
 

 

Příloha k účetní závěrce 
v plném rozsahu 

Korporace T.J. Sokol Roudnice n.L. pobočný spolek 

 

ke dni 31.12.2019 

 
 
 
 
Obsah přílohy 
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 

 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

2. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem 

3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

4. Informace o položkách dlouhodobého majetku 

5. Celkové odměny účtované auditorem 

6. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 

7. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy 

veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 

8. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 

9. Informace k položkám dluhů 

10. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 

11. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu 

zisku a ztráty 

12. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 

vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

13. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 

14. Informace k dani z příjmů 

15. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a 

majetkové situace 

16. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 

17. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 

18. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

19. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o 

kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech 
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1. Popis účetní jednotky 
 
Název:      T.J. Sokol Roudnice n.L. pobočný spolek 
Sídlo:      Sokolská 1284, PSČ 413 01, Roudnice nad Labem 
Právní forma:     pobočný spolek 
IČ:     44224907 
Předmět podnikání:    provozování sportovních zařízení 
Den vzniku účetní jednotky:    
Zdaňovací období:    od 1.1.2019 do 31.12.2019 
Rozvahový den:    31.12.2019 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 12.3.2020 

 
 
 
 
1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 

Provozování sportovních zařízení 
 
1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 

Starosta: MUDr. Tomáš Petrák 

Místostarosta: Mgr. Radim Svoboda 

Jednatel: Pavel Kautský 

 
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 
 
2.1. Použité obecné účetní zásady 

Předkládaná účetní závěrka korporace byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a dle opatření 
Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 
 
Účetnictví spolku bylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a navazujících předpisů bez 
odchylek těchto norem. 

 
2.2. Použité účetní metody 

Účetnictví společnosti bylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a navazujících předpisů 
bez odchylek těchto norem. 

 
2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich 

vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 
Použité účetní metody jsou v souladu s ustanovením §7 zákona o účetnictví, odchylky ve smys-
lu odst. 5 nebyly použity. 
 

2.4. Způsob oceňování majetku a závazků 
 

Způsoby oceňování majetku a závazků byly použity v souladu se zákonem o účetnictví 
č.563/1991 Sb., zákonem o daních z příjmů č.586/1992 Sb. Včetně pozdějších úprav a opatření 
upravujících vedení účetnictví. 



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

Korporace T.J. Sokol Roudnice n.L. pobočný spolek 

ke dni 31.12.2019 

 

3 
 

  
Reprodukční cena: nebyla použita 
Vedlejší pořizovací náklady: doprava, clo, provize 
 

2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
Použité odpisové metody při stanovení odpisů: lineární, zrychlené 
Obsahově a formálně vymezení pojmu dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vychází ze 
zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb. A podle pozdějších úprav tohoto zákona a postupů 
účtování.  
Odpisy jsou prováděny ze vstupní – pořizovací – ceny a déle dle způsobu výpočtu odpisů podle 
zvolené metody. 
Účetní odpisy jsou prováděny měsíčně, od následujícího měsíce, v němž došlo k zařazení. Da-
ňové odpisy jsou prováděny v souladu s uvedeným zákonem k poslednímu dni zdaňovacího 
období. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je zohledněn v daňovém přiznání. 
 

2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
Používá se denní kurz dle kurzovního lístku ČNB 

 
1.1. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 

Nebylo použito 
 
1.2. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou 

Nebylo použito 
 
2. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem 

nebo původem 
Nebyly 

 
3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

Nebyly 
 
4. Informace o položkách dlouhodobého majetku 
 

Kino Sokol Třída T.G. Masaryka 4 819 934,30 

Povrch stadionu 8 837 124,20 

Trvalé porosty 3 598 560,00 

Dům Rvačov čp.164 1 609 820,60 

Dům Sokolská čp. 1284 1 184 794,10 

Kuželna     875 979,60 

Dřevěný přístřešek na sloupech 42 448,50 

Klubovna Třída T.G.Masaryka čp. 1429 92 292,30 

Pokladna, sklad, údr. dílna 134 373,00 

Dřevěný přístřešek na sloupech 1 176 351,60 

Venkovní úpravy - oplocení, plot, vrata a vrátka 614 341,80 

Malá tělocvična 643 635,90 

Technické zhodnocení budov 384 384,54 

Pozemek u kina 219 816,30 

Pozemek  53 626,50 

Pozemek  1 274 804,50 
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Přípojka vody, vodoměrná šachta 31 222,10 

Kolničky 17 262,90 

Pozemek  1 704,40 

Ostatní dlouhodobý majetek 489 000,00 

Samostatné movité věci 154 000,00 

Drobný majetek 597 000,00 

Oranžové hřiště pro děti a seniory v areálu TS 1 000 708,50 

 

 

Majetek 
Počáteční 

stav 
Přírůstky Úbytky Konečný 

stav 

Opravné položky a oprávky 
Úroky 

Počátek Změna Konec 

 Vlajka  72600      72600  72600  16154  48460   

 
 
5. Celkové odměny účtované auditorem 

Nebyly 

 
6. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 

Nemá 

 

7. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 
Nebyly 

 

8. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 
        Nebyly 
 
9. Informace k položkám dluhů  
 
9.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti 

k rozvahovému dni přesahuje 5 let 
Nebyly 
 

9.2. Dluhy kryté zárukou 
Nebyly 

 

9.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze 
Nebyly 

 

10. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 
Hlavní činnost: zisk 513 tis. 

Hospodářská činnost: ztráta 77 tis. 

 

11. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období 
v členění podle výkazu zisku a ztráty 
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   Sledované účetní období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2   

z toho členů řídicích orgánů   

z toho členů kontrolních orgánů   

z toho členů správních orgánů   

Osobní náklady   

z toho mzdové náklady 421170  

z toho zákonné sociální pojištění   

z toho ostatní sociální pojištění   

z toho zákonné sociální náklady   

z toho ostatní sociální náklady   

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích, 
kontrolních nebo jiných orgánů 

 

Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů   

 
 
12. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní 

jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 
Nebyly 

 

13. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 
Nebyly 

 

14. Informace k dani z příjmů 
 

14.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
Dle zákona o daních z příjmů 

 

14.2. Použité daňové úlevy 
Dle § 20, odst. 7 zákona o daních z příjmů 

V následujícím roce použita na opravy 

 

14.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev 
v předcházejících zdaňovacích obdobích 
Dle § 20, odst. 7 zákona o daních z příjmů 

Použita na opravy 

 

15. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 
hodnocení finanční a majetkové situace 
Nebyly 

 

16. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 
Finanční dar – neznámí dárci: 271194,- Kč. 

TICKETSTREAM s.r.o.: 7250,- Kč 
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17. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 
Nebyly 

 

18. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
931/901 

 

19. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných 
obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani 
výsledkových účtech 
Nebyly 

 
 
 
 
 
Sestaveno dne: 12.3.2020 
 
Sestavil: MUDr. Tomáš Petrák 
 


