
Hod n otící výročn í zpráva o činnostije zpracována za období počínaje dnem 1.1.2020 a kančí

31,.12.2o2o na základě vyhodnocení činnosti scs ČU5 HavlíčkůV Brod p.s.
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1) Obecná informace o organizaci
2) Hlavnía vedlejšíčinnost orga nizace

3) strukturaorganizace
4) Hospodařeníorganizace

obecné informace:

Název účetníjednotky:
Sídlo:

tčo:
Dlč:
právníforma:

Spisová značka:

Scs ČUs HaVlíčkůV Brod p,s.

Ledečská 3295, 58001 Havlíčkův Brod

07387946
nemáme
Pobočný spolek
L70805

vedená u Městského soudu prah

Hlavní a vedleiší činnost:
scs ČUs HavlíčkůV Brod p.s. má svoji hlavníčinnost Vymezenou stanovami. Ve sIedovaném období
realizovaly veškerou činnost organizací zejména:

a) Poskvtování specia lizova n ého 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 oblasti vlivu na zdraví

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

d) Snaží se spolupracovat s městskými samosprávami na vyhodnocení sportovců za daný

kaIendářní rok, pomáhá jednotlivým TJ/SK při jednání se samosprávami pokud o to jsou

požádá ni

e) Snažíse ostatním členům organizace pomáhat zpracovávat žádosti o státní dotace, pořádá

k těmto žádostem semináře
V oblasti sportu zajišťuje vzdě|ávánísvých členů

Pomáhá realizovat různé spo rtovn í tu rnaje pořádané TJ/SK na okrese Havlíčkův Brod

struktura ořPanizací:
Nejvyšším orgánem SCS ČUS Havlíčkův Brod p.s. je Výkonný výbor spolku. Nejvyšším výkonným

orgánem je Výkonný výbor. Členové organizace jsou členové TJ/SK u nás sdružených.

f)

c)



Statutárním or8ánem je předseda lng. Vítězslav Holub, kteni může rozhodovat a podepisovat

samostatně. Ostatnídva členové Výkonného výboru spolku mají plnou moc na zastupování předsedy
při jednání se státní správou.

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizacíani ve složenístatutárních
orgá n ů.

Naše organizace méla k datu 3l.72.2o2o 63 TJlsK o počtu 8537 členů, z toho mládežníků 4216 a

celkem sdružuje na 24 druhů sportů.

Hospodaření organizace: hospodaření a pohyb na účtu byl velice minimální a vše ukazují přílohy této
hodnotícízprávy.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném obdobíjsou uvedeny v přílohách
Příloha č.1 Výkaz zisku a ztrát OSS HB
Příloha č.2 Rozvaha OSS HB

Výroční zprávu sestavil:

člen vv scs Čus pavel Mazánek pověřen plnou mocí: podpis... . .. .

Ekonom Hana Křípalová

Dne 16.4.2021

§Efrvl0í{í ÉĚtlfňUM lloRŤU cUE
Havlíčkův 8íod
Lsdečská 3295

580 01 Havličkův Brod
lÓ:07387946



R.zvana pocie Přjloily č 1
fyr]ášky č 504/2002 sb

Úč€tní jednotka doruči;
1 x příslušnému fin. orgánu

oZnačen

RoZVAHA
v plnóm rozsahu

ke dni 31,12,2a20
(V haléřích)

lčo
07387946

NázeV, sídlo a právni íorma úcetní
jednotky

Servisní centrum sportu ČUs t
Ledečská 3295
HaVlíčkůV Brod 1

580 0,1

A. 1.6.

A 1.7.

A. ll,

e it l,
A l1.2,

A ll 3

A ll,4
A ll 5

A i,,

All
A, Il.

A Il,
:

: A, ll.

,Á irr

A, l,

.o'

.e l

A. ,.

n ril.

A lll

A, lll.

A, lll

A, lll,

A. Ill,

n. iý

A, lV1

I AKTlvA ěíslo
řádku

Stav k prvnimu dni
účetniho období

stav k posled. dni
účetniho období

a b c 2

Dlouhodobý majetek celkem součetA.l. ažA.lV 1

Dlouhodobýneh.notnýmajetekcelkem soucetA.|.1,ažA,1.7, 9

.1,

.2

.3,

.4.

.5,

.6.

