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Příloha k účetní závěrce

Společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Ke dni 31.12.2013

1) Hodnocení sezony 2013/2014, A-tým

V sezoně 2013/2014 obsadil  tým HC Dukla  Jihlava  konečné  3.  místo  a  získal  historicky
největší počet bodů za sezonu – 102.

Klub  pokračoval  ve  strategii  zapojovat  do  hry  mladé  hráče,  své  odchovance.  To  se
samozřejmě neobešlo bez vhodného doplnění o další zkušené hráče. Vyžádala si to i situace,
kdy tým téměř po celou sezonu bojoval s množstvím zraněných hráčů. 

HC Dukla Jihlava zapojila během sezony do hry třiadvacet hráčů ve věku do dvaadvaceti let.
Jenom šest hráčů bylo starších třiceti let. Dvacet dva hráčů, kteří nastoupili, byli odchovanci
klubu,  či  zde  vyrostli  (vyrůstají).  Na  dvacet  šest  hráčů,  nastupujících  v sezóně  za  klub,
vlastníme registrační - hráčská práva.

Ještě  většímu  a  dlouhodobějšímu  nasazování  hráčů  juniorského  věku  bránila  situace
juniorského  týmu,  který  se  během  sezóny  dostal  do  problémů  s udržením  extraligy  této
věkové  kategorie.  Důležitost  udržení  extraligy  byla  klubem i  vedením vnímána  a  situaci
věnována značná pozornost. Pro udržení se udělali všechny opatření, která byla v možnostech
klubu. Vytvořil se i speciální tým pro závěrečné boje ve skupině a barážové zápasy. V týmu
byl  i  jednatel  HC Dukla  Jihlava,  s.r.o.  a  jednatel  DUKLY Jihlava-  mládež.  Extraligu  se
nakonec  podařilo  velmi  dobrými  výsledky  v  závěru  sezóny,  a  hlavně  v baráži,  kde  tým
exceloval, udržet.

Během celé sezony neprošel A –tým žádnou větší výkonnostní krizí. Pouze v první polovině
listopadu prohrála Dukla tři zápasy za sebou, a poté až v semifinále s Olomoucí. Kladem je
série  osmi  vítězných  zápasů  v  řadě  v  říjnu  a  podobná,  sedmizápasová  série  na  přelomu
listopadu a prosince.

V pěti  utkáních jsme nevstřelili  ani jeden gól,  naopak v šesti  zápasech udržel čisté konto
gólman Rittich. Nevyšší prohru utrpěla Dukla v půlce ledna v Havířově - 7:1, devět branek
jsme  naopak  nasázeli  do  sítě  Ústí  nad  Labem,  na  domácím ledě,  v  prosinci  2013  (9:3).
Nevyšší výhru zaznamenala Dukla v Třebíči, kde v říjnu zvítězila 8:2.

Z  celkem  61  odehraných  zápasů  jsme  zvítězili  v  základním  čase  třiatřicetkrát,  osmkrát
zvítězili  po  prodloužení  nebo  samostatných  nájezdech.  Proher  v  základním  čase  bylo
sedmnáct a třikrát jsme odjížděli z ledu po prohře v prodloužení či samostatných nájezdech.

Na  domácím ledě  ve  všech  zápasech  včetně  přípravy  a  play-off  vidělo  Duklu 60.377
diváků, na venkovních kluzištích v sezóně potom 55.769 diváků. Celkem Dukla pobavila v
sezoně  113.013  diváků  (údaj  pouze  za  hlavní  sezónu).  Dukla  táhla  na  venkovních
kluzištích,  kde  byla  nejsledovanější  ze  všech  čtrnácti  prvoligových  týmů.  Průměrná
návštěvnost doma za hlavní sezónu, včetně play- off, 1908 diváků.

Početné zastoupení má jihlavská Dukla na reprezentačních výběrech mládeže. Například na
konci sezóny měla Dukla Jihlava hned dva zástupce na turnaji čtyř v Břeclavi U19 (Roman
Čermák a Filip Dundáček), do týmu byl nominován i útočník Jan Mandát. Ve Švédsku pod
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vedením trenérského dua Robert Reichel - Patrik Augusta sehrál tři zápasy výběr do šestnácti
let (Josef Kořenář, Ondřej Najman). Vrchol sezony čeká reprezentaci U-18, která odcestuje na
mistrovství světa. Šampionát se letos koná ve Finsku a asistentem trenéra Jakuba Petra bude
kouč juniorù Dukly Petr Svoboda. V širším výběru trenérů Pavla Arnošta a Petra Studničky,
U17 jsou dvě jihlavské tváře – gólman Jan Brož a útočník Jiří Bambula.

