
Hodnotící výroční zpráva o činnosti za rok 2019 OSS Havlíčkův Brod z.s

Hodnotícívýroční zpráva o činnostije zpracována za období počínaje dnem 1.1.2019 a končí
31,I2,2019 na základě vyhodnocení činnosti OSS Havlíčkův Brod z.s.

Obsah:

1) Obecná informace o organizaci
2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Strukturaorganizace
4) Hospoda ření organizace

obecné informace:

Název účetníjednotky:
Sídlo:

tčo:
Dlč:
právníforma:

Spisová značka:

OSS Havlíčkův Brod z.s.

Ledečská 3295, 58001 Havlíčkův Brod
oo435724
cZ 00435724
Zapsaný spolek
L9272
Vedená u Krajského soudu Hradec Králové

Hlavní a vedleiší činnost:
OSS Havlíčkův Brod z.s. má svoji hlavníčinnost vymezenou stanovami. Ve sledovaném období
realizovaly veškerou činnost organízací zejména:

a) Poskytová n í specia lizova ného 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 povědomío prospěšnosti sportu zejména v oblastivlivu 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, pomáhá jednotlirnim TJ/SK přijednání se samosprávami pokud o to jsou
požádáni,

e) Spravujevlastnímajetek
f) SnaŽÍse ostatním č|enům organizace pomáhat zpracováVat žádosti o státnídotace, pořádá

k těmto žádostem semináře
g) V oblasti sportu zajišťuje vzdělávánísvých členů
h) Pomáhá realizovat různé sportovn í tu rnaje pořádané TJ/SK na okrese Havlíčkův Brod,

pomáhá dle lnternísměťnice i se zabezpečením nákupu diplomů, medailí, pohárů apd,

Za ÚČelem financování hlavníčinnosti provozovalo OS5 Havlíčkův Brod z,s. také vedlejší hospodářskou
činnost, kde za sledované období měla příjmy 881.568,- Kč a rnidaje v částce 969.231,- Kč.

struktura organizací:



Nejvyšším orgánem OSS 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 organizacíani ve složenístatutárních
orgánů.

Naše organizace měla k datu 31,.72.2OL9 64 TJ/SK o počtu 8754 členů, z toho mládežníků 4407 a

celkem sdružuje na 24 druhů sportů.

Hospodaření organizace:

Na rok 2019 obdrželo OSS Havl. Brod z.s. od kraje Vysočina na Yšesportovní kolegium mládeže
částku na základě rakízané členské záldadny 433.069,_ Kč, což činilo na mládežníka 104,- Kč. Na
mládežníka, kteryije veden u ASPV polovina. Každá TJ/SK, která má m|ádežnickou základnu vícejak
5 dětí, měla podle Interní směrnice právo na tuto dotaci dosáhnout.
Od TJ/SK jsme získali na členských příspěvcích v roce 2019 54.000,_ Kč, Nadřízenému orgánu jsrne
zaplatili za okres členské poplatky ve výši 8.602,- Kč a příspěvek na činnost od ČUS Prahajsme obdrželi
12.838,- Kč. Od KO CUS jsme za práci pro sportovní organizace obdrželi dotaci 51.000,- Kč. Za slllžby
jsnle nadřízené organizaci KO CUS Jihlava zaplatili 25.000,- Kč. Na akce TJ/SK a oslaly založení
klubů v roce 20l 9 jsme přispěli částkou 52.809,- Kč. Příspěvek na činnost, provoz a údržbu jsme od
MSMT CR v programu III. přes CUS Praha obdrželi částku 600.000,- Kč.

Inventurní q/sledekzarok2019, ktený byl odsouhlasen na VY OSS HB dne 12.2.2020 je následující:
DHM
DDHM

2.202.558,- Kč
582.966,- Kč

Event. majetek 164.228- Kč
Byl ryřazen majetek v roce 2019 v částce 54.552,- Kč - na to je potvrzení od TS HB o převzetí
k likvidaci. (staré 1edničky, mikrovlnky, varné konvice, židle, stolky, postele, povlečení na postele apd).
Nově pořízen evidenční majetek v ceně 12.866,- Kč

Ekonomika a hospodaření oSS HB a SCS ČUS HB včetně Vedlejší Hospodářské činnosti, Celkoqy'
rlisledek hospodaření za rok 2019 skončilo ve ztrátě ,,íOt}.0ll{l,- Kč, Daň FÚ HB za rok 2019
neplatíme.
K 31.12.2019 bylo na účtu a v pokladně celkem 1.485.232,- Kč.

