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Úvod 

 

Archeo Sever o. p. s. je česká nestátní nezisková organizace (NNO) s právním statutem obecně prospěšné 

společnosti v intencích zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění. 

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 

zakladatelem Mgr. Karlem Kašákem a Mgr. Peterem Kováčikem Ph.D. V zakládací listině zakladatelé 

rovněž jmenovali 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.    

   

Sídlo společnosti: K Vápence 448, 415 03 Teplice.  

   

IČO společnosti: 015 07 583. 

DIČ společnosti: CZ015 07 583. 

 

Činnost společnosti určuje základní dokument, tzv. Zakládací smlouva ze dne 26. 2. 2013, který je  

k dispozici na domovské webové adrese:  

 

www.archeosever.cz 

  

 

 

 

* * * * * 
  

 

 

Společnosti Archeo Sever o. p. s. 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 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. 

 

 

  

 

 
 

http://www.archeosever.cz/
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Orgány společnosti (stav ke dni 30. 6. 2018) 

 

 
 

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. aktuálně 

jsou: 

 

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. r. č. 720528/7518, trvale bytem Benešovo náměstí 70,  

                                         594 51 Křižanov 

- předseda správní rady, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 

14. 1. 2016 na 3 roky)  

 

Mgr. Karel Kašák, r. č. 740429/1345, trvale bytem Za nádražím 213, 381 01  

                             Český Krumlov 

- člen správní rady, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 14. 1. 2016 na 3 roky) 

 

Mgr. Vít Hadrava, r. č. 811207/1891, trvale bytem Dlouhá 831/19, 357 31  

                            Horní Slavkov 

- člen správní rady, vznik funkce 31. 7. 2014, 2. volební období (od 21. 8. 2017 na 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. aktuálně jsou: 

 

Mgr. Jiří Šlajsna, r. č. 780928/2756, trvale bytem K. H. Borovského 133, 434 01 Most 

- předseda dozorčí rady, vznik funkce 7. 2. 2014, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 14. 1. 

2016 na 3 roky)   

 

Karel Svoboda, r. č. 690620/0004, trvale bytem Červenkova 524, 182 00 Praha 8 

- člen dozorčí rady, vznik členství 19. 3. 2013, 2. volební období (od 14. 1. 2016 na 3 roky)   

 

Mgr. Josef Märc, r. č. 640215/1888, trvale bytem Gerstnerova 4127, 430 03 Chomutov,  

- člen dozorčí rady, vznik členství dne 21. 7. 2016 (1. volební období na 3 roky)   

 

 

 

 

Statutární orgán - ředitel společnosti    

  

Ředitelem společnosti Archeo Sever o. p. s. byl správní radou jmenován dne 31. 7. 2014  

Mgr. Aleš Káčerik, nar. 20. 3. 1978 v Chomutově, s adresou trvalého pobytu Lesní 432, Březno 431 45.  
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Zasedání kontrolních orgánů společnosti v roce 2017 

 

Dne 3. 7. 2017 se konalo v sídle společnosti Archeo Sever o. p. s. sloučené 9. zasedání správní rady a 6. 

zasedání dozorčí rady, jehož hlavními jednacími body byly:  

1) Projednání a schválení účetní závěrky včetně seznámení s obsahem výroční zprávy společnosti a s 

výsledky hospodaření za rok 2016,  

 

2) Udělení nového povolení k provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 

Sb. pro obecně prospěšnou společnost Archeo Sever o. p. s. od Ministerstva kultury ČR s platností od 1. 3. 

2017 a uzavření nové Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Archeo 

Sever o. p. s. a Akademií věd ČR, Praha, v. v. i. s platností od 20. 6. 2017. 

 

 

Dne 21. 8. 2017 se konalo v sídle společnosti Archeo Sever o. p. s. 10. zasedání správní rady společnosti. 

Předmětem jednání byla volba „staronového“ člena správní rady. Dosavadnímu právoplatnému členu 

správní rady, Mgr. Vítu Hadravovi, r. č. 811207/1891, trvale bytem Dlouhá 831/19, 357 31,                             

Horní Slavkov uplynulo tříleté funkční období ke dni 31. 7. 2017. V souladu se zněním Zakladatelské 

smlouvy proběhla dne 21. 8. 2017 volba nového člena správní rady, během níž byl jednomyslně 

zbývajícími dvěma členy správní rady navržen, odhlasován a znovuzvolen Mgr. Vít Hadrava, r. č. 