2) Horácký zimní stadion

Horácký  zimní  stadion  slouží  nejen  profesionálním  sportovcům,  ale  především  mladým
hokejistům a krasobruslařkám. Prostor zde dostávají  i  amatérské kluby,  školy a veřejnost.
Snahou je pořádat větší množství akcí a především využít stadion i v době, kdy je rozpuštěn
led.

Nejvýznamnější akci uplynulé sezony bylo pořádání Zimní olympiády dětí a mládeže.

3) Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova
V této sezoně poprvé sloužila nová hala veřejnosti celých 12 měsíců. Vzhledem k navýšení
počtu hodin pro amatérské týmy, vznikla nová soutěž – Jihlavská amatérská hokejová liga.

Veřejné sportoviště bylo využíváno převážně hráči mládeže a veřejností. Na podzim i na jaře
byly pořádány kurzy bruslení pro děti a zájem předčil možnou kapacitu kurzu. Prvním rokem
byla zahájena spolupráce s ROP Jihovýchod a byl uspořádán úspěšný Den pro děti na ledě i
na suchu.

Byla navázána úspěšná spolupráce s velkými zaměstnavateli ve městě a led je v určité dny
vyhrazen pro zaměstnance těchto velkých společností.

4) Základní identifikační údaje účetní jednotky 

Název: HC Dukla Jihlava, s.r.o
Sídlo: Tolstého 23, 586 01 Jihlava
IČ: 25514750
DIČ: CZ25514750
Předmět podnikání: sportovní činnost – lední hokej
Vlastník: Statutární město Jihlava 100%
Základní kapitál: 3.100.000,-- Kč
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Obchodní rejstřík: společnost je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 29375
Rozvahový den: 30.4.2014
Datum vzniku účetní jednotky: 15.1.1998
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Jednatel: Bedřich Ščerban

Dozorčí rada: Mgr. Stanislava Prokešová 
Martin Hájek 
Ing. Jaromír Kalina 
PeadDr. Ing. Rudolf Chloupek 
Martin Málek

K  30.4.2014  zaměstnávala  HC  Dukla  Jihlava,  s.r.o.  celkem  10  zaměstnanců  na  hlavní
pracovní poměr. 

5) Výklad o uplynulém a předpokládaném vývoji podnikání a finanční 
situaci účetní jednotky

V tomto hospodářském roce dosáhla společnost záporného výsledku hospodaření. Společnost
je i nadále z velké části financována z dotací vlastníka klubu (Statutárního města Jihlava).
Dotace činily cca 46,4 % z celkových výnosů společnosti.  Ostatní  finance jsou získávány
především z pronájmu reklamních ploch a pronájmu ledové plochy. V současné době nečerpá
společnost žádný úvěr od bank ani jiných finančních ústavů. 

V tomto hospodářském roce byly provedeny některé zásadní změny,  které  měly dopad na
hospodářský výsledek společnosti.
Byla provedena změna ve způsobu účtování časového rozlišení dotací, spotřeby sportovního
materiálu, došlo k odepsání všech nedobytných pohledávek a byl proveden mimořádný odpis
majetku. Veškeré uvedené změny snížily hospodářský výsledek běžného účetního období  o
3,402 tis.Kč. Změny byly promítnuty i do předchozích účetních období a to způsobilo snížení
vlastního kapitálu společnosti o 6,050 tis.Kč.

Společnost se musela během hospodářského období také vyrovnat s velmi nepříznivými, na
klub  dopadajícími  negativními  vlivy  zvenčí.  Finanční  krize  zatím  plně  neodezněla  a
naplňování rozpočtu ve sféře reklamních partnerů je velmi obtížné. Zpožďování úhrad faktur
je  pro  společnost  negativní  v oblasti  cash  flow.  Nejzásadnější  a  nejvíce  ovlivňující  bylo
konání pana Dršaty, jednoho ze zástupců majitele klubu, které vyvrcholilo podáním trestního
oznámení. Vyvolané jevy měly dopad do pracovní atmosféry ve firmě, zhoršily se sportovní
výsledky hráčů a byla ohrožena organizace a průběh Zimní olympiády dětí a mládeže. Zřejmě
díky této  kauze  se  společnosti  nepodařilo  uzavřít  v závěru  roku 2013 dodatky navyšující
příjmy  z reklamy  ke  smlouvám,  které  se  dařilo  v předešlých  letech  realizovat,  či  byli
v průběhu původních jednání přislíbené. Kauza s trestním oznámením se promítla do příjmů
z reklamních smluv. Částka získaná touto cestou byla nejnižší od hospodářského roku 2008. I
tato skutečnost se promítla do hospodářského výsledku.

