
Hodnotící vÝroční zpráva o činnosti za rok 2018 OSS Havlíčkův Brod z.s

Hod notícívýroční zpráva o činnostije zpracována za období počínaje dnem 1.1.2018 a kančí
3I.72.2078 na základě vyhodnocení činnosti SCS Havlíčkův Brod z.s. konané dne 5.6.2019.
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2) Hlavní a vedlejšíčinnost organizace

3) strukturaorganizace
4) Hospodařeníor8anizace

obecné informace:

NáZeV účetníjednotky: SCS Havlíčkův Brod z.s.

Sídlo: Ledečská 3295,58001 Havlíčkův Brod

tčo: c,c,435724
Dlč: CZOO435724

Právníforma: Zapsaný spolek
Spisová značka: L927z

Vedená u Krajského soudu Hradec Králové

Hlavní a vedleiší činnost:
SCS Havlíčkův Brod z.s. má svoji hlavníčinnost vymezenou stanovami. Ve sledovaném období
realizoval veškerou činnost organizace zejména:

a) Poskytováníspecializovaného servisu a potřebných služeb členským subjektům, případně

dalším organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí

b) organizaci a podporu Veškerých forem sportovních aktivit, propagaci zdravého životního

stylu a šíření povědomí o prospěšnosti sportu zejména V oblasti Vlivu na zdraví

c) Podpora při organizaci různých sportovních náborů, turnajů na okrese Havlíčkův Brod

d) Snažíse spolupracovat s městskými samosprávami na vyhodnocení sportovců za daný

kalendářní rok
e) Spravuje vlastní majetek
f) Snažíse ostatním členům organizace pomáhat zpracovávat žádosti o státnídotace, pořádá

k těmto žádostem seminá ře

g) V oblasti sportu zajišťuje vzdělávánísvých členů
Za účelem financování hlavní čínnosti provozovalo SCS Havlíčkův Brod z,s. také vedlejší hospodářskou
činnost, kde za sledované období měla příjmy L.297.479,- Kč a výdaje v částce 966.180,- Kč.

struktura ořEanizace:
Nejvyšším orgánem SCS Havlíčkův Brod z.s. je Valná hromada. Nejvyšším kontrolním orgánem je

Revizní komise. Nejvyšším výkonným orgánem je Výkonný výbor, Členové organizace jsou členové
TJISK u nás sdružených.



Statutárním orgánem je předseda Pavel Mazánek, který může rozhodovat a podepisovat samostatně
a dva místopředsedové lng. Václav Dipold a Luboš Vaněk, kteří mohou rozhodovat a podepisovat ve
dvojici.

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve slože n í statutá rn ích

orgá n ů.

Od nového volebního období v roce 2022Valná hromada dne 5.6,2019 schválila změnu ve Stanovách
a to, že napříště nebude voleno 10 členů Výkonného rn/boru, ale pouze pět. Dále, že bude volen
pouze jeden místopředseda místo dvou. Revizní komise zůstává beze změn.

Naše organizace měla k datu 3L.12.2O1,8 64 TJISK o počtu 8736 členů, z toho mládežníků 4342 a

celkem sdružuje na 24 druhů sportů.

Hospodaření organizace:

Na rok 2018 obdržel celý kraj Vysočina na Všesportovní ko|€gium mládeže částku ve výši 4 mil.
Kč. Tato částka je již bez navýšení od COV Praha. Náš okres na základě lykázané členské základny
obdňe| 407.758,- Kč, což činilo na rnládežníka 92,- Kč. Na mládežnika, ktelý je veden u ASPV
polovina. Každá TJ/SK, která má mládežnickou základnu více jak 5 dětí, má právo na tuto dotaci
dosáhnout.
Pronájernce restaurace v Hostinci Sport ukončil na svoji žádost pronájem, když se dostal do dluhů a
neměl na nájemné - celkově vznikl dluh 25 tis. Kč, kteryi, nyní lymáháme přes Okresní soud
v Havlíčkově Brodě.
Od TJ/SK jsme získali na člens§ch příspěvcích v roce 20l8 52.500,- Kč, Nadřízenému orgánu jsme
zaplatili za okres členské poplatky ve ťši 8,782,- Kč a příspěvek na činnost od ČUS Praha jsme
obdrželi 13.026,_ Kč, Od KO ČUS jsme za práci pro sportovní organizace obdrželi dotaci 50.000,_ Kč.
Na akce TJ/SK a oslaly založení klubů v roce 20l7 jsme přispěli ěástkou 57.840,- Kč. Příspěvek na
činnost, provoz a údržbujsme od MŠMT ČR v programu ITI. přes ČUS Praha obdrželi částku ó35.000,_
Kč.