811207/1891, trvale bytem Dlouhá 831/19, 357 31, Horní Slavkov členem správní rady společnosti na 

další tříleté funkční období. 

 

 

 

Personální obsazení   

 

Mgr. Aleš Káčerik      archeolog, ředitel společnosti 

Veronika Káčeriková Kostovová, DiS. asistentka archeologického výzkumu (rodičovská dovolená) 

Aleš Jindra        asistent/specialista archeologického výzkumu 

 

Ing. Jitka Nešvarová     mzdová a daňová účetní (externě) 

 

 

Pro naši společnost v roce 2017 pracovalo celkem 9 brigádníků (dohody o provedení práce). Ve třech 

případech jsme spolupracovali s osobami odborně způsobilými (experty se živnostenskými listy) se 

specializacemi v oblasti provádění stavebněhistorických průzkumů, specializovaných přírodovědných 

analýz a geodetických zaměření. 
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Mezinárodní den archeologie 

 

Dne 21. 10. 2017 jsme v rámci Mezinárodního dne archeologie měli možnost seznámit zájemce s výsledky 

práce naší společnosti. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě, p. o. jsme představili nejzajímavější 

nálezy ze záchranného archeologického výzkumu při kostelu sv. Mikuláše v Lounech.  Odborná přednáška 

se týkala výsledků dlouhodobého výzkumu v Mariánských Radčicích prováděného v souvislosti 

s výstavbou obecní splaškové kanalizace. 

 

 
 

 
Finančně jsme podpořili zajištění edukativního programu pro veřejnost v rámci propagace výstavy „Svět 

kachlových kamen“ v Oblastním muzeu v Mostě 31. 11. 2017 – 31. 5. 2018. 

 

 

Vzhledem ke zvýšeným nárokům na kvalitu naší práce jsme investovali do vybudování „mobilní“ 

laboratoře k plavení vzorků sedimentů z terénních výzkumů. Pro tento účel disponujeme vlastní flotační 

linkou typu Ankara a hybridní elektrocentrálou. 
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Záchranné archeologické výzkumy v roce 2017 

 

V roce 2017 prováděla společnost Archeo Sever o. p. s. dva rozsáhlejší a dlouhodobější záchranné 

archeologické výzkumy (dále jen ZAV) na území Ústeckého kraje: (1) „I/62 Děčín–Vilsnice“ – tzv. Vilsnická 

spojka na k. ú. Podmokly (investiční akce Ředitelství silnic a dálnic ČR); (2) Mariánské Radčice, okr. Most -

splašková kanalizace a čistírna odpadních vod (investiční akce obce M. Radčice).  

Další naše činnost se soustředila k menším stavebním akcím (převážně plošným odkryvům 

v souvislosti s developerskými projekty či k rekonstrukcím pozemních komunikací či objektů inustriálního 

kulturního dědictví). V následujícím výčtu podrobněji uvedeme pouze větší archeologické akce (plošné 

odkryvy). Další 2 archeologické akce – viz jejich přehled v závěru zprávy – byly evidovány s negativním 

zjištěním.  

 

ARS 01/2017 – k. ú. Podmokly, okr. Děčín; výstavba silničního obchvatu města - tzv. Vilsnické spojky; 

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, doba halštatská, kultura billendorfská?, hradištní období 
 

Rok 2017 byl z pohledu délky trvání ZAV a množství pozitivních zjištění průlomový. Shrneme-li stav 

poznání výzkumu ke konci roku 2017, který byl ukončen de facto až na přelomu března/dubna roku 

2018, přinesl ZAV bezesporu zásadní výsledky k vývoji pravěkého osídlení levobřežní terasy Labe. Torzálně 

dochované pozůstatky sídelního areálu ze starší doby železné byly dokumentovány v blízkosti ulice Na 

Pískách – obr. 01. Tento traťový název je mezi odbornou věřejností znám objevem pohřebních aktivit 

z mladší doby železné pod eponymním názvem jako tzv. Podmokelská skupina spojená s germánskými 

etniky. Další stopy sídelního areálu jsme zachytili v krátkém úseku ul. Ústecké v hloubce cca 1,5 m pod 

současným povrchem – obr. 02-03. Standardně byly odebrány vzorky sedimentů z výplní dochovaných 

zahloubených archeologických objektů s cílem je vlastními silami proplavit a separovat z nich 

zuhelnatělé/nezuhelnatělé rostlinné makrozbytky pro další paleoenvironmentální analýzy. Dosavadní 

výsledky přírodovědných analýz dávají tušit poměrně zajímavá data k tehdy využívaným rostlinám na 

pravěkém sídlišti a v jeho okolí.    

Průběžně je převáděna dosavadní terénní kresebná dokumentace do digitálního formátu. Veškeré 

movité archeologické nálezy po základním laboratorním ošetření včetně originální terénní dokumentace 

budou po dobu zpracování uloženy v sídle společnosti. Následně bude v souladu s legislativou zahájeno 

jednání o jejich převodu do vlastnictví Ústeckého kraje. Výsledky výzkumu budou komplexně shrnuty do 

závěrečné nálezové zprávy, která bude v zákonné lhůtě odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd 

ČR v Praze. 

 
 

  Obr. 01. Kolmý snímek vypreparovaných zahloubení porušených 

        staršími liniovými výkopy pro sítě podzemní technické  

         infrastruktury (foto A. Káčerik). 
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    Obr. 02. Interpretovaný šikmý snímek pozitivní nálezové situace,  

                 opět porušený recentním zásahem (foto a kresba A. Káčerik). 

 
 

 
 

 
 

      Obr. 03. Celkový pohled na plošný odkryv úseku původního průběhu ulice Ústecké.  

V popředí záběr na vypreparovanou situaci (pravděpodobně) zásobní 

jámy ze starší doby železné (foto A. Káčerik). 
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ARS 02/2017 – k. ú. Mariánské Radčice, okr. Most; výstavba nové splaškové kanalizace a čistírny 

odpadních vod; investor: obec Mariánské Radčice. 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, starší a střední neolit, mladší/pozdní doba bronzová a doba železná bez 

bližšího chronologického určení, vrcholný středověk, novověk 2.  

 

ZAV na k. ú. M. Radčic přinesl řadu zásadních poznatků k rozsahu pravěkého sídelního areálu na 

levobřeží Radčického potoka. V nynější fázi zpracování lze předběžně konstatovat, že na pravobřeží se 

sídlištní aktivity buď nedochovaly v důsledku nám neznámé míry archeologických transformací, anebo 

nebylo území jižně od potoka (podobně jako v případě ZAV Mgr. P. Čecha) natolik atraktivní pro 

dlouhodobější pobyt pravěkých komunit, který by zanechal po sobě rozpoznatelné archeologizované stopy. 

 Podíváme-li se poněkud kritičtěji na kategorii archeologických pramenů, nepřekvapí, že lépe 

archeologicky viditelnější zahloubené jámy z mladší doby bronzové (kultury knovízské/štítarské) s daleko 

větším množstvím artefaktů (většími fragmenty keramic. nádob) a naopak objekty jiných pravěkých kultur 

(zde nezastoupené) vytvářejí poměrně nereprezenativní obraz původního, pravděpodobně polykulturního 

osídlení. 

 Odhlednéme-li od tohoto neoddiskutovatelného faktu, který je obecným rysem provázejícím 

pramennou základnu i na jiných lokalitách zemědělského pravěku, nelze se nezmínit o velice zajímavé 

nálezové situaci z tzv. „mokrého“ prostředí. Objevu napomohla šťastná shoda okolností, díky nimž jsme 

měli možnost prozkoumat archeologickou situaci v o něco větším prostorovém měřítku, nežli by se tak 

stalo ve standardním liniovém výkopu. V místě kanalizační šachty (3 x 3 m) a hloubce 2,8 m jsme 

identifikovali výkop tvořený dřevěnými prvky, svisle zaraženými do podloží a s intencionálními stopami po 

tesařském opracování. Jílovitá výplň a dřevěné prvky byly odebrány na odbornou expertizu. Pro absenci 

profilovaných zlomků keramiky (kromě jiného také bez typické výzdoby) lze vyslovit předběžnou tezi o stáří 

přibližně do doby bronzové (dřeva pocházejí z jedle). V současné době (v průběhu roku 2018) s napětím 

očekáváme výsledek absolutního datování pomocí radioizotopu C14 (metoda ASM) – obr. 04.     

Průběžně je převáděna dosavadní terénní kresebná dokumentace do digitálního formátu. Veškeré 

movité archeologické nálezy po základním laboratorním ošetření včetně originální terénní dokumentace 

budou po dobu zpracování uloženy v sídle společnosti. Následně bude v souladu s legislativou zahájeno 

jednání o jejich převodu do vlastnictví Ústeckého kraje. Výsledky výzkumu budou komplexně shrnuty do 

závěrečné nálezové zprávy, která bude v zákonné lhůtě odevzdána Archeologickému ústavu Akademie věd 

ČR v Praze. 
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 Obr. 04. Řez nálezovou situací včetně interpretace; foto a kresba A. Káčerik. 
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ARS 03/2017 – k. ú. Podmokly, městská část Děčín V-Rozbělesy; ppč. 3617, 3618, 3657/52; výstavba 

haly; investor: Constellium Extrusions Děčín, s. r. o.  
 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, novověk 2.  
 

Staveniště pro výstavbu haly se rozkládalo na výše uvedených pozemcích a jeho plošná výměra 

představovala plochu cca 4.000 m2 (100 x 40 m). Založení stavby bylo vzhledem k nestabilním úložným 

poměrům zvoleno pomocí hlubinných pilotů do hloubky cca 8-10 m. Mechanizované výkopové práce 

spočívaly ve snižování terénu, těžbě a odvozu nadložního materiálu, povětšinou recentního původu (typu 

skládky) na stavební niveletu požadovanou pro další navazující zemní práce spočívající ve vrtání 

hlubinných pilot. Během těchto prací byla opakovaně na několika místech stavby zachycována nálezová 

situace s cihlovými stavebními konstrukcemi. Podle předběžné interpretace by se mohlo jednat o druh 

„centrálního vytápění“ pro celý městský blok zástavby, který stával při tehdejší ulici Práce ještě do 70. let 

20. století. Podle detailních konstrukčních prvků této veskrze technické památky lze usuzovat na vznik 

stavby nejdříve na konci 19. století v souvislosti s průmyslovým rozvojem této části Děčína. V tomto duchu 

je možné označit tento druh staveb obecně jako stavbu industriální spadající do postmedieválního období 

– obr. 05.  

 

 

 
 

Obr. 05. Fotografická dokumentace cihlových zděných stavebních konstrukcí; foto A. Káčerik. 
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ARS 004/2017 – k. ú. Ţatec, ppč. 538 (dům čp. 383); "Bytové domy Alšovka – konverze skladů chmele 

Josefa Schwarzkopfa“; městská památková zóna Žatec (č. rejst. 2436); investor: 

společnost STRIX Chomutov, a. s.  

 
Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, raný středověk 3-4. 
 

Výzkum byl realizován v prostoru interiéru bývalého skladu chmele v nejzápadněji orientovaném 

základovém pasu pro nové nosné zdivo, které bude tvořit jednu ze 4 nových vnitřních příček interiéru. 

Hloubka strojem provedených 4 základových pasů kolísala mezi 0,60-0,80 m, šířka byla proměnlivá, v 

rozpětí od 0,80-1,50 m.  

Po ručním pečlivém začištění nálezových situací jak v půdorysu, tak i na odkrytých profilech pásové 

sondy se nám postupně podařilo identifikovat neporušené stratifikované nálezové situace s poměrně 

mocnou stratigrafií odpadních vrstev se struskou, popelem a především se zlomky keramických nádob. 

Výkop zapuštěný do těchto vrstvev, představoval relikt výrobního pyrotechnologického zařízení – části 

topeniště s pecištěm (kameny obložené a propálené dno) – obr. 06.  

Dle předběžného makroskopického určení movitých archeologických nálezů lze archeologický objekt 

datovat do raného středověku, do doby tzv. mladohradištní výrobní tradice (přelom 10./11. stol. – až 1. 

pol. 12. století). Další soubor velmi početného střepového materiálu včetně fragmentů kachlů, avšak 

celkově poněkud mladšího původu (16. -17. stol.), byl získán během povrchového sběru z mezideponií, 

které se nacházely mezi již vyhloubenými základovými pasy. Početně se v tomto případě jednalo řádově o 

několik desítek zlomků keramiky. 

 

 
 
  Obr. 06. Interpretovaná pozitivní nálezová situace, příčný řez výplní zahloubeného archeologického  

      objektu do staršího kulturního souvrství z raného středověku; foto a kresba A. Káčerik. 
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ARS 05/2017 – k. ú. Podsedice (okr. Litoměřice), areál bývalého vepřína, ppč. 229/2, 178/3, 165/10, 

165/7, 165/3,   178/1, 178/2; investor: PMMB, s. r. o. 

 

Vedoucí výzkumu: Mgr. A. Káčerik, mladší eneolit/starší doba bronzová bez bližší kulturní specifikace. 

 
Plošný odkryv nadloží v dotčeném území byl prováděn odborným dohledem, jehož cílem bylo případné 

pozitivní nálezové situace viditelně označit výstražnou páskou s tím, že někdy později (není dosud známo, 

kdy výhledově) budou situace vypreparovány a zdokumentovány standardními metodami archeologického 

výzkumu. 

K námi zjištěným pozitivním archeol. situacím v předmětném území lze konstatovat, že byly zachyceny 

s jistototou celkem 3 archeologické objekty. První objekt je zřejmě rozsáhlý, hranici tohoto zahloubení jsme 

nebyli schopni vzhledem k obrovskému objemu kubatury zeminy identifikovat. Nicméně je jisté, že se 

jedná o nějaký druh kostrového pohřbu (pravděpodobně lidského) s pohřební výbavou (milodarem), který 

představovala zlomkovitě dochovaná keramická nádoba, datovaná předběžně do mladého/pozdního 

eneolitu (pozdní doby kamenné) či do počátku starší doby bronzové. Upřesnění datování bude možné až po 

základním laboratorním ošetření keramických střepů a jejich rekonstrukci do původního tvaru nádoby.  

Druhá pozitivní situace s archeologickým objektem byla zjištěna na stejné ploše, avšak severním 

směrem. Také v tomto případě se pravděpodobně jedná o lidský kostrový hrob (s hrobovou jámou o 

rozměrech přibližně 2 x 1,5 m) s dochovanými několika fragmenty keramiky na jeho povrchu, které však 

pro jejich nízký počet není možné blíže specifikovat, natož se pokoušet o kvalifikovanější relativně 

chronologickou dataci – obr. 07. Poslední nálezovou situaci představuje archeologický objekt – běžná 

sídlištní jáma, taktéž s několika zlomky keramiky (obecně období zemědělského pravěku – 6. tisíciletí až 5. 

století př. n. l.).  

 

 
    

    Obr. 07. Pozitivní archeologická situace (hrobová jáma) po ručním dočištění jejího povrchu;  

        foto A. Káčerik. 
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PŘEHLED DALŠÍCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2017 

(negativní zjištění) 

 
 

 

ARS 06/2017 – k. ú. Ţatec, městská část Podměstí nebo také Dolní Předměstí, ulice Erbenova a 

Havlíčkovo náměstí (ppč. 314/3, 6827/13), Městská památková zóna Žatec (č. rejst. 

2436) 

                 (investor: Město Žatec - "Rekonstrukce komunikace v ulici Erbenova v Žatci“) 

 

 

ARS 07/2017 – k. ú. Braňany, poloha K Mostu (ppč. 488/78)  

 (investor: KERAMOST, a. s. – „Stanovení dobývacího prostoru Braňany VI a následné 

provádění jeho hornické činnosti v něm“) 
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PŘÍLOHY  

 

(HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI)  
 

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 

Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017  

Příloha v účetní závěrce k datu 31. 12. 2017 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2017

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Archeo Sever o.p.s.

K Vapence 448´
0 1 5 0 7 5 8 3 Teplice 3

41503

392 392

68 68

0 0

0 0

227 227

1 1

96 96

0 0

0 0

0 0

0 0

812 812

682 682

127 127

0 0

3 3

0 0

3 3

3 3

5 5

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 5

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

01507583

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 212 1 212

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

01507583

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 470 1 470

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 470 1 470

258 258

258 258

26.2.2018

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ Mgr. Ales Kacerikˇ ´ ˇ

archeologicky vyzkum´ ´ Ing. Jitka Nesvarovaˇ ´

417536171

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.7.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

31.12.2017
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Archeo Sever o.p.s.

K Vapence 448´
Teplice 3

0 1 5 0 7 5 8 3 41503

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 01507583

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

420 482

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

120 82

119 82

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem            (součet B.IV.1. až B.IV.8.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 01507583

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

292 394

14 33

0 0

278 361

0 0

0 0

0 0

0 0

8 6

8 6

0 0

420 482

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 01507583

134 392

0 0

0 0

0 0

0 0

134 392

0 0

47 258

87 134

286 90

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

283 89

6 3

0 0

0 0

0 0

54 41

52 20

25 14

0 0

5 5

17 6

0 0

0 0

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.3.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

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

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 01507583

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

124 0

3 1

3 1

0 0

420 482

26.2.2018

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ Mgr. Ales Kacerikˇ ´ ˇ

archeologicky vyzkum´ ´ Ing. Jitka Nesvarovaˇ ´

417536171

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Příloha v účetní závěrce  

 
 Plná (pro velké a střední účetní jednotky) 

 Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem) 

 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 

Zapsána do OR dne: 

Právní forma: 

V likvidaci: 

Předmět podnikání: 

Rozvahový den: 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 

 

Podpisový záznam statutárního orgánu  Podpisový záznam účetní jednotky: 

 

 

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

 

Mikro (pro mikro úč. jednotky nebo pro malé úč. jednotky bez povinnosti auditu)  

§ 29 vyhl. c. 504/2002 Sb.ˇ

x

Archeo Sever o.p.s.

K Vapence 448, 41503 Teplice 3´

01507583

19.3.2013

OBECNE PROSPESNA SPOLECNOSTˇ ˇ ˇ ´ ˇ

ne

Vyzkum a vyvoj v oblasti jinych prírodních ved´ ´ ´ ˇ ˇ

31.12.2017

26.2.2018
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01507583IC:ˇ

Pouzite obecne ucetní zasady a metodyˇ ´ ´ ´ ˇ ´

Ucetní zasady´ ˇ ´
Ucetní jednotka uctuje podle zakona o ucetnictví c. 563/91 Sb.,vyhl. 504/2002 Sb. pro ´ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ
ucetní jednotky, u kterych hlavním predmetem cinnosti není podnikaní a Ceskych ´ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ´
ucetních standardu pro ucetní jednotky, u kterych hlavním predmetem cinnosti není ´ ˇ ˚ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
podnikaní.´
Ucetnictví je vedeno v plnem rozsahu, ucetní zaverka je sestavovana ve zkracenem ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ´ ´
rozsahu. 

Ucetní metody´ ˇ
1.Ucetní jednotka neprovadí odpisy majetku, nevlastní zadny dlouhodoby majetek.´ ˇ ´ ˇ ´ ´ ´
2.Prepocet z cizích men se provadí aktualním denním kurzem CNB.ˇ ˇ ˇ ´ ´ ˇ

Pouzite ocenovací modelyˇ ´ ˇ

1, hmotny majetek krome zasob s vyyimkou majetku vytvoreneho  vlastní cinností se ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ
ocenuje porizovacími cenami,ˇ ˇ
2. hmotny majetek vytvoreny vlastní cinností se ocenuje vlastními  naklady (príme ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´
naklady+rezie)´ ˇ
3. nakoupene zasoby se ocenují porizovacími cenami, tj.zasoby  na sklade se uctují v ´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ˇ
porizovacích cenachˇ ´
4. zasoby vytvorene vlastní cinností se ocenují vlastními naklady  (príme ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´
naklady+rezie)´ ˇ
5. penezní prostredky a ceniny se ocenují jmenovitou hodnotouˇ ˇ ˇ ˇ
6. pohledavky se ocenují jejich jmenovitou hodnotou, postoupene  pohledavky jsou ´ ˇ ´ ´
ocenovany porizovací cenou.ˇ ´ ˇ

Informace doplnující a rozvadející polozky v ucetních vykazechˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´

1. Pohledavky po splatnosti: nejsou´
2. Zavazky po splatnosti:nejsou´
3. Drobny majetek neuvedeny v rozvaze:64 tis. Kc´ ´ ˇ
4. Prijate dotace: nejsouˇ ´
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