkari.cz/us/mlada-boleslav 

IČO: 00433241 

Bankovní spojení: 480595399/0800 

 

 

Věc: Přehled o majetku a závazcích za roky 2017 až 2020. 

 

Na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 304/2013 Sb. 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, ukládá ZO povinnost 

zveřejňovat účetní závěrky (dále jen ÚZ). 

Na začátku letošního roku vstoupila v účinnost novela rejstříkového zákona, podle kterého bude možno 

nekontaktní ZO dokonce zrušit.  

Zveřejňovat ÚZ musí všechny ZO ČZS, které vedou jednoduché účetnictví i účetnictví podvojné. 

Pro ZO, které vedou jednoduché účetnictví, zveřejňují ve sbírce listin pouze „přehled o majetku a závazcích“.  

Přestože ZO bylo povoleno tyto dokumenty zpracovávat a ukládat pouze v korespondenci ZO, došlo ke 

změně, kdy Městský soud (dále jen MS) koncem roku 2020 nám připomenul zákonné povinnosti ohledně 

zveřejňování ÚZ i základních organizací ČZS. Zpracované „přehledy o majetku a závazcích“ roku 2017, 2018, 

2019 zašlete do Prahy na ústředí co nejdříve. Přehled o majetku a závazcích roku 2020 zašlete na ústředí nejpozději 

do 30. 9. 2021. Adresa na Ústředí ČZS je Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3 k rukám pí. Korbové.                                                           

ÚZ musí být vyplněny čitelně, podepsány a orazítkovány (pokud ZO vlastní razítko) a bude tam 

uvedeno jméno, kdo ÚZ vypracoval (buď bude uveden telefon, nebo emailová adresa). 

ÚZ lze na ústředí zaslat i prostřednictvím elektronické pošty ve formátu PDF. Ústředí ČZS zajistí 

uveřejnění ÚZ ZO ve sbírce listin u MS v Praze dle předepsaných technických parametrů. 

V žádném případě nezasílejte ÚZ v papírové podobě, budou vám Městským soudem v Praze vráceny. 

Většina ZO (SZO) vyplňuje v „přehledu o majetku a závazcích“ pouze řádek 4 a 5, tzn., že na řádek 4 první 

sloupec opíší zůstatky v pokladně na začátku roku a ve druhém sloupci bude zase na řádku 4 zůstatek v pokladně 

ke konci roku. Na řádku 5 bude ten samý postup akorát s tím rozdílem, že tam budeme uvádět zůstatky na 

bankovním účtu ZO. 

V případě dotazu k vyplnění přehledů kontaktujte paní Korbovou Moniku na E-mailu eoczs@volny.cz nebo 

můžete zavolat na Tel. 603 271 136. 

 

 

Na vědomí všem ZO 

Českého zahrádkářského svaz, z.s.                       

ÚS Mladá Boleslav 

 

Informační sdělení číslo: 001 

 

mailto:eoczs@volny.cz
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Seznam příloh : 

 

1. Manual_k_vyplneni_prehledu_o_majetku_a_zavazcich.odt 

2. Prehled_o_majetku_a_zavazcich_2017.xlsx 

3. Prehled_o_majetku_a_zavazcich_2018.xlsx 

4. Prehled_o_majetku_a_zavazcich_2019.xlsx 

5. Pehled_o_majetku_a_zavazcich_2020.xlsx                                                                                                                                                               

 

Veškeré dokumenty budou ke stažení také na Webu Územního sdružení Mladá Boleslav v sekci 

„Informační sdělení“ 

 

Děkujeme za váš čas, který věnujete zpracování těchto příloh.  Jedná se o důležitou věc, kterou 

musíme splnit vůči zákonným normám a nesmíme tuto povinnost podceňovat. Jedná se opravdu o pár 

čísel, které Váš pokladník vyplní během pár minut.  

 

S pozdravem 

 

V Mladé Boleslavi dne 23. července 2021 

 

        Tajemník ÚS ČZS Mladá Boleslav 

             Jiří Doležal 