Náklady na OSS HB a SCS HB v roce 2019 činily 1.870.607,35,- Kč, příjmy pak 1.438.027,_Kč .

Výsledek hospodařeníje tedy ztráta * 4J2.580,35Kč.
Ztráta je způsobena tím, že naše příjmy z pronájmu restaurace a kanceláří pro OFS se l^ýrazně snížili
(restaurace je v současnosti zavřena a také dotace nedosahují potřebné \^ýše. Provozní náklady a to
hlavně (renovace nemovitosti, údňba zařIzení, zdražení plynu, elektřina a l,yšší minimální mzd,a nám
prodražuj í úklid a správce).
VHC náklady 881.5ó8,-Kč, výnosy 969.231,- Kč. VHC je tedy v zisku 87.663,_Kč, z kterého jsme
snížili ztrátu provozu OSS,
Celkenr so ztrrit:r snížil* na 344,917._ Kč
V pohledávkích máme celkenl dluh 217.684,-Kč. Dlužná částka od |idí se lymáhá pře Okresní
soud v Havlíčkově Brodě následně přes soudního exekutora.
Celkově lze tedy říci, že hospodaření roku 20l9 bylo horší než v minulém roce. Projednané hospodaření
bylo na W OSS HB dne 12.2.2020 projednáno a W doporrrčuje Valné hromadě toto hospodaření
schválit bez qihrad.



Č|enské příspěvkv 50.000"- Kč
Celkem 1.187,000.- Kč

A nyní k rozpočtu oSS HB na rok 2020

Hlavní činnost:
Příjmy:
Přijmy prograrn I]I.z CUS
Tržby za pronájmy a s|užby
Příjem dotace Vš,kol.m|, kraje Vysočina
Příspěvek od ČUS
Příspěvek od KO ČUS

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

600,000,- Kč
80.000,_ Kč

430.000,- Kč
l2.000,- Kč
l5.000,- Kč

50.000,- Kč
80.000,- Kč

650.000,_ Kč
50 000,- Kč

430.000,- Kč
40.000,_ Kč

1.300.000._ Kč

vedleiší hosnodářská činnost:
Příjmy:
Výdaje:

1 100 000,- Kč
900 000,_ Kč

(+200.000,- Kč)

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném obdobíjsou uvedeny v přílohách
Příloha č.l Výkaz zisku a ztrát OSS HB
Příloha č.2 Rozvaha OSS HB

Výroční zprávu sestavil:

předseda pavel Mazánek

Ekonom Hana Křípalová

okresní sdřuření sportů
Havlíčktlv 8rod z.s,

Výkonný !4ýbor @
LOdO&ká 3295, 580 01 Havlíčkův Brod

lÓ| 00ó §6 724 Dle; ežO§4§6724

\
stafutární orgán: noanis... .,,. 

|.
i

podpis ........

Dne 2.6.2020



Výkaz zisku a ztráty
podePřiohyč 2
,ryh ášry č 504/2002 sb

Úóetní jodnotka doručí:
1 x příslušnému finanónímu orgánu

VÝRAZZ|SKU AZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 3í.í2.20'l9
( V celých tisících Kč )

lco

o0435724

NáZeV a sídlo účetníjednotky

okresní sdružení sportů Havlíč
Ledečská 3295
Havlíčkův Brod 1

580 01

činnosti

Hospodáiská

A. l.

Á. r, l,

A. 1.4.L
A. I5
A. 1.6

A. ll.

Náklady

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

Spotreba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodáVek

prodané zboží

e udlžování

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

ostatní slUžby

změhy stavu žásob Vlastní činnostia aktivace so!četA,l1,7, ažA,l1,9,

změna štavu 2á§ob vlastní činnosti

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizaěních služeb

174 608

475 586111

9i
17

159

2o8 24oSoUčetA,lI1,10,ažA,ll1,14, 13

A, lll. 11, Zákonné sociální pojištění

A lll 13 Zákonné §ociálni náklady

A, lll, 14. ostatnísociální náklady

n. lý. 