6) Ekonomické výsledky
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Společnost vykázala k 30.4.2014 ztrátu ve výši 3.175.932,72 Kč.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 30.4.2014 – příloha č. 1
Výsledovka ve zjednodušeném rozsahu k 30.4.2014 – příloha č. 2
Příloha k účetní závěrce – příloha č. 3
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami – příloha č. 4

Návrh na vypořádání hospodářského výsledkuNávrh na vypořádání hospodářského výsledku

Převod na účet 429 – Nerozdělená ztráta minulých let.

7) Prohlášení vedení s.r.o. k událostem účetní závěrky

Jednatel společnosti prohlašuje, že údaje uvedené ve výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami odpovídají  skutečnosti  a žádné podstatné okolnosti,  které  by mohly
ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány.

V Jihlavě dne 31.7.2014

Bedřich Ščerban
jednatel

Příloha k účetní závěrce
Společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Ke dni 30.4.2014
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Příloha k účetní závěrce

Společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Ke dni 31.12.2013

1. Popis účetní jednotky

Název: HC Dukla Jihlava, s.r.o.
Sídlo: Tolstého 1566/23, PSČ 586 01, Jihlava
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25514750
Předmět činnosti: Sportovní činnost - lední hokej 

Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 
živnostenského zákona

Datum vzniku účetní jednotky: 15.1.1998
Účetní  období – hospodářský rok :       od 1.5.2013 do 30.4.2014
Rozvahový den: 30.4.2014
Okamžik sestavení účetní závěrky: 25.7.2014

1.1. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní 
jednotky více než 20 %:

Jméno fyzické osoby,
název právnické osoby Bydliště, sídlo Podíl

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1 
586 01  Jihlava

 
100%

1.2. Změny a dodatky provedené v účetním období v 
obchodním rejstříku:

Dne 3.3.2014 byla do OR zapsána nová výše základního kapitálu: 3.100.000,-- Kč.
Původní výše základního kapitálu byla 100.000,-- Kč.

1.3. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní 
změny v uplynulém účetním období:

V hospodářském roce nedošlo ke změnám ve struktuře s.r.o..

1.4. Členové statutárních a dozorčích orgánů 
k rozvahovému dni:
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Příloha k účetní závěrce

Společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Ke dni 31.12.2013

Funkce Jméno a příjmení Den vzniku funkce
 Jednatel Bedřich Ščerban 7.3.2008
Člen dozorčí rady Ing. Jaromír Kalina 6.1.2011
Člen dozorčí rady PeadDr. Ing. Rudolf Chloupek 6.1.2011
Člen dozorčí rady Mgr. Stanislava Prokešová 6.1.2011
Člen dozorčí rady Martin Hájek 6.1.2011
 Člen dozorčí rady Martin Málek 10.1.2013

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných 
společnostech

2.1. Majetková spoluúčast vyšší než 20 %   :   není.

2.2. Dohody mezi společníky zakládající rozhodovací 
práva :    nejsou.

2.3. Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a 
povinnosti z nich vyplývající :   nejsou.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

  Sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  12
z toho členů řídících orgánů  1
Osobní náklady  5.707 tisíc
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti  43 tisíc
Penzijní závazky bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů  0

4. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů 
společnosti :    nejsou.
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5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a 
způsoby oceňování

5.1. Použité obecné účetní zásady

Předkládaná účetní závěrka společnosti za hospodářský rok byla zpracována na základě
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky
č. 500/2002 Sb. a dle opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví obsah účetní
závěrky pro podnikatele.

5.2. Způsob oceňování

Zásoby nakupované se  oceňují  v  pořizovacích  cenách.  Ceny se  průměrují  po
každém příjmu materiálu nebo zboží na sklad.  Vedlejší náklady jsou evidovány
samostatně a rozpouštějí se do nákladů dle spotřeby zásob 1x ročně.
Zásoby nedokončené výroby nejsou.

Zásoby vytvořené vlastní činností nejsou.
Nakoupený DHM a DNeHM se oceňuje v pořizovacích cenách,  tzn.v cenách
pořízení včetně dalších nákladů souvisejících s jejich pořízením.

5.3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny :   
nepoužita.

5.4. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do 
pořizovacích cen zásob a majetku  : 

dopravné, poštovné.