Inventurní ýsledek za rok 20l8, ktený byl odsouhlasen na W OSS HB dne l3.2.201 9 je následuj ící:
DHM
DDHM

2.202.558,_ Kč
447,923,- Kč

Event. majetek 184.228- Kč
Byl vyřazen majetek v roce 2018 v částce 43.277,- Kě - na to je poržení od TS HB o převzetí
k likvidaci. (staré ledničky, mikrovlnky, varné konvice, židle, stolky, postele, povlečení na postele apd).

Ekonomika a hospodaření OSS HB včetně Vedlejší Hospodářské činnosti. Celkoqy' qýsledek
hospodaření za rok 201 8 skončilo ve ztrátě -13?.037,- Kč, Daň FÚ HB za rok 2018 neplatíme.
K 31.12.2018 bylo na účtu a v pokladně celkenr 1.940.422,- Kč.

Náklady na OSS v roce 2018 činily 1.465.213,- Kč (plán byl l .280.000,-Kč), příjmy pak l,.002.937,-
Kč (plán byl l . l 90.000,-Kč). Výsledek lrospodaření je tedy ztr^ta - 462.276,-Kč (plán byl 90.000,-,-
Kč). Rozdíl 370 tis. Kč
Ztrát^ ie způsobena tím, že naše příjmy z pronájmu restaurace a kanceláří pro OFS se qírazně snížili
(restaurace je v současnosti zavřena a také dotace nedosahují potřebné \"ýše. Provozní náklady a to
hlavně (renovace nemovitosti, údržba za(ízení, zdražení plynu, elektřina a lyšší mininrální mzda nám
prodražuj í úklid a správce ).

\IIIC náldady 966.180,-Kč (plán l .l50.000,-Kč), výnosy |.291,419,- Rč (plán 1.250.000,-Kč). VHC
je tedy v zisku 325.240,-Kč, (plán byl 250.000,- Kč), z kteréhojsme snížili ztráfi provozu OSS.



V pohledávkách máme celkeIrr dluh 115.153,-Kč. Zato dlužná částka od lidí se rymáhá pře Okresní
soud v Havlíčkově Brodě následně přes soudního exekutora.
Celkově lze tedy říci, že hospodaření roku 20 l 8 bylo lepší než v minulérn roce. Projednané hospodaření
bylo na W OSS dne 13.2.2019 aYY doporučuje dnešní Valné hromadě toto hospodaření schválit bez
qihrad,

A nyní k rozpočtu OSS HB na rok 2019

IIlavní činnost:
Příjmy:
Příjrny prograIn III.z CUS
Tržby za pronájmy a služby
Příjem dotace _Vš.kol.ml. kraje Vysočina
Příspěvek od CUS_
Příspěvek od KO CUS

Výdaje:
Spotřeba materiálu
Služby (elektřina,plyn, voda, úklid)
Mzdové a Osobní náklady
Ostatní náklady
Dotace Vš. Kolegia
Podpora akcí TJ/SK na okrese

60.000,- Kč
80.000,- Kč

650.000,- Kč
80 000,- Kč

433.069,- Kč
l00.000,- Kč

r.403.069._ Kč

vedleiší hospodářská činnost:
Příjmy:
Vj,daje:

Výroční zprávu sestavil:

předseda pavel Mazánek

Ekonom Hana Křípalová

l 300 000,- Kč
1 000 000,- Kč

(+300.000,- Kč)

Podrobnější infornrace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách
Pří|olra č.l Yýkaz zisku a ztrát
Příloha č-2 Rozvaha

\P-§
S,atutárníorgán: o"*o 

1, .,) )' ,/Á ).
podpis ........,...., --i,,...

Okrésní sdružení spoňů
Havlíčkův Brod z.s. _

Výkonný,/ýbor @
tedsčská 3295, 580 01 Havlíčkův Brod

lÓ: oo4 !5 724 DlČ| CZ00435724

700.000,- Kč
l50.000,- Kč
433.069,-Kč
l5.000,_ Kč
l5.000,- Kč

členské nřísněv 53.000_- Kč

Dne '7 .6 .2019
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Výkaz z]sku á ztraty
podle Přílohy ó 2
Vyhlášky č, 504/2002 sb

Účetní jedhotka doručí:
1 x přislUšnému íinančnimu orgánu

VÝKAZZ|SKU AZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31,í2.2018
( V celých tisících Kč )

lčo
oo435724

Název a sidlo úěetnijednotky

Okresní sdružení sportů Havlíč
Ledečská 3295
HavlíčkůV Brod 1

580 01

označení TEXT čísto
řádku

Činnosti

HlaVni Hospodářská Celkem

5 6 7

Náklady 1

A- l. spotřebované nákupy a nakupované služby součet A,l,1- až A,1-6- 2 284 560 844