-] 

o"nc 
" 

p"pl"*i

A, lV 15, ] Daně a poplatky

so,,č"t av,,t o, 
"zn,vzz,

A, V 16, j sm|uvní pokuty, úroky z prodléní, ostatní pokuty a penále

A v. 17. odpls nedobytné pohledavky

19 1

odpisy, prodaný maietek, tvorba a použití řezerv a
součet A Vl 23 ežAVl 27

A, Vl,25, Prodané cenné papíry a podíiy

A, Vl, 26, Prodaný materiá|

A, vl,27, Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Hodnota A,Vl1,28,

PoskytnUté členské příspěVky a příspěVky zúčtované mezi

A, V 20,

A. v.21

A. v.22.

A. Vll.

A, Vll, 28.



í

označeni TEXT číslo
l ól;;;;ii

ň;"í H""p"dář"ká C"lk".
5 6 7

A. Vlll- Daň z příjmů Hodnota A.Vll1.29. 37

A Vlll 29 Daň ž přijmu 38

Náklady celkem součetA,l, až A,Vlll, 1 136 881 2 D,l7

B, Výnosy 40

B. l. Provozní dotace Hodnota B,1.1, 41 433 433

B, l, 1. provozní dotace 42 433 433

B. ll. Přijaté příspěVky součét B.l1,2, až B,l1,4. 43 65 65

B,

á,

||.2.

ll, a,

Prijaté příspěVky zúčtouané mezi organizačnírrri' slo}kami 44 ,l2 12

Přijaté příspěVky (dary) 45

B. ll, 4, Přijaté ólenské příspéVky 46

B. lll, Třžby za vlastní v,ýkony a za zboží 47 120 969 1089

B. lV ostatní wýnosy součet B.lVs. až B,lV10, 48 1 1

B, lV5 smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49

B. lV 6, P|atby za odepsané pohledáVky 50

B, lV 7, Výnosové úroky 51

B lV8 KursoVe zisky 52

B, lV9 zúčtovánííondú 53

B, lV 10, Jiné ostatní výnosy 54 1 1

B.V Tržby z přodeie maietku soucet B,V11. až B.V15. 55

B. V 11. Tžby 2 prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56

B, V 12, Tržby z prodeje cenných papirů a podilú 57

B,V13 Tžby z prodeje materiálU 58

B, V í4, Výnosy z krátkodobého finančního maietku 59

B, V 15, Výnosy z dlouhodobého finančniho majetku 60

Výnosy celkem součét B,l, až B,V 61 619 969 1 588

Výsledek hospodaření před zdaněním ř, 61 - (ř, 39 - ř,37) 62 -517 88 -429

D. Výsledek hospodaření po zdanění í. 62 - ř.37 53 -517 88 -429

sestaveno dne] 25.03.2o2o Podpiso\^ý záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový Vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání Pozn,:..
i"-' <re§ n l sclť

sportovní Hav líčkú\,

Ledečská 3295,590 01
]č,(jo4 1a. :])/, .)|í:

Právní forma úěetní jednotky
i s FOrtů



RoZVaha pod e Přílohy č 1
Vyhlášky č, 504/2002 Sb, RoZVAHA

V plném fozsahu
ke dni 31.12,2019
( v celých tisících Kč )

lco

00435724

Název, sídlo a práVníforma
účetní jednotky

Okresní sdružení sportů Havlič
Ledečská 3295
Havlíčkův Brod '1

580 01

StaV k prvnímu dni
účetniho období

Účetní jednotka dořuči:
1 x příslušnému fin, orgánu

označení AKTlVA

Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Nehmotné výsledky výzkumu a VýVoje

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

čislo

'á9_|!
c

součet A.l, až A.lV
součet A l1 ažA l7

(0í2)

(013)

(014)

(018)

(019)

(041)

(051)

souč€t A,l1,1, až A.ll 10

Pozemky (031)

12

13

10

(032)

(021)

Umělecká díla, předměty a sbírky

staVby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Pěstite]§ké celky trvalých porostů

(022)

(025) 14

Dospělá zviřata a je.jich skUpiny 15

Drobný dlouhodobý hmotný majetek í6
-1i

stav k posled. dni
účetniho období

A1,1
Al?
Al3
A, l4
A l5,
A l,6,

A. |.7,

n, tt,

iÁ rir
A. |l,2.

A, ll 3

A, ll, 4

All 5

A, ll 6

A, ll.7,

'A, Il,8,

A- ll,9.

A ll 10,

A lll

n'trL i,
A, lll,2,

A lll,3,

A, lll, 4.

A, ll1.5,

ostatní dlou hodobý nehmotný maietek

1751

ostatni dloúhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý íinančni majetek celkem

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Podíly - podstatný vliv

Dluhové cenne papiíy dížené do splatnosti

Zápůjěky organizačním složkám

(042) 18

(052) ,I9

součet A,lll,1, až A,ll1,6.

(061)

(066)

(062)

(069)

(063)

(067)

A, lll 6

A. |v 2

ostatn í dlouhodobé zápůjčky

ostatní dlouhodobý finanční majetek

opráVky k dlouhodobému majetku celkem součet A,lV í, ažA.lV 11

25

26

:s

-2 183 -2 160

A, lV 3.

A, lV 5,

A, lV 6.

oprávky k nehmothým Výsledkúm Výzkumu a výVoje

opráVky k soítwaru

opláVky k ocenitelným pláVum

op.ávky k drobnómu dlouhodobému nehmotnému majetku

oprávky k ostatn'mu dlouhodobému nehmotnérnU majetku

opráVky ke stavbám

opíáVky k samoslatným hmotným movitým Vecem
a souborům hmotných movjtých Věcí
opráVky k pěstitelským celkům trvalých porostů

opráVky k žákladnímu siádu a tažným zvířatům

oprávky k drobnémU dlouhodobému hmotnému majetku

(072)

(073)

(074J

(078)

(079)

(081)

(085)

(086)

(088)

A, lV 8,

A, lV 9,

A, lV 10,

34 -1735 -1 738

opráVky k ostatnímU dlouhodobému hmotnému majetku (089)

-414



lnačení AKTlVA číslo
řádkU

StaV k prvnímu dni
účetniho období

stav k posled. dni
účetniho období

a b c 1 2

B_ Krátkodobý maietek celkem součet B.l. až B.lV. 41 2 2o3 2 o37

B. l, Zásoby celkem so!čet B,1,1, až B.1,9, 51

B. l, 1,

B, 1.2.

B, 1.3,

B. l. 4.

B. |.5,

B, l,6,

B. |. 7.

B, l,8,

B, l9

l\,4ateriál na skladě (112) 42

lMateriálna cestě (119) 43

Nedokonóená 4iroba 1121,1 44

Polotovary Vlastní Výroby (122) 45

Výíobky {123) 46

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny |124) 47

Zboží na skladě a V prodejnách (132) 48

Zbožína cestě (139) 49

Poskytnuté zálohy na žásoby (314) 50

B, ll, PohledáVky celkem Součet B,l1,1, až B,l1,19, 71 698

B, ll. 1,

B, ll,2,

B, ll,3,

B, ll, 4,

B, l1.5,

B, ll, 6,

B. ll, 7,

B. ll,8,

B, ll,9,

B. ll. 10,

B, ll. 11,

B, ll,,I2.

B, l|. 13.

B, ll, 14,

B. ll, 15,

B, ll, í6,

B. l|. 17.

B. ll, 18,

B. ll 19

odběratelé (311) 52 292
směnky k inkasu (312) 53

PohledáVky za eskontované cenné papiry (313) 54

Poskytnuté provoznízálohy (314) 55 2a 323

ostatnl pohledávky (315) 56 17

PohjedáVky 2a zaměstnanci (335) 57

Pohl, za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav, pojištění (336) 58

Daň z příjmú (341) 59 ,l8 18

ostatni přimé daně (342) 60

Daň z přidané hodnoty (343) 61

ostatnídaně a poplatky (345) 62

Náíoky na dotace a ostatní zúótování se státním rozpočtem (346) 63

Nároky na dotace a ost, zúčt. s rozp, orgánů územ, samospr celkú (348) 64

Pohledávky za spoleóníky sdruženými Ve společnosti (358) 65

Pohledávky z pevných termino\^ých operací a opcí (373) 66

PohledáVky z Vydaných dluhopisů (375) 67

Jiné pohledáVky (378) 68

Dohadné úáy aktivní (388) 69

opravná položka k pohledávkám (391) 70

B, lll, Krátkodobý íinanění majetek celkem součet B.ll1,1, až B,ll1,7, 80 1 a4a 1 339
B, lll, 1,

B, Ill,2,

B. llI.3,

B, lll, 4-

B, ll1.5.

B, lll,6,

B, lll,7,

Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 82 147

ceniny (213) 73

Peněžni prostředky na účtech (221) 74 1766 1 192

lvlajetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

DlUhoVé cenné papíry k obchodování (253) 76

ostatnícenné papiry (256) 77

Peníze na céstě (261| 79

BlV Jiná aktiva celkem součet B lV1 až B lV2 a4

B. lV 1.

B. lV2
Náklady pilštich obdobi (381) 81

Příjmy příštích období (385)

Aktiva celkem so!četA. až B. 85 2670 2 5o1



lnacenl PAslVA číslo
řádkU

stav k prvnimu dni
účetního období

StaV k posled. dni
účetního období

a b c 3 4

A. Vlastní zdroje celkem souěet A.l, až A,ll, 86 Z 5b5 2 136

Jměnícelkem souěet A,l, í. ažA-1,3, 90 2 7o2 2 565

A, 1, 1

A. 1.2

A, 1,3

Vlastníjmění (901) a7 2 554 2 417

Fondy (91í) 88 148 148

oceňovací rozdlly z přecenění finanéního majetku a zavazku (921) 89

A, ll, Výsledek hospodařeni celkem součetA,ll 1 ažA l1,3 94 -137 -429

A, ll. l,
A.l|.2.

A, l1.3,

Učet Výsledku hospodařehí (963) 9í x -429

Výsledek hospodaření Ve schvalovacím řízení (931) 92 ,l37 x

Nerozdělený zjsk, neuhrazená ztráta minulých let (932)

B. cizí zdroje celkem součet B.l, až B.lV 95 105 365

B- l, Rezervy celkem Hodnota B,1.1, 97

Bl1 RezeíVy (941) 96

B. ll, Dlouhodobé záVazky celkem sotJč€t B,l1,1, až B,l1,7 ,105 30 313

B. ll, 1,

B. ll,2,

B, ll,3,

B. ll, 4,

B, ll,5-

B. ll, 6.

B, ll, 7,

Dlouhodobé úVěry (951) 9E

Vydané dluhopisy (953) 99

závazky zprcnamu (954) 100

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) í01

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

Dohadné úďy pasivní (389) 103 30

ostatní dlouhodobé záVazky (959) 104

B lll Krátkodobé záVazky celkem součet B,ll1,1. až B,ll1,23, 12s 75

B. lll, í,
B, lll- 2,

B, lll. 3,

B, lll- 4-

B, lll. 5,

B, lll. 6.

B, ll1.7.

B, lll, 8,

B, Ill,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, í8,

B, lll, 19,

B, lll,20,

B, lll, 21,

B. |l|.22.

B, llL 23,

Dodavatelé (321) 106 14

směnky k úhradě (322) 107

Přijaté zálohy (324\ l08

ostatnízáVazky (325) í09

zaměstnanci (331) í10

ostatnizáVazky Vůči zaméstnancum (333) 111

záVazky k institucim soc, zabezpečeni a Veřelného zdíav, pojištěni (336) 112

Daň z příjmů (341) 113

ostatnípřímé daně (342) 114 4 4

Daň z přidané hodnoty (343) 115 6 5

ostatnídaně a poplatky (345) 116

závazky ve váahu k státnímu rozpočtu (346) 117

závazky ve ý^ahu k lozpočtu orgánú územ. samospr, celkú (348) 118

Závazky z Upsaných nesplacených cenných papílů a podílů (367) í19

ZáVazky ke společnikům sdruženým ve společnosti (368) 120

závazky z pevných termínových operací a opci (373) 121

Jinézáýazky (379) 122

Krátkodobé úvěry e31) 123

Eskontníúvěry G32) 124

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

Vlastní dluhopisy (255) 126

Dohadné účty pasivni (389) ,l27

ostatní krátkodobé finanční Výpomoci (249) 12a



Jiná pasiva celkem součet B.lV1. až B.lV2,
B, lV 1.

B. lV 2, Výnosy příštích období (384)

Pa§iva celkem součet A. až B.

sestaveno dne: 25.03,2020 Podpiso\^i záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový Vzor fyzické o§oby, Kerá je účetníjednotkou

Právní foma úétni jednotl<y Předmět podnikání

sportovní

Pozn.:okrésní

Ledečská 3295,
lčl to4 3s ??.a

Výból O
0t\fr,lieiť,u B,oo