5.5. Způsob sestavení odpisových plánů : 

účetní jednotka odepisuje majetek rovnoměrně dle předpokládané životnosti.

5.6. Změny způsobu oceňování, postupů odepisování, 
účtování oproti předcházejícímu účetnímu období : 

Společnost změnila časové rozlišení přijatých dotací. V minulých účetních obdobích
byly přijaté dotace účtovány do výnosů dle období , ve kterém byly finanční prostředky
připsány  na  účet  společnosti.  V současném  účetním  období  jsou  dotace   časově
rozlišovány rovnoměrně  dle  období,  na  které  jsou  poskytovány.   Změna  ve  způsobu
časového rozlišení přijatých dotací  týkající se minulých účetních obdobích je zaúčtována
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na účtu 425 – Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši  –4,517 tis.Kč, v rozvaze je
změna zachycena v pasivech na ř.86. 

Společnost  změnila  účtování  spotřeby  sportovního  materiálu.  Materiál  je  nyní
účtován  do  spotřeby  v okamžiku  zahájení  používání.   Změna  ve  způsobu  účtování
spotřeby materiálu týkající se minulých účetních období je zachycena na účtu 425 - Jiný
výsledek hospodaření minulých let ve výši  –1,533 tis.Kč, v rozvaze je změna zachycena
v pasivech na ř.86. 

Uvedené  změny  týkající  se  předchozích  účetních  období  snížily  vlastní  kapitál
společnosti  o 6,050 tis.Kč.

 Výše uvedené změny jsou zachyceny v rozvaze ve sloupci minulé účetní období
v aktivech na ř.33 (materiál snížen o 1,533 tis.Kč na 654 tis.Kč), v pasivech na ř.112 (stát
– daňové závazky a dotace zvýšeny o 4,517 tis.Kč na 4,566 tis.Kč) a v pasivech na ř.86
(jiný výsledek hospodaření o 6,050 tis.Kč na -6,050 tis.Kč) 

  Změny v časovém rozlišení přijatých dotací snížily hospodářský výsledek v běžném
           účetním období  o 1,204 tis.Kč. Mimořádný odpis nedobytných pohledávek,  snížil HV

v běžném  účetním  období  o  1,275  tis.Kč.   Mimořádný  odpis  majetku  snížil  HV
v běžném účetním období o 923 tis.Kč

Uvedené změny snížily hospodářský výsledek běžného účetního období   o  3,402
tis.Kč.

5.7. Opravné položky k majetku :

vytvořeny opravné položky k nezaplaceným pohledávkách starším než 6 měsíců ve výši
100 % nominální hodnoty, v celkové výši 709 tisíc.

5.8. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu 

při přepočtu se používá kurz ČNB ke dni vzniku závazku nebo pohledávky. 

5.9. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků :   
nepoužito.

5.10. Oceňování cenných papírů a derivátů reálnou 
hodnotou, změny reálné hodnoty :  

nepoužito.

5.11.Odchylky od použitých metod :   nejsou.

6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
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Příloha k účetní závěrce

Společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Ke dni 31.12.2013

6.1. Doměrky splatných daní  :   nejsou.

6.2. Rezervy a dlouhodobé bankovní úvěry  :     nejsou.

6.3. Splatné závazky vůči orgánům zdravotního a sociálního
pojištění  :    nejsou.

6.4. Daňové nedoplatky   :     nejsou.

 

6.5. Přijaté dotace na investiční a provozní účely  :

6.5.1. Investiční dotace  :    nejsou.

6.5.2. Provozní dotace

6.5.2.1. Dotace od Statutárního města Jihlava v celkové výši 16.906 tisíc v roce 
2014.

Dotace je poskytnuta na kalendářní rok 2014 a v účetnictví společnosti je
rovnoměrně časově rozlišena dle kalendářních měsíců.

6.5.2.2. Dotace Krajská organizace ČUS Kraje Vysočina v celkové výši 5 tisíc.
6.5.2.3. Dotace od Kraje Vysočina v celkové výši 500 tisíc.

Dne 15.4. 1014 byla na účet připsána dotace ve výši 300 tisíc na pořádání IIHS, která se 
uskuteční od 27.7.2014 do 2.8.2014. Dotace je časově rozlišena.

6.5.2.4. Dotace od Úřadu práce v celkové výši 14 tisíc.
6.5.3. K datu závěrky společnost eviduje pohledávky z titulu již podepsaných 

dotačních    smluv v celkové výši 5,550 tis.Kč . Pohledávky jsou zachyceny 
v aktivech v rozvaze na ř.054 .