.7.

l,

l 1,

|.2.

l3
1.4

l5.

l7.
1.8

l. 10,

Nehmotné Vý§ledky Výzkumu a v}'voje (012) 2

software (013) 3

ocenitelná p.áVa (014) 4

Díobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

ostainí dlouhodobý nehmoiný .aajetek (019)

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

Poskytnuté žálohy na diouhodobý nehmotný majetek (051) 8

Dlouhodobýhmotnýmajetekc€lkem soucetA,11,1,ažA.11,10, 20 4 779,oo 4 779,oo
Pozemky (031) í0
Umělecká díla, předměty a sbirky (032) 11

stavby (021) 12

Hmotné movjié Věci ajejich soubory (o22) 13

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14

Dospělá zviřata a jej;ch skupiny (026) 15

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 4 779,o0 4 779,00
ostatní dloubodobý hmotný majetek (029) 17

Nedokonóený dlouhodobý hmotný majetek (042)

Posk}.tnuté zálohy na dlolhodobý hmotný majetek (052) í9
Dloúhodobýíinanónimajetekce'kem souóetA,'ll,í,ažA.ll1.6, 2a

.1,

2,

.3.

4.

,5
,6

Podíly - ovládaná nebo ovládajicí osoba (061) 21

Podíly - podstatný Vliv (062)

Dluhové cenné papíry džené do splatnosii (063)

Zápújčky organižačnim složkám (066) 24

ostatní dlouhodobé zápújčky (067) 25

ostatni dlouhodobý finanční majetek (069) 26

oprávky k dlouhodobému majetku celkem soucet A_ lV 1 . až A,lV 11 , 40 -4779,00 -4 779,00
oprávky k nehmotllým Výsledkům \^ýzkum! a VýVoje (o72\ 29

opráVky k softwaíu (073) 30

opráVky k ocenitelným práVům (074) 31

opráVky k drobnému d|oubodobómu nehmotnému majetku (o78) 32

opráVky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)

opráVky k8 stavbám (0B1) 34

opráVky k §amostatným hínotným movitý.n věc€m
a souborům imoiných movjtých věci (082 35

oprávky k pě§titelským celkům trvalých porosiů (085)

10

opíávky k základnimu stádu a tažným zviřatům (086) 37

OpráVky k díobnómu dlouhodobému hmotnómu majetku (088) 38 -4 779,00 -4 779,00
11. opráVky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému maietku (089) 39



oZnačeni AKTlVA číslo Stav k prvnímu dni Stav i pósGO, Oni
řádku účetního období účetniho obdobi

ab
B, Krátkodobý majétek celkem

B l 1, iUateriái ná sr<laOé

součet B,l, až B.íV 41

soucet B,l.J, až B l9
149 549,20 117 997 :20 

|.

a 1.2.

B l 3,

B. ,,4.

B. l,5.

B 1.5,

B l,7.

Bl8

(1,,2)

(1í9)

(121)

43

(122)

(123)

Zboží na skladé a v píodejnách (132)

(139)

(314)

soucet B,l1,1, až B,lI ,19,

(124]' 47

71

69

zboží na cesiě

Bi9
B l]

B li 1

B ll 2,

313
B l4
5 ]l 5

315
El;
B ll 8

B 19

B ]l 10,

B, Il, 11,

s|12.
B ll. 13,

B ll, 14,

B ll. 15

B ll 16,

B u. 17.

odběrá{slé

srréniy k lnkasu

Poh|edávky za eskontované cenné papíry

Poskytnuté provožní žálohy

(311)

1312)

(313)

(314)

(315)

55

56ostat.ri pohledáVky

PJhledaVky za zameslnancl (335)

Pohl, za insiitucemi soc. zabezpečení a Vei'ejného zdrav, pojíštění (336)

Daň z přjjmi] (341)

ostaini přímé daně (342)

Daň z přidané hodnoty

PohledáVky z pevných iermíno4rctl operaci a opcí

Poi,'"o"uiv i uváJnYJ" OirlnoJsu

(343) 6,1

(ř5)
(346)

(358)

(373)

(375)

(348)

(378)

(211)

68

(388)

(391)

součet B.llL1, až B,lll 7 149 549,20

5 426,00

117 997 ,2a

B.| 2 Ceniny (213)

|221)

(251\

(256)

5 4?6,a0

2 571 ,2o112 571 ,20B |ll 3 Peněžni prostředky na účiech

B 1,1 . trla;etióuJ cen.e papiry k obchodovanl

B lll. 5 Dluhové cennó papíry k ÓÚhÓŇr;i
B, lll 6, ostatni cenné papíry

B. lll, 7, Penize oa cestě (261)

(253)

(385)

so!čet B,lV1, až B,lV2

79

8Á

součet A. až B.