Al1 spotřeba materiálu, energie a ostatnich neskladovaných dodáVek 3 165 560

A. |,2 prodané zboží 4

A,L3, opravy a Udžování 5 3 43 46

Al4 Náklady na cestovné 6 22 22

A-1,5 Náklady na íeprezentaci 7 .J4 21

A. l,6. ostatní služby 8 122

A. ll. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace souóetA.l1.7, ažA,l1.9 9

A. ll. 7. změna stavu zásob vlastní činnosti 10

A, ll, 8. Aktivace materiálU, zboži a vnitloorganizačních slúžeb 11

A, ll,9, AktiVace dlouhodobého maletku 12

A. lll. osobní náklady soucet A,lIl,10. ažA,lI1.14-
"ilzaove nar<iajý '

13 641 996

A, l ll. 10, 14 495 303 798

A, lll. 11 Zákonné socialni pojišténí ,l5 135 47 182

A, lll. 12, ostatni sociální pojištění

A lll 13 Zákonné sociální náklady 17 4 5 9

A, lll, ,14 o§tatní sociální náklady 18 7 7

Daně a poplatky Hodnota A,lV 15, 19 1 37 38

A lV 15 Daně a poplatky 20 1 37 38

ostatnínáklady Součet A.V,16, až A,V,22, 21 14 12 26

A, V 16, SmlUVní pokuty, úroky z prodlení, ostatni pokuty a penále 22

odpis nedobytné pohledáVky

A. V 18. Nák|adové úíoky 24

A.V 19 Kursové ztráty 25

A, V 20, Dary 26

A_ v.21 Manka a škody 27

Av22 Jiné ostatní náklady 28 14 12 26

A. Vl. odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezérv a
opřavnÝch po|ožek součetA.V1,23, až A.v1.27.

29 1 2 3

A. V|.23, odpi§y dloUhodobého majetku 30 1 2

A.vl.24. Píodaný dlouhodobý majetek 31

A. V|.25, Prodané cenné papíry a podily

A, Vl, 26, Prodaný materiál

A. vl 27 Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34

A. Vll. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35 524 524

A. VlI.28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
olqanizačnimi sIožkami

36 524 524



t- |
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iuznacenl TEXT

]
celkem

cinnosti

Hospodářská

Daň z příjmů

Daň z přijmů

Náklady celkem

Výnosy

Výnosové úloky

KursoVé zisky

zúáování fondú

Výnosy celkem

soUčei A-l. až A,Vlll,

B. l.

B, lV 10

B V 11.

B,V14
B, V 15,

50

51

Jiné ostatní výnosy

B.V Tžby z prodeie maietku součet B.V11, až B.V15,

Tžby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného řnajetku

součetBlažBV
Výsledek hospodaření před zdaněním

Výs|edek hospodařeni po zdanění

ř, 61 _ (ř, 39 _ ř,37) 62

ř,62 - ř 37

Hodnota A,Vll1,29,

A, Vlll. 29

Provoznidotace Hodnota B.l,1,

Přiiaté příspěvky součet B-l1.2. až B.l1,4.

Přijaté příspěVky2[]čtované mezi organizaěními složkami

Tržby za vlastni\.ikony a z,a zboží

ostatníV,ýnosy soucet B,IVs. až B.lV10,

smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledáVky

Tžby z prodeje cenných papirů a podilů

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výnosy z dlouhodobého finančního majetk!

podpisov}' záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový Vzor fyzické osoby, která je účétní

Pozn.:, I

.]kregnl sd ít/ze nl §pořtu
Havličkův 8řod Z,§.

Výkonný Výbor o
l.itaská 32$5, 5B0 01 Havlíčkúv a!,od

Právní forma účetní jednotky



Rozvaha podle Přílohy č 1
Vyh ášky č. 504/2002 sb

Účetní jednotka dořuči:
1 x příslušnémU fin. orgánu

RozVAHA
V plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(V celých tisících Kč )

lČo

00435724

NázeV, sídlo a práVniforma
účetní jednotky

okresní sdružení sportů HaVlíč
Ledečská 3295
Havlíčkův Brod í
580 01

AKTlVA

Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Nehmotne Výsledky Výzkur.U a VýVoje

softwale

součetAll ážAl7
součet A.l. až A.lV

(012)

(013)

A, 1,5

A, l 6, r,r"áókon""ny orounoooý nerl rnotny .apter.
A. |.7. E;iýt";É ;;l;hy ;" olóunooony nenmotny ma;áijtrU§^yUlU!c Zdlully lld u]oullUuolJy lje

A, ll. Dlouhodobý hnrotný majetek celkem

Pozemky

Umě]ecká dílá, předměty a sbírky

staVby

Hmotné movité Věci a jejich soubory

součetA.l1.1, ažA,l1,10, 20

]

2 650 2 642
A, il. 1,

A íl,2,

A. ll, 3,

A ll 4

(031) 10

(032) 11

(021) 12

1držý, iá

451

1751 1751

A, ll,5
A. ll,6,

A, l1.7,

A, Il,8.