6.5.4. Přijaté dotace, které se týkají následujícího účetního období ve výši 11,571 
tis.Kč , společnost vykazuje v pasivech v rozvaze na ř. 112.

6.6. Odložený daňový závazek  :     není.

6.7. Majetek nezachycený v rozvaze :
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Příloha k účetní závěrce

Společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Ke dni 31.12.2013

Drobný  hmotný  majetek  v pořizovací  ceně  2,263  tis.Kč,  100  %  odepsán,
odhadovaná cena  10 % pořizovací hodnoty, tj. 226 tis.Kč.
 Sportovní materiál ve spotřebě  (bezplatně zapůjčen hráčům dle hráčské smlouvy)  ve výši 584 
tis.Kč, odhadovaná hodnota je 30% pořizovací ceny, tj.175 tis.kč.

 Společnost je vlastníkem registračních a hráčský práv hráčů „A“ týmu a mládeže.
Tabulková  cena  dle  přestupního  řádu  ČSLH  u  hráčů  „A“  týmu  je  12,721  tis.Kč  .
Odhadovaná tržní cena hráčských práv „A“ týmu je 7,423 tis.Kč.            

7. Informace k položkám majetku a závazků

7.1. Majetek zatížený zástavním právem  :  není.

7.2. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti  :       1.338 tisíc Kč , 
(z toho po 180-ti dnech 709 tisíc Kč).
 
 K pohledávkám po splatnosti více než 180 dní vytvořena opravná položka ve 100%

              výši (viz. bod 5.7).

Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti   :   2.743 tisíc Kč 
( z toho po 180-ti dnech 1.614 tisíc Kč).

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let – nejsou.

7.3. Závazky k podniků ve skupině  :  nejsou.

7.4. Závazky kryté zástavním právem  :  nejsou.  

7.5. Závazky nezachycené v rozvaze  :   nejsou.

7.6. Cizí majetek uveden v rozvaze  :   není.

7.7. Se společností nejsou vedeny soudní spory. 
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Příloha k účetní závěrce

Společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Ke dni 31.12.2013

8. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky  :  

nejsou.

Sestaveno dne: 22.9.2014

....................................................................
Bedřich Ščerban
Jednatel

13


	1) Hodnocení sezony 2013/2014, A-tým
	2) Horácký zimní stadion
	3) Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova
	4) Základní identifikační údaje účetní jednotky
	5) Výklad o uplynulém a předpokládaném vývoji podnikání a finanční situaci účetní jednotky
	6) Ekonomické výsledky
	7) Prohlášení vedení s.r.o. k událostem účetní závěrky
	1. Popis účetní jednotky
	1.1. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %:
	1.2. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
	1.3. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
	1.4. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

	2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
	2.1. Majetková spoluúčast vyšší než 20 % : není.
	2.2. Dohody mezi společníky zakládající rozhodovací práva : nejsou.
	2.3. Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a povinnosti z nich vyplývající : nejsou.

	3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
	4. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů společnosti : nejsou.
	5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
	5.1. Použité obecné účetní zásady
	5.2. Způsob oceňování
	5.3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny : nepoužita.
	5.4. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen zásob a majetku :
	5.5. Způsob sestavení odpisových plánů :
	5.6. Změny způsobu oceňování, postupů odepisování, účtování oproti předcházejícímu účetnímu období :
	5.7. Opravné položky k majetku :
	5.8. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu
	5.9. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků : nepoužito.
	5.10. Oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty :
	5.11. Odchylky od použitých metod : nejsou.

	6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
	6.1. Doměrky splatných daní : nejsou.
	6.2. Rezervy a dlouhodobé bankovní úvěry : nejsou.
	6.3. Splatné závazky vůči orgánům zdravotního a sociálního pojištění : nejsou.
	6.4. Daňové nedoplatky : nejsou.
	
	6.5. Přijaté dotace na investiční a provozní účely :
	6.6. Odložený daňový závazek : není.
	6.7. Majetek nezachycený v rozvaze :

	7. Informace k položkám majetku a závazků
	7.1. Majetek zatížený zástavním právem : není.
	7.2. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
	7.3. Závazky k podniků ve skupině : nejsou.
	7.4. Závazky kryté zástavním právem : nejsou.
	7.5. Závazky nezachycené v rozvaze : nejsou.
	7.6. Cizí majetek uveden v rozvaze : není.
	7.7. Se společností nejsou vedeny soudní spory.

	8. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky :

