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1. Obecné informace o organizaci           
Název účetní jednotky: David Bárta
Sídlo: Rudná, Pod můstkem 784 
IČ: 65396685
Právní forma: Fyzická osoba 

2. Hlavní činnost 
UdálostiExtra  jsou  mladým  projektem,  který  vzniká  bez  cizího  kapitálu.
V současné  době je  placen z vlastních  prostředků  a  příjmů z reklamy kterou
zajišťuje  mediální  agentura  Impresion  media  s.r.o  činnost.  Hlavním cílem je
zvýšit  kvalitu  článků  a  dostat  se  do  podvědomí  čtenářů  a  poskytovat  jim
nezkreslené zpravodajství s cílem vytváření svého vlastního názoru. 



a) Tento rok byl vyvíjen design, logo a platforma, na které UdálostiExtra budou
stát s plánem na rok 2022, kdy bude nutné vytvořit prostředí www. stránek
aby při vysoké návštěvnosti bylo kvalitní načítání a jejich rychlá odezva

b) Dále  pracujeme  na  vytvoření  součinnosti  se  seznam.cz  a  zařazení
UdálostiExtra.cz do jejích platforem 

c) Současně  pracujeme  na  vyhledávání  nových  autorů  článků,  kde  jsme
v současné době velmi limitováni financemi a jedná se vždy o neplacenou
spolupráci.

d) V roce 2023 plánujeme vytvoření společnosti UdálostiExtra.cz, jako s.r.o

3) Struktura 
Majitelem UdálostiExtra.cz je David Bárta jako fyzická osoba. 
V současné době jsou do struktury redaktorů zapojeni profesionální novináři,
rodinní příslušníci a externí přispěvatelé a spolupracovníci. Plán na rok 2022 je
výstavba redakce o profesionální autory článků.

5) Hospodaření 

Internetový projekt UdálostiExtra.cz v průběhu roku financovaly svoji činnost
z vlastních zdrojů a zejména z příjmu z reklamy. UdálostiExtra ve sledovaném
období  dosáhly  výsledku hospodaření  -  7000 Kč.  Veškeré náklady (příjmy)  a
výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 

Sestavil: David Bárta, v.r.
Dne: 19.09.2022
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