(025) 14

(026) 15

(028) 16

(041) 7

A. ll,9,

A, ll, 10,

Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek (a42)

cosr.ytn,lre árony na o,ounooouy i.motny ma;eie< ú]521

18

ia
A. lll Dlouhodobýfinančnimajetekcelken] součetA,ll1,1,ažA,ll1,6, 28

A, lll, 1, Podíly - ovládaná nebo ovládajicí osoba (061) 21

A, ll1.2. Podíly - podstatný VliV (062) 22

A, ll1.3 Dllhové cenné papíry džené do splatnosti (063) 23

A, lll, 4,

A, lll,5,

A- lll,5

Zápújóky organizačním složkám (066) 24

ostatní dlolhodobé zápújčky (067) 25

ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26

opráVky k dlouhodobému majetku celkem součet A,lV 1 , až A.lV 11 40 -21Ba -2 183

A, lV 2,

A, lV 3,

A. lV 5,

A, lV 8,

A, lV 9,

A, lV 10.

opráVky k nehmotným Výsledkům Výzkumu a ýýVoje (072)

oprávky k softwaru (073) 30

opráVky k ocenitelným práVům (074) 31

oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maietku (o78) 32 -8 -8
oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)

Óprnuty xe slavuam - ---- roall

33

u -1 733
opráVky k samostatným hmotným movitým vécem
a souborům hmotných movitÝch věcí 35

oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostú (085) 36

opráVky k základnimu stádu a tažným zvířatům (086)

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -447 -440
opráVky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

(o29) 17

1,1,1ill ,
(o52) 19



označení

a

ó. 
,-

AKTlVA

b

iiá*oiouy ma;etek celiem součet B.l. až B.lV

r3isro

lraOKU

1"
41

StaV k prvnímu dni
účetního období

-|-
2 466

stav k posled. dni
účetního obdobi

2
--žžni

B, l- Zásoby celkem součet B,1,1, až B,1,9, i 5í
B, l. 1,

B. |.2,

B, l,3,

B, l, 4,

B, l, 5,

B, l, 6.

B- l, 7,

B. 1.8.

B, 1.9,

Materiál na skladě

tr/]awiál na cesté

(112\

(119

42

43' i-

Nedokončená Výroba (121 44

Polotovary Vlastní výroby (122) 45

Výrobky (123) 46

lvlladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124') 47

zboži na skladě a V prodejnách (132) 48

Zbožína cestě (139) 49

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

Bll PohledáVky celkem souóet B.l1.1. až B.l1.19, 7l 370
B, ll. 1,

B, ll, 2,

B, lL 3,

B, ||, 4.

B. ll,5,

B 11.6,

B, ll,7,

B, l1.8.

B. ll,9-

B, ll, 10,

B, ll. 11,

B, ll, 12.

B, ll. 13.

B, ll, 14,

B- ll, 15,

B. ll..16,

B, ll. 17,

B, ll. 18.

B, ll, 19.

odběratelé (311) 52 321 )ó)
směnky k inkasu (312) 53

PohledáVky ža eskontované cenné papíry (313) 54

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 27 28
ostatnípohledáVky (315) 56 17
Pohledávky za zaměstňanci (335) 57

Pohl. za institlcemi soc, zabezpečení a Veřejného zdrav, pojištění (336) 58

Daň z přijmú (341')

Óstatn, pi,m?J"ne 
'-- ' - 

\342)

22 ló

Daň z přidané hodhoty (343) 6í
ostatní daně a poplatky (3a5)

Nároky na dolace a ostatnízúótování se státním rozpočtem (346) 63

Nároky na dotace a ost. zúčt, s rožp, olgánú územ, samospr, ceiků (348) 64

PohledáVky za společniky sdružehými Ve společnosti (358) 65

PohledáVky z pevných termíno\^ich operací a opcí (373) 66

PohledáVky ž vydaných dluhopisů (375) 67

Jiné pohledávky (378) 68

Dohadné úěty aktivní (388) 69

opravná položka k pohledáVkám (391) 70

B lll Krátkodobý finanční majetek celkem souóet B.ll1,1. až B,Il1,7 80 2 096 1 848
B. lll. 1,

B. ll|,2,

B, lll,3-

B, lll_ 4.

B, Ill. 5,

B, lll. 6.

B, lll. 7

Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 87 a2
ceniny (213) 73

Peněžní prostředky na úáech (221) 74 2 o09 1 766
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

Dluhové cenné papky k obchodování (253) 76

ostatní cenné papíry (256) 77

Pen íze na cestě (261) 79

B, lV Jiná aktiva celkem součet B |Vl ež B lV2 84

B. lV 1,

B, lV 2,

Nák|ady příštich období (381) 81

Příjmy příštich období (385) a2

AKiva celkem součetA. až B_ 85 2670



PAslVA číslo stav k prvnímu dni
řádku ] účetního období., L

ci 3

1o7

stav k posled. dni
účetního obdobi

2 565

2702
2 554

148

Vlastní zdroie celkem

Jměni celkem

Vlasiní jmění

Fondy

oceňovací rozdíly z pňecenění flnančního rnajetku a záVazků

Výsledek hospodaření celkem

Učet výsledku hospodaření

Vydané dlUhopisy

ZáVazky z pronájmu

Přijaté dlouhodobe zálohy

(911) 88

(921)

soUčet A,l1.1 až A.l1.3.

(953)

(954)

(955) ,101

102(958)

(389)

(959)

součet B,llL1, až B.l|1.23, 129

(321) 106

(322)

součet A.l. až A.ll.

součetAll ežAl3
(901) 2 ga2

2 698

3127

(963)

B, lI. 1,

B, l1.2,

B, ll,3,

B, ll, 4,

B, ll, 5,

B. ll, 6.

B. lI. 7,

B. lll,

B, lll. 1.

B. ll1.2,

B, lll,3,

B, lll, 4,

B- lll,5,

B. lll,6,

B, lll,7-

B. Ill,8-

B, ll1.9.

B. lll, 10.

B, lll- 11.

B, lll. 12,

B, lll. 13,

B, lll. 14,

B, lll, 15.

B. lll, 16.

B. lll, 17.

B. lll, 18.

B. lll. 19.

B, ll1.20.

B, lll. 21,

B, ll1.22.

B. lll,23,

K.áť<odobé závazky celkem

DodeVetelé

směnky k úhíadé

Přijaté zálohy

i Daň z přijmů

iostatní přímé daně

i Daň z přidané hodnoty

ostatnidaně a poplatky

75

32

(324)

(342)

(343)

(345)

(341) 113

A. l, 1.

^. 
l,2.

A. l. 3,

Al-
A, ll, 1.

A. l1.2.

A, ll, 3

Výsledek hospodařeníve schvalovacím řízení (931)

Nerozdělený zisk, neuhlazená ztíáta minulých let (932)

cizí zdroje celkem součet B.l. až B.lV,

Rezervy celkem

R"r"rvy

Ólouhod"bé zá"".ky 
""lk"mDl""h"d"bilGr-----

součeiBll 1ežBl|7

103 37 30

závazky ve váahu k státnímu rožpoclu (346)

ZáVazky ve váahu k rozpočtu orgánů územ, samospr celků (348)

záVazky z upsaných nesplacených cenných paphů a podílů (367)

Závazky ke spoIeěníkům sdruženým ve společnosti (368)

záVazky z pevných termíno\^i,ch operací a opcí (373)

Vydané krátkodobé dluhopisy (241)

ostatní krátkodobé íinanční výpomoci í249)



oZnačen í

a

B lV Jiná pasiva celken

B |V ] Výcaje příštich obdobi

B V 2 Výnosy příštich obdobi

pasiva celkem

PAslVA

b

číSlo StaV k prvnimu dni Stav k posled dni
řádku účetniho obdobi účetního obdobi

C

součet B |V ] až B lV2 133

(383) 130

(384) 131

součet A, áž B 134 2 936

4

2 67a

SestéVeno dne 26 03 2019

PréVní forma účetní ]ednotky

PodpisoVý žáznam stat!tárniho or9ánU účetni jednotky
nebo podp]sový Vzor Ýické osoby, která je účetníjednotkou

Předrnét podnikáni

spoftoVní

Pozn:



Výkaž zisku a zlÉty
pod]e Přílohy č, 2
Vyhlášky č. 504/2002 sb

Účetni jednotka dořučiI
1 x příslušnémU fjnanónímu orgánu

Označení

VÝKAZ Z|SKU AZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31,'l2.2018
( V celých tisících Kč )

lčo
07387946

Název a sidlo účetní jednotky

Servisní centrum spoňu ČUS l
Ledečská 3295
HaVlíčkůV Brod 1

580 01

TEXT

Náklady

spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A,1,1, až A.1,6.

spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodáVek

prodané zboží

opravy a udržování

Náklady na cestovné

A. 1.2

1,1

Als
A, l6

F
A. ll.

