
Hodnotící výroční zpráva o činnosti za rok 2OL9

Servisní centrum sportu ČUS Pelnrimov

Hodnotící výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2OI9 a

končící dnem 31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti Servisního centra sportu
ČUS Pelrrrimov a jeho jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Výboru Servisního
centra sportu ČuS pelhřimov dne 27.5.2az}
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1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky:
Sídlo:
lčo:
právníforma:

Spisová značka:

Servisní centrum sportu ČUS Pelhřimov
Friedova 1464, Pelhřimov 393 01
07387865
pobočný spolek
L 70804 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Servisní centrum sportu ČUS Pelhřimov má svoji hlavní činnost vymezenou stanovami. Ve
sledovaném období realizovalo veškerou hlavní činnost - zejména:

a) poskytování administrativně ekonomických služeb pro SK, TJ (administrace dotací,
účetn ictví, správa i nformačn ího systém u a pod. )

b) zajišťování odborného vzdělávání pracovníkťr ve sportu
c) provozování sportovní činnosti a jiného organizování sportovního vyžití v rámci své

Územní pŮsobnosti, a to jak formou organizování vlastních sportovních akcí, tak formou
součinnosti s jinými sportovními subjekty či obcemi

d) vytváření vhodných ekonomických, materiální a legislativních podmínek, které směřují
k podpoře a rozvoji sportovního prostředí, členů ČUS i ostatních zájemců zřad
sportovních organizacía sportovní veřejnosti v daném okrese

e) napomáhání rozvoji veřejného života dalšími aktivitami
f) plnění dalších servisních funkcí a poskytovánídalších služeb, a to především členům ČUS

a ostatním zájemcŮm z řad sportovních organizacía sportovníveřejnosti

3) Struktura organizace

NejvyŠŠím orgánem Servisního centra sportu ČUS Pelhřimov je předseda. Nejvyšším
výkonným orgánem je výbor. Členové organizace jsou dány stanovami ČUS, členy jsou:

a) Pelhřimovská unie sportu, z.s. (speciální členství)
b) fyzické osoby (evidované členství)

Statutárním orgánem Servisního centra sportu ČUS Pelhřimov je:

předseda ing. Vítězslav Holub

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení
statutárních orgánů

4) Členská základna



i-!'!'J že:.y
Chlapci do
18 let

Dívky do
18 let

Mládež
do 18 let
cELKEM

TJ Sokol Božeiov, z s. 67 J ti
Tělovýchovná jednota 5okol cetoraz, Z.s. 2( U

5okol častrov, z.s,. 63 4 4
Sokol Čeiov 99 0 aic C

TJ Tatran Červená Řečice z.s z27 11 25

,] Sokol Hněvkovice, z s 3 ů U ú

)K Horní Ves, z s 4c 47 L1 ú

SK Horni Cerekev, z.s 9c Jč 0

Těiovýchovná iednota soKoL HoŘEPNÍK 1-7 1iů !! iJ
T.J Jiskra Humpolec, z s, i;i l 532 1073 pi ž?lC

TJ Chmelná, z s 77 17 0

] Slovan Kamenice nad Lipou, z,s _jůi 161 46] 13 11-

Sokol Košetice, z.s, II8 1-3 31

TJ Sokol Lhota, z.s. Z5 10

,' START Lukavec, Z s 87 jj5 1-Q 9

Tělovýchovná ,Jednota SokoI Mnich z.s, 57 L

TJ NoVá cerekev, Z.5, 19 ,J

l Start NoVý Rychnov, z s 101 1-9 34 13

;K obrataň, z.s 105
'ii

l z7 45

J Slavoi Pacov, z.s 131 52
ělovlichovná jednota Spartak PeIhřimov, z.s 5 i,, 5Cl: 277 .1,!l5

Vysočina Petrovice, z.s 17

Tě|ovÝchovná iednota soKoL PLAČKoV
Tělovtichovná jednota spartak Počátky z.s. 32G z,]-2 ,, 724 111 235