(381)

85

81

149 549,20



označení

Vlastníždíoje celkem

PAslVA čisIo
řádkU

c
součet A.l. až A,ll, 86

A, l|.2

A ll 3

Jmění celkam

Nerozdělený zisk, neuhlazená ztráta minulýcb let

cizi zdřojé celkem

RezeíVy ce]kem

Rezervy

Dlouhodobé závazky celkem

soUčet B.l_ ež B-lV

Hodnota B,l, 1, 97

(941) 96

soucet A,1.1. ažA 1,3 12 572,40

BB

89

94

105

98

12 572.4o

84 131,80

96 704,2o

11

11

293,00

293,00
(931)

(932)

B,

B

B

B

B

B

s

5

3

ts

B

B

B

B

B

10 000,00
{

]1
]i

l1
12
i3
||1

l5
l6

]| 7

ll]

Součet B,l|,,1. až B.I1.7.

Dlo!hodobé úVěry (951)

(953)

(954)

Vydané dluhopisy

Javaz^y z píana]n'l)

Pillalé dlouhodobé zálohy

DloUhodobé §ménky k úhradě

(955)

(959i

Dohadné účly pasivní

Krátkodobé záVazky celkem

ostatní dlouhodobé závazky

(389)

souóet B,ll',1, až B_ll',23.

(321)

|322)

|324)

(325)

(331)

(958) 102

1a7

l]l. 1

|ll. 2,

lll 3,

ll, 4,

B ,ll,5,

B, lll, 6

B 1,1 7

B lll. B,

B. lll. 9.

B lll. 10

a, lll. 11,

B lil, 12

B lll 13

B lll, 14.

B |ll 15,

B ij| 16

a lll 17,

B. lll, 18.

B. lll,,19,

B. 1,1,20,

B.lr|.21

B ll|.22.

3 lll 23,

Dodavaielé

směnky k úhradé

Pi'iiate zaioný

ostatní záVazky

ostatnídaně a popiatky

závazky Ve Vztahu k státnífiu rozpočtu

záuazky ve vzíahu k lozpočtu olgánů územ. samospr, celkú

zavazxý z iisanýcn Á;sriá;nřh ceň;ý;h p;;i;ú ; Óáiiú

Jiné závazky

Klátkodobé úVěry

Eskontní úvěry

iVydan9 
krát|o9obé d]!|o!:y

VlastnjdlUhopisy

(367) ,

1345)

(346)

(348)

(368)

(373)

(379)

(231)

(232)

(255)

(389)

125(241)

Dohadné účty pasivní

84 131.B0

14 347,oo

Ostatni irritt<oOole tlnineni výpóááói |249)



ozn3čeni PAslVA čislo
řádku

stav k pívnímu dni
účetního obdobi

stav k posled, dni
účetniho obdobi

a

,lV
,,V1,
.lv 2

b c 3 4
Jiná pasiva celkem souč6t B.lV1, až B.lV2, 133

Výdaje přištích období (383) 130

Výnosy příštích období (384) ,131

Pasiva celkem SouěétA. až B. 134 149 549,20 117 997,20

sestaveno dne: 22.o3-2021

iednotkyl 
-,3PO/tK

],,-
: právniforma účetn í

ť03ocN?

Podpisový záznam sts^utáíního orgánu účetní jednotky
nebo podpiso\4i Vzoí ý}ické o§oby, která je účetníjednoikou

Předmět podnikání

sportovní

Pozn.sERu|§iií cENTRUM sPORíU čUs
HaVličkůV BrOd
Ledecská 32 95

530 01 Havlíčkův Brod
lč: 073B7946



Výkaz z]sku a ztlály
Jrodie Piiiohy č 2
Ý)h!ášky č 504/20c2 sb VÝRAZZ|SKU AZTRÁTY

V plném rozsahu

ke dni 31.12,2O2a
(V celých tisících Kč)

rčo
07387946

NázeV, sídlo a práV.íforma účetní
jednotky

Servisní cenlrum sportu ČUs l
Ledeěská 3295
HeVlíčkůV Brod 1

580 01

uč€tní jednotka dolučí:
1 x příslušnému fina'lčnímU oígánu

A l| 7.

All 8.

eir s

,A. Ill,

a, ttt. ló

A lll 11,

n, tti, lz
A. lll. 13

e, iil. ia
'n-iú

A lV 15

A, V 16

A, V ,1B,

A V ,19,

n. ý :o.

A v.21.

A v. 22.

A. vl. 23

: 
^. 

Vl. 24

A. V,, 25

A. Vl. 26

Avl 27

A. Vll.

A. Vll. 2t

l TEXT

Náklady

číslo
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská celkem

6 7

spotřebované nákupy a nakupované služby soucet A l ' , až A 1,6 2

1. Spoti'eba materiálu, 6ner9i9 a ostatních neskladovaných dodávek 3

2. Proda.é zboží
:3, opravy a udížováni

4

5

4 Náklady na.estovné 6

5, Náklady na reprezentaci 7

6 ostatní služby 8

zmeny stavu zásob vlastni činnosti a aktivace součélA,I1,7, ažA,l1,9 9

7. změna stavu zásob v'asiní čianosti 10

8. Aktivace materiálu, zboží a Vnitroorganžačních služeb 11

9

l,

r. ló

l 11,

Aktivace dlouhodobého majetku 12

osobni náklady soucet A,ll1,10, ažA.ll1,14, 13 120 120

|VlzdoVé náklady 14 120 ,l20

Zakonne sociaínl pojišteni 15

12. o§tatní sociálni pojištění 16

13

1á.

Zakonné socialni náklady 17

ostalni sociální náklady 18

Daně a poplatky Hodnoia A,lV15. 19

j5 Dané a poplatky 20

ostatni náklady součet A,V 16, ažA.V22. 21

16 smIuvní pokuty, úroky z prodlení, ostatni pokuty a penále 22

17. odpis nedobytne pobledávky 23

,18 NákladoVé úroky 24

,19, KU§oVé ztláty 25

20. Dary 26

21 Manka a škody 27

22 Jiné ostatní náklady 28

odpi§y, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opťavných po|ožek SoucetA,V1,23. ažA-V1,27,

odpisy dlouhodobého majetku 30

24 Prodaný dlouhodobý majetek 31

25. Prodané cenné papíry a podily

2l3 Prodaný materíá|

27 Tvorba a použití rezefu a opravných po'ožek 34

Po§kytnuté přispěvky Hodnoia A.Vl|,28 35

28, Poskytnuté členské příspěVky a přispěVky zúčtované mezi
orqanizačními složkami



oZnaóen

A, Vll,

B,

s. l,

B]1
B. ll-

B n2

B 1l :

B ll 4

B. lll.

B. aV.

B lV,

B, lV

B. lV

B lV B, I

e rús. ž
a

B.

§

B,

B,

B

B

c.

D.

l TEXT

Činnosti
číslo
řádku

HlaVní Hospodářská celkem

5 6 7

Vlll, Daň z přimú Hodnoie A.VllL29 37

Viii, zg oan z prijmrl

Náklady celkem součetA l až A,Vlll 39 ,l20 120

Vynosy 40

l, plovozní dotace Hodnota B.1.1,

1 provoznídotace 42

ll- Přiaté přispěvky soucet B,l1-2, až B.l1.4, 43 131 131

n2 PňJaté příspěvky zúóiované mezi organizačními s|ožkami 44

1l 3, Přjjaté přispévky (daíy) 45

|ló Přijaté člen§ké přispěvky 46 131

lll. Tržby za vlastní výkony a za zboži 47

ostatníYýnosy součét B-lV5. až B,lV10, 4a

5 Smiuvní pokuty, úroky z prodlení, ostatni pokuty a penále 4s

lV 6, P|atby za odepsané poiiledáVky 50

lv, 7. Výnosové ú.oky 51

lV B, Kursové zisky 52

lV 9. zúótovánifondu 53

lV 10 Jiné ostatnívýnosy 54

Tržby z prodeje maj€tku soucéi B-V,11, až B.V15, 55

V 11. fižby z prodeje dlouhodobóiro nehmotného a hmotného majetku 56

v 12 Tržby z prodeje cenných papí.ú a podílů 57

13, Tržby z prodeje materiálu 58

14 Výnosy z krátkodobého inaněního majetku 59

V 15. Výnosy z dlouhodobého finančniho majetku 60

Výno§y celkem sotlcet B,l, až B,V 61 131 131

Výsledek ho§podařeni před zdanéním ř, 61 _ (ř, 39 _ ř,37) 62 11 11

Výsledek hospodaňeni po zdanění i. 62 - i.37 63 11 11

seslaveno dne: 22.03.2021

PráVní iorma účelní jednotky

Podpiso!4' záznam statltárního o.gánu účetni jednotky
nebo podpisovi Vzor osoby, která je účetníjednotkou

cEtITl]UtYl §POBTU ČUs
Ha!líókůV BlOd

Led€čSká 329 5

580 0] HavličkůV BrOd

lč: 07 3B7946

??aťuq' špOLEk_



seruisní centrum sportu cus Havlíčkův Brod

131 310,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kó

131 310-00 Kč

0.00 Kč

Dne 22. 3, 2O21

opráVněná osoba: lng, Vítěslav Holub - předseda

§EfiVlsiJí §POHTU ČUs
HaViíč kůV BrOd
Led€čSká 3295

580 01 Hav]ičkůV BrOd

lČ] 0738 7946



základní informace:

PřgsnÝ ntizer,účetní iednotkv: Servisní centrum sportu ČUS HavtíČkŮv Brod

Síd]o účetní jedrrotkv: LedeČská 3295, 58O 01 HavlíČkŮv Brod
ldentifikačni čís|o: 07387946
Právní íbrma účetní jednotkr,: pobočný spolek

předrnět čirrnosti a účel vzniku:

Poskl.tování administrativně ekonomických služeb pro SK/TJ (administrace clotaci,

účetrrictvi. správa inlbrnračního systému apod.).

provozování spol,tovní činrrosti a jinélro organizor,ání sportovního v.vžití v rán-rci sr,é itzemní

pftsobnosti. a to jak íbrmou organizclvání vlastních sponovnich akcí, tak formou součirrnosti

s jilrými sporlovnírni subjekty či obcemi.

vl.tl,áření vhcldný,ch ekor-ronrických, nateriálnich a legislativnich podmínek, které srněhrjí

k podpoře a rozvoji spotlovnílro prostředí, čtenťl ČUS i ostatních záienrců z řad sporlovních

organizaci a sporlovní r,eřejnosli v danérn okrese.

naponrirhání rozvoji veřejného života dalšínri aktivitami"

plnění dirlších servisních 1unkcí a poskytování dalších služeb, a to především člerrunr ČUS a

ostattlínr zájenrcům z řad spottovních orgatizací a spotlovní veřejnosti.

Rozvahový den k nčrnuž se účetní závěrka sestavrrie: 31. 12. 2020

(}kamžjksestercni účetní zarěr.k}: ]2.0j.20]l 
)< /l'odpisor j záznam osobl,. krerá účetní zárčrku laktickr sestar il: Křipalorá Hana r ,\__

-A-
Vzriik právní subigklivll[ zapsáno 31. srpna 201 8, spis. zn. oddíl L. vložka 70805

Místo registrace: Městský soud v Praze

1,1]avní přednrět činnosti: sportovni

Vklady do vlastního jnrění: netýká se

-B-

-C-
,!četni období: kalendářni lok
použité účetní metodv: účetnictví

Způsob zpracoválrí účetníclr záznamů: počítačovó z"pracování



3295.580 01 Havlíčkův Brod

Způsob odpisování rrrajetku a slanovení oprávek: podle zákona.

Způsob tvorby a výše opravných položek a rezerv: nebylo tvořeno

-D-
Význarnné rrdálosti. které se staly mezi rozva]ror{im drrem a okamžikem sestavení účetní

závěrky: žádné nenastaly

-E-
způsob oceňování použi|ý pro ooložk}z ak dle údajů v účetnictví

-FrG,HrIrJrK-
. požadovarré údaje se SCS rretýkaií,

-L-
výsledek hosnodaření v členěni nodle iednotlirrých druhů činnosti:

Hlavní činnost (nezdaňovaná): ZISK 11 293,- Kč
rri{klad.v-- celkern

vý:rosy celkern

- čl. piíspěvky

- příspěvek z ČUS

Daň rok 2020 0,- Kč

-M-
Počet zaněstnarrců: 1

-N,o,P,Q
. požadované údaje se spoku rretýkají

Způsob zjištění zakladu daně z příimů: dle údajů z írčetnictvi

l20 017,- Kč

131 310,- Kč

13l 310,- Kč

U.- r\c



Y

LIčty v bankáclr celkenr: BU

Pokladna:

Rok § 20 odstavec 7

zákona 586/92 sb.

Použiío ke krytí nókladů na

hlavní činnost

Ušetřená daň z r. ---- bude použita ve smyslu §20 odst. 7 zák. 58611992 Sb. v násl, letech.

-s-

Daňová povinnost v roce 2020: 0,- Kč

_T-

I12 57I,20 Kě

5 426,- Kč

Dary: 0,- Kč

-U_

Veřeiné sbírky: nebyly konány

-V-



-W-

hospodriřský výsledek byl převeden na zžl<Ladé rozhodnutí výkonného výbotu z účtu 931 -

výsledek bospodaření ve schvalovacím řízeni na účet 90l - vlastní jmění * provozrí fontl a

sociálního í'ondu.

V I lavl íčkově Brodě drre : 22 . 03 . 2021

Křípalová Hana - účetní

síRVl§l,jí c:NiRUM sPORTU ČUs

@*,,ffi!
&-J,i
l

Ins. Vítěilav Holub - předsec

l

1

předseda