Náklady na reprezentaci

ostatni slUžby

změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A. |1,7. až A,l1,9-

změna stavu zásob vlastní óinnosti

Akivece materiálu, žboži a Vniiroorganizačních služeb

A, Il,7,
t--,
A, Il,8.

Aktivace dlouhodobého majetku

osobní náklady součet A,lll,10. áž A,lll,14, 13

[IzdoVé náklady

zákonné sociálni pojištění

14

15

ostatni sociální pojištění

A, lll, 13, Zákonné sociální náklady

A lll 14 ostatní sociálni náklady

A lll 11

A, lll, 12.

A. lV

A, lV ]5

Dané a poplatky

Daně a poplatky

ostatní náklady

Hodnota A.lV.15. 19

soUěét A.V16, ažA,V22,

A. Vll, 28. Poskytnuté členské příspěVky a příspěVky zúčtované mezi

Činnosti

Hospodářská

smluvní pokutý úroky z plodlení, ostatní pokuty a pená|e

opravnÝch Doložek součet A,V1,23, ažA,V1-27,

odpisy dlo!hodobého majetku

Proda"ý dl"uh"d"bý."]ďek

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

r"or.U" 
" 
p"":itii"-* 

" "p,;""ý;;, 
p"[ža

Poskytnuté příspěvky Hodnota A,Vl1.28.

složkami



označení

A. Viii.

TExT

Út z p;iiml-- - Hodnota A,Vlll,i9

číslo
řádkU

-ái "

Činnosti
lHlavní Hospodářská

l-.u
],,"

celkem

'r-... 7

A. Vl|l, 2s Daň z příjmú 38

Náklady celkém Součet A.l, ažA,Vlll, 39 226 226

B. Výnosy 40

B, l. Provozní dotace Hodnota B l 1 41

B. l. 1 provozní dotace 42

B. ll. Přijaté příspěvky součet B.l1,2, až B.l1,4, 43 245 245

B, l1.2 Přijaté příspěVky zúčtované mezi organizačními složkami 44 217 217
B, ll. 3, Přijaté příspěVky (dary) 45

B, ll, 4, Pňjaté členské příspěvky 46 2a 28

B. lll. Tržby 2a vlastní Výkony a za zbůi 47

B. lV ostatníýýnosy souóet B,lVs, až B,lV10, 4a

B-lV5 sfiluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49

B lV 6, Piatby za odep§ané pohledáVky 50

B, lV 7. Výnosové úroky 51

B, lV 8. Kursové zisky 52

B, IV 9. zúčtování fondů 53 ]

l

]

B. lV 10,

Bl/- -.
Jiné ostatní Minosy

Éty. p..d.je -"jďku -- .' 
S*,*t'Ěvr r'ái erls_

54

55

B,V11 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56

B,V12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílťr 57

B, V 13,

Ď.r/. 1;,-

Ě,v ls

Tržby z prodeje materiá|u

VYnosy z Xra*oaon,;rl" tir,"*"it o 
"rá;Ěti,

Vyno§z otouhodobetro tinaŇnítro majetku

58

Výnosy celkem součet B,l- až B,V

i 61 _?ad:i3?)
-^^.-l.óz-1-3l

Výsledek hospodaření před zdaněním

ný.l"d"k h..p.d;;;ň; rd""ěrí

c,

D.

59

60

245 245

62 19 19

63 19 l 19

Sestavenodne: 2'1.03.20,19 Podpiso\^ý záznam statutárního orgánu úóetni jednotky
nebo podpisový Vzor fyzické osoby, která je účetníjednotkou

Předmět podnikání

spoňovni

PráVni forma úcétní jednotky

66,,,



Rozvaha podle Pří|ohy č 1
Vyhlášky č. 504/2002 Sb,

Účetní jednotka doruči;
1 x příslušnému fin, orgánu

RozVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31,12.2018
( V celých tisících Kč )

lČo

07387946

NázeV, sídlo a práVní forma
účetnijednotky

Servisní centrum sportu ČUs l
Ledeěská 3295
HaVlíčkůV Brod 1

580 01

KTlVA číslo
řádkU

stav k prvnímU dni
úěetního období

StaV k posled, dni
účetního obdobi

b c 1 2

soUčet A,l. až A.íV
součet A,I.1, až A,1,7, 9

(a12) 2

(013) 3

(014) 4

(018) 5

|k (019)

.jleiit (ó41)

6

?

majetek (051) 8

součet A,l1,1, až A,l1.10, 20

označeni lxTluo

ab
A. Dlouhodobý majetek celkem součet

A, l, ÓióuhodoOý nehmotnY malitek cerXem SoucetÁ,
|.-A l, 1 Nehmotné Výsledky Výzkumu a VýVojeA l, 1 Nehmotné Výsledky Výzkumu a VýVoje

A | 2 sófiWárÉ

A. l, 3, ocenitelná práva

A. l,4, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek9lUu,ly vlUvllvvvuy l lEtl l lvUlY llldIclE^

A, l 5 ostatni dlouhodobý nehmotný majetek

A l,6, Nedokohčéný dlouhodoby nehmotný majetek

A | 7. ]Poskytnute zálohy na dlouhodobý nehmot4y maletek

A, lL lDlouhodobý hmotný majetek celkem Sr

A, ll,2,

A, ll, 3-

A, ll, 4.

A. l|, 5.

A, ll,6.

A. í1.7.

Umělecká díla, předměty a sbkky (032)

šij"ný - ',ozi]-

Ůmotné movité veci a ]eIich soubory \o22)

eéit,Étii"i"tt ýliútlJ, po.iiú - (or5)

Ó-ospělá zviiata a jejich skupiny iorol
0,oo"lt OtouňooóLý ii;;ily;"]i,t,;i - - (ď28

12
:;,

Á
15

-

T

A, ll,8, ostatní dlouhodobý tmotný majetek (029) 17

A, ll,9,

A, ll 10

Nedokonóený dlouhodobý hmotný majetek (042)

P"ity,t""Ě iái"ňv ,i" árá" n"Jorv._r,."t"v .á"tli aszl
18

19

A, llI. Dlouh odobý finančn í majetek celkem součet A.lll,1 . až A,lll,6, 2a

A, lll, 1.

A. ||1.2.

A, lIl. 3.

A, lll, 4,

A, lll. 5.

A. ll1.6

PodíIy - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21

Podíly - podstatný VliV (062) 22

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

zápůjčky organizačním složkám (066) 24

ostatní d|ouhodobé zápůjčky (067)

ostatnídlouhodobý fl4ančnímajetek (069) 26

opráVky k dlouhodobému majetku celkem součet A.lV 1 , až A.lV 11 40 -5

A. lV 2.

A. lV 3.

A. lV 5.

A. lV 6.

A, lV 8,

A, lV 9,

A, lV 10,

opráVky k nehmotným výsledkúm Vtzkumu a VýVoje (072) 29

oprávky k softwaru (073) 30

opráVky k ocenitelným právům (074) 31

opráVky k drobnému dlouhodobému nehmotnému ma]etku (078) 32

opráVky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)

opráVky ke stavbám (081)

opráVky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých Věcí (082)

opráVky k pěstjtelským celkům trvalých porostů (085)

opráVky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)

opíáVky k drobnemu dlouhodobému hmotnému maletku (088) 38

opráVky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39



[ór""U""'
t

a

B.

B i-- -
L--
Js.t l
l

]B. l2

AKTíVA

b

Krátkodobý maietek célkem součet B.l. až B.lV
Ž;;&ý;ii"; s.,*t Bli;z B] 9
Materlálna skladě ' 

il lzl
Úateriál na cesté (řb'

]číslo
]řádku
!

l"
1.1

51

42L
]+s

StaV k prvnímu dni
] účetniho období].-____,-
il
i ,_. -,L

1,--

StaV k posled. dni
úóetního období

2

B. l3 Nedokončená V,ýroba (121) 44

B. 1.4. Polotovary Vlastní Výroby (122) 45

B, 1.5, Výrobky (123) 46

B, 1.6. Mladá a ostatni zvířata a jejich skupiny (124) 47

B. 1.7, zboží na skladě a V prodejnách (132) 4a

B. 1.8. zboží na cestě (139) 49

B.| 9 Poskytnuté zálohy na zásoby (3í4) 50

B, ll, PohledáVky celkem soucet B.|l.'l, až B-l1,19, 71

, B, ll, 1,
l

i s, tl, z.

; s, rl, s.
, B, ll, 4,

B, Il,5.
i
i B ll 6
I

I a, rt, z.

i e, tt- a.

I B, ll,9,
l
i B, ll- 10

,",,,.,,,,,

I s, tt, lz.
l

l s, tt ls
i B, ll, 14-

odběratelé (311)

směnky k inkasu (312) 53

PohledáVky ža eskontované cenné pápíry (313) 54

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55

ostatní pohledáVky (315) 56

PohledáVky za zaměstnancí (335) 57

Pohl, ža institucemi soc- zabezpečen{ a Veřejného zdrav, pojištění (336) 58

Daň z přúmu (34í) 59

ostatní přímé daně (342) 60

Daň 2 přidané hodnoty (343) 61

ostatnídané a poplatky (345) 62

Náloky na dotace a ostalnizúčtováníse státním íozpočtem (346)