J Sokoi Rynárec 55 55 l

Tě|ovýchovná jednota Sokol Senožaty, z.s 54
] Jiskra sedIiště, z s. 13

J Dálnice Speřice z.s. 188 2i3 10

TJ SoKoL Těmice, z.s. 31
Tělovýchovná jednota STRÁŽlŠTĚ Velká Chyška, z.s 5"'

sk včelnička 108 l

l] Sokol Vysk}tná, z.s 46 rc6 11
TJ SokoI Zeliv, z.s d

TJ střepina zirov, z s. 78 z1 8
TJ Rovnost Budíkov, z s 43 ú

SK Jiřice, z s. ,lC3 : i35 0 t
J Fc Ústrašín 42 ů L7 0

:r{ jiJOilJoV 15 0 15 a.)

FC Maraton Pelhřimov, z.s 47 c
^!PIavecký oddiI DELFÍN Pelhřimov z.s 7z0 103 zz3 ],11 99 210

Jezdecký klub Cavalier Rynárec, z s. 27 LI t2
BK Pelhřimov, sportovní spolek 102 779 132
Tenisový klub PeIhřimov, z.s. 277 1-1-1 t, 86
Jezdecký klub Proseč pod Křemešnikem, z,s. 20 34 54
Jezdecký klub Dvůr Dvořák Žirovnice z s 6 15 i:
Sportovní gVmnastika PeIhřimov z.s, 23 96 } 113
,,i]rjrinv],,íiri!) TAEí;it j9tjDú !ACiK z s 70 57 ,J-zz 4a 86
Sportovní kIub AERO Černovice, spolek 4 l 3 0
HC KRELOVlCE ?.7 ú 0
Cyklo team Sauna bar Horní Cerekev z.s., J4 26 ]

MGc Dragon Pe|hřirnov, z s b l c 0 .r

HF LlP|CE z s, 13 C

Jezdecká stái BlUe Horse, z s z1- ] 4 i4 18
JeZdecký klub České zemědělské akademie při ŠkoIním statk ,13 118 ]:;1 |J

FK Pelhřimov, z s, 238 1-84

HC Košetice, z s 0 1i

Sportovní klub Kamenice nad Lipou, z.s. 40 D 18
5potŤovní kIub stoIního tenisu PUtimov 1-1- ],)

KK SIavoj Zirovnice, z.s 3t ÝL 1

l-L 5lavol Zlrovnlce, z.s. 16 3 172 aA 88
Dámský házenkářský klub SIavoj Žirovnice, z.s 1 11Y 1-37

,)
89

§port pro všechny - Žirovnice, z,s. 67 !a1- 222 47 7e ?.3

ATHLETlCKO-FOOTBALLOVY CLUB HUMPOLEC O S :) ]i 7z
Hc Lední medvědi pelhřimov z s t4 i10 4t]

Liga atletů Pelhřimov z s 57 43 54 42 75
HC Pumy Pelhřimov z s 62 n 3) 93

BEACHWELL, Z S 31 83 izí Z,i 93
sportace, z.s ,;4



5) Hospodaření organizace

Servisní centrum sportu ČUS Pelhřimov v průběhu roku financovalo svoji činnost zejména
z členských příspěvků a z příspěvků ČUS.

Pobočný spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodařeni 4,476,-- Kč.

Podrobnější informace o hospodaření ve sledovaném obdobíjsou uvedeny v přílohách této
výroční zprávy:
Příloha č. 1- Výkaz zisku a ztráty
Přílohač.2-Rozvaha

Sestavila: Háková Marta

Dne: L.6,2OZO



Ulslo
řádku

5tav k prvnlmu onl
účetního období

StaV k poslednimu dni
účetního období

;:] b 1

A ť}douhoel*hy tmar;etek eeikec.t: (ř. *ž + ŤŮ +. Ž'! - ?Ě} 1

A

A 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)

A 2 Software (013) 4
A 3 Ocenitelná práva (014) E ů ů

A 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) b 0

5 Ostatnídlouhodobý nehmotný majetek (019) 7
o Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)

A Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) i,

řlouh*ďeby hmiotný rnejetei,i ce!ks$y! q ř. t'i až ž* i 10
A 1 Pozemky (031) 11 0

2 Umělecká díla, předměty a sbírky (032) :z: *

Stavby (021)

A 4 Hmotné movité věci a jejich soubory Q22) ů

5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) aa c
All6 Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 16 0

A.il7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 n

A.l1.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 0

All9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (O42) 19
All 10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (O52) s]U ů

A ll!. Dlouhodobý finanční majetek (ř.22 až 27 ) 21

Alll1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba .)t
ů

Alll2 Podíly - podstatný vliv 23 *
Alll3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti úó;: 8
A.ll1.4 Zápť4čky organ izaěn ím složkám ž5 l!

Alll5 Ostatní dlouhodobé zápůjčky 0
Ostatnídlouhodobý finanční majetek (069) 27 ů

,1no 
dne: 

Razítko : Podpis vedouc o úč.jednotky:
9 3 2e20

. nÍ{entrumspo
i ,.l5 Felhřimov

, ri: ,,,uá 1464,39301 Pl,:rři
lčo: 073 87 8ů5

i

I



čislo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

r] l 2

A lV, Oprávky k dlouhodobému rnajetku celkem ( ř. 29 až 39 ) 28

AlV1 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 'i'-i 0 ů

Alv 2 Oprávky k softwaru (073)

AlV3 Oprávky k ocenitelným právům (074) aŤ

AlV4 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 0

AlV5 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) '}:! n

AlV6 Oprávky k stavbám (081) 31 !

AlV7 oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a 
(082)

souborům hmotných movitých věcí J* í] 0

AlV8 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 0 n

AlV9 Oprávky k základnímu stádu a lažným zvířatům (086) 0

A lV.10 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Ťi)

A lV,l1. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 3g (.)

Krátkodobý majetek celkem (í,41 + 5í + zt + go 
) 40

Zásoby celkem ( ř, a2 až 5O I 41

B 1.1 Materiál na skladě (112) 4f} i,,

B.l2 Materiál na cestě (1 19) .4a

Bl3 Nedokončená výroba (121) * I
i:|1á Polotovary vlastnívýroby (122) 45

Bl5 Výrobky (123: L,

Bl6 |Vlladá zvířata a jejich skupiny (124' 47 t
Bl7 Zboží na skladě a v prodejnách (132) L

Bl8 Zboží na cestě (139) 4§ s
-j!a Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) Án 0
!1 Pohledávky ce|kem ( ř, 52 až 7O I 51
Ě,i li J Odběratelé (31 1) 52
B ll2 Směnky k inkasu (312) La

Bll3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 ů
B.ll4. Poskytnuté provozní zálohy (314-ř 50) n
r;;l J: Ostatnípchledávky (315)

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a ,^^^,
veřejného zdravotního pojištění (ÓJo]

B.ll8 Daň z příjmů 341)

Ostatní přímé daně 342) 60 c
Daň z přidané hodnoty

B ll 1,1 Ostatní daně a poplatky 34ij) ťj

Bll12 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním
rozpočtem (346) 63 a í:

*: l, lJ
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánŮ 

(348)územn ích samostatných celků U



Ulslo
řádku

StaV k prvnímu dni
účetního období

stav K posleonlmu onl
účetního období

d e 4
A Vlastní zdroje celkem ( ř. 85 + 89 )

A Jmění celkem ( ř. 86 až 88 )

Al1 Vlastníimění (901) 10
A1.2 Fondv (91 1) ;Ť

Al3 oceňovací rozdily z přecenění finančního majetku " pzl1
závazků cí] a

/i Výsledek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 )

A.l1.1 Učet výsledku hospodaření (+/-963)

All2. Výsledek hospodařeníve schvalovacím řízení (+i-931) ř; ,,1

A l1.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min let (+1-932) 32
Cizizdroie celkem ( ř.94 + 96 + 104 + 128| 93

B Ř.:z*l-",li *€!keíŤt { ř. 95 ;