Nároky na dotace a ost, zúčt, s rozp. orgánť] územ. samospr celků (348) 64

Pohledávky za společníky sdruženými ve spoleónosti (358) 65

B, ll 15 PohledáVky z pevných termínových operací a opcí (373) 66

B, ll. 16 Poh|edávky z vydaných dluhopisů (375) 67

B, ll. 17. Jiné pohledávky (378) 68

B, ll, 18, Dohadné účty aktivní (388) 69

B, li, 19. opravná položka k pohledáVkám (391) 7o

B- lil. Krátkodobý finanční majetek celkem součet B.ll1.1. až B,ll1,7. 80 92

B. lll, 1,

B. ll1.2,

B. lll,3,

B. lll, 4.

B, lll,5,

B. llL 6,

B. lll, 7,

Peněžn í prostředky v pokladně (211\ 72 3

cenlny (213)

Peněžní prostředky na účtech (221) 89

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

ostatnícenné papíry (256) 77

Peníze na cestě (261)

B, lV Jiná aktiva celkem souěet B.lV1, až B,lV2. 84

B, lV 1.

B, lV 2,

Náklady přištích období (381) 81

Přúmy příštích období (3E5) a2

Aktiva céIkem součetA. až B. 85 92



oznaóení

a

PAslVA

b

číslo

iá1l"
c

stav k prvnímu dni

i ú:elního:b9:!í
l stav r póirJo áni

účetního obdobíi ,.--
|4

A. Vlastní zdroie celkem součet A.l. až A.ll. 86 19

Jměni celkem součet A,1,1, ažA,1,3, 90

A, l, 1,

A, 1.2,

A, l_ 3,

Vlastníjměni (901)

Fondy (911)

87

bs

oceňovací rozdíly z přecenění finaněního majetku a záVazků (921) 89

All Výsledek hospodaření celkem součetA,l|,1 ažA.la,3. 94 19

A. ll, 1

A. ll,2
A. ll, 3

Učet \^ýs|edku hospodaření (963) 91 x 19

Výsledek hospodařeníVe schvalovacím ;ižení (931) s2 x
Nerozdělený zisk. neuhrazená ztíáta minulých let (932)

B. cizí zdroje celkem součet B.l. až B.lV. 95 73

Bl RezeNy celkém Hodnota B,L1, 97

B. l1 Rezervy (941) 96

B, ll. Dlouhodobé záVazky celkem součet B,ll,1 , až B,l1,7 105

B, ll. 1,

B, l1.2.

B, ll,3,

B, ll 4,

B. ll,5,

B. ll, 6,

B. jl, 7,

Dlouhodobé úvěry (951) 98

Vydané dluhopisy (953) 99

záýazky zplonamu (954) 100

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

Dohadné účty pasivni (389) 103

ostatni dlouhodobé záVazky 19591 104

B. lll, Krátkodobé záVazky celkern součet B,ll1.1 . až B.lI1.23, 129 73

B, lll, 1.

B. lll,2,

B. lll,3,

B, lll. 4,

B, lll 5,

B, lll, 6,

Dodavatelé (321) 106

směnky k úhíadé \322) 107

Přijaté zálohy (324\ 108

ostatní záVazky (325) 109

zaměstnanci (331) 110 4,|

ostatní závazky vůči zaměstnancúm (333) 111

B, ll|. 7.

B, lll. 8,

B, lll. 9,

B, lll, 10.

B, lll, 11,

B, lll, 12-

B. lIl, 13.

B. lll, 14.

B, lll 15.

B. lll, 16.

B, Ill. 17.

B, lll_ 18.

B. Ill, 19,

B, ll1.20.

B, lll, 21,

B, l|l. 22.

B. lll,23,

ZáVazky k institucím soc- zabežpečeni a Veřejného zdrav. pojištěni (336) 112 24

Daň z příjmú (341) 1í3

ostatní přímé daně (342) ,l14 7

Daň 2 přidané hodnoty (343) 115

ostatní daně a poplatky (345) 1,I6

Závazky ve Váahu k státnimu rozpoďU (346) 117

ZáVazky Ve Váahu k rožpoáU orgánť] územ, samospr. celků (348) 11a

Závazky z Upsaných nesplacéných cenných papířť] a podílir (367) 1í9

ZáVazky ke společníkúm sdruženým Ve společnosti (368) ,l20

záýazky z pevných lerminových operacía opcí (373) 121

Jiné závazky (379) 122

Krátkodobé úvěry (231)

Eskontní úVěry Q32) 124

Vydané krátkodobé dllhopisy (241\ ,l25

Vlastn í dlu hopisy (255') 126

Dohadné úáy pasivní (389) ,l27

ostatní krátkodobé finanční výpomoci \249) 12a



sestaveno dneI 21.o3.2019 Podpiso\.ý záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový Vzor je účetníjednotkou

cENTRUM

6§,,, lĎ] 073Ú7946