Bl1 Rezervy (941) u_. *
B
Bll 1 Dlouhodobé úvěry (953) ,,7 |i

B ll2 Vydané dluhopisy (953) n

Závazky z pronájmu (954) ifi
B ll4 Přiiaté dlouhodobé zálohv (955) í00
B!l5 Dlouhodobé směnkv k úhradě (958) 101 0
1-1 ri 

'l Dohadné účty pasivní lů2 ů
B.l1.7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)

Kriti<*c ha závaz?a,! **i§Ecr* iř. Ť$S až 1í7; .., r\ Á

Dodavatelé (321 1ú5 n

2 Směnky k úhradě (322) 1ú§ C 0
e Příjaté zálohy (324 1a7 R

lJ l Ostatní závazky (325 . rló 0
F] Á Zaměstnanci (331) 0

o Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333 110 0

tsill7 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
verejného zdravotního pojištění (336) 111

Daň z příjmů (341) 112 0
:) al] G Ostatní přímé daně (342 113 i'] !}

Daň z přidané hodnoty (343 114 0
B.lil 11 Ostatní daně a poplatky (345) 115 o
B ll1.12 Závazky zevzlahu ke státnimu rozpočtu (346 116 0
B ll1.13. závazkv zevztahu k rozp orqánů uzem.sam.celků i3.1tl 117 0 ii
B ll1.14, Ziya7ky z upsaných nespl cenných papírů a podílů (367) ,l 18 r
B lll 15. Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti 368) 119 ú
J, ;l! -jE Závazkv z pevných termínových operací a opcí 373] n 0
B lll 17 Jiné závazky J$j 121 0

Krátkodobé bankovní úvěry 231 CI

B ri! ,!Ě Eskontní úvěry Q32\ IZa 0 r
p. l]] ?n Vydané kratkodobé dluhopisy (241 124 ů
ť: l1i ') ), ýlastní dluhopisy (255) lž3 n í
B 22 Dohadné účty pasivní 38Q) 126 0 C

B lll23 Ostatní krátkodobé finančníWpomoci (379) 127
Jiná pasiv* ee!§qem {ř. J2§ + Ť3Si :o

B lV.1 VÝdaie oříštích období (383) l_./9 r
B lV.2 vÝnosy příštích období ^384 130 ů I

pÁšivÁ i:§i*Křtlř {ř, E+ + 93; 131
Kontrolní číslo (ř 84 až 131



§O
íécku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

b 1 2

B l1.14.
Pohledávky za společníky sdruženými ve
společnosti (358) j,:

U

ij |i. ia.. Pohledávky z pevných termínovyich operací a opcí (373) 0 U

i1 ll it-1 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

B.ll 17. Jiné pohledávky (378)

B,l1.18. Dohadné účty aktivní (388)

B.l1.19, Opravná položka k pohledávkám (391)

B lll t{rátk*.*cbý fEr:g9xčrlí tma.§*t*k eeikeml { ř, 7ž až ?$ l 71

B.l|1.1 Peněžní prostředky v pokladně (211) 72

B.ll1.2, Ceniny (213) 73

B.ll1,3. Peněžní prostředky na účtech (221) i|j

B ll1.4 Majetkové cenné papíry k obchodování (251)

B lll;5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 íl

Ostatnícenné papíry (256) 77 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)

Penize na cestě (+1-261) ů ú

Řň

Náklady příštích období (381) 81 ň

fj. irr,1.2. Příjmy příštích období (385) ,i2 .il

o.-,

Kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 ) 997



;73s7865

Servisní

c
Název položky C

iárJ]<u
činnost hlavní

činnost
hospodářská

ce!kern

1 2
Nák|ady 1í. §§i

A

,\ii ;ff:r"""T 
materiálu, energie a ostatních neskladovaných 

(sot_s) ,3 i]

Al2 Prodanézboží (504) 0 0
Al3 Opravy a udržování (511) 5 I
A.l4 Náklady na cestovné @12) ů
A 1.5 Náklady na reprezentaci (513) 0

ostatní služby (518) O lL} 0 :N;

n "Tr*ěn* *t::.,u ;ásob l,iesiní činiTgsťi e aktivaee materiá!il, zi:*ži,
T1 ilrs lrylet č t§!_9iqieqe dJ c u h edc bé í.re ři ajetí{u { ř. 1 ú ež .! ž;i

s

All 7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (56X) 10 CI

Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb (57x) 11 0 0
Aktivace dlouhodobého majetku §7x) 12 § ů

A ii! *s*;bní nái<laCy eelkern {ř. X4 až 1Ei

A ili ,i0 Mzdové náklady F21) 456
A lll 11 Zákonné sociální pojištění F24) 15 l i]+ ů
A ll1.12 Ostatní sociální pojištění (525) *

Zákonné sociální náklady §27} 17
'I i,l :j]. ostatní sociální náklady F28) C

';:." ,i ;. cc;,iatkT er,ingm li. 20) 19
AlV15 Daně a poplatkY (53x) zv t] 0 LJ

*statř?í riáklaďy ceikern {ř. ž2 až 2E} 21
AV16 Smluvní pokuty, úroky z prodlenía ostatní pokuty a penále 54í ) ů
A,v.17 Odpis nedobytné pohledávky 23 ů
A.V,18 Nákladové úroky r:4,4.! ].l

CI 0
|l \.. lC Kursové ztráty 545)
AV20 Dary (546) l1 U
Av 21 |Manka a škody (548) 27 U CI

Jiné ostatní náklady (549) a

A.Vl Odpisy, prodaný
položek celkem (ř. 30 až 34)

\ Jí "j-J Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 0 C
Éi Vj 3J. Prodaný diouhodobý majetek (552) !) c

Prodané cenné papíry a podíly (553) .] :] CI

A.Vl26 Prodaný materiál (554)
É" !j} 2,i Tvorba a použití rezerv a opravných položek (556-9) aá

l,] ů

ÁV;i !8 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované méŽi ---_ll
organizačnimi složkami (eóx/ -]A

0 L]

AVl!l. |?aň x pří.!tmů e*íke*l {ř, 48) +1

Daň z příjmů (59x) 38 ", G CI

tó

(

{



e isic
ťi::ilku Název položky

ř*dkL;
činnost hlavni činnost

hospodářská ceik*in
4

Výnosy (ř. 67) 40
Provozní dotace (ř. 42) 41

Bl1 Provozní dotace (691) 0 0 t.

B Příjaté přispěvky celkem ft, a4 až a6) éŤ

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) i)

Přijaté přispěvky (dary) (682) ú
|]ii4 Přijaté členské příspěvky (684) 47 0 47

TĚby za vlastní rnýkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)

B,ll1.1 Tžby za vlastnívýrobky (601) 0
B ll1.2 Tžby z prodeje služeb (602) 4§ 0
Bill3 Tržby za prodané zboží (604) ir,

ů
* !\l. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 5,1

B,lV 5
Smluvní pokuty, úroky z prodleni a ostatní pokutv a ,_ , _ _.
penále G41-2) c

i,V t) Platby za odepsané pohledávky (643) JJ s 0
B,!V.7 Výnosové úroky @44) G

3 jV8 Kursovné zisky (645) |j

ts.;ť 9 Zúčtování fondů (648)

B lV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 57 0 n
'FrŽr'l1r 

r: 3r*ld*j* roia;*Ťkt.l *elken: {ř. §S až 63} *"J*Ě

Í"',!1;o'"o"ie 
dlouhodobého nehmotného a hmotného 

1osz; 59 0 *
B.v 12 Tžby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 0 Ll
B.V.13 ržby z prodeje materiálu (654) ,:.l

B.V.14 Výnosy z krátkodobého íinančního majetku (655) ů
B.V.15 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 0 ů
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A Vlll 29 Daň z přijmů (591) čfl i}
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Kontrolni číslo (ř. 1 - 67) ů,]ť)
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Podpis vedoucího úč.jednotky:

Servisní centrum sportu
čus pelhřimov

Friedova 1464,393 01 Pelhřimov
lčo: o73 87 865 Odpovídá za úd{e Marta Háková

Telefon:


