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5) Hospodaření s rozpočtem OVV ČUS Šumperk v roce 2018
6) Plnění „Programu údržby sportovních zařízení SK/TJ“ v roce 2018 z dotace
Olomouckého kraje
7) Návrh rozpočtu OVV ČUS Šumperk na rok 2019
8) Návrh „Programu údržby sportovních zařízení SK/TJ“ pro rok 2019 z dotace
Olomouckého kraje
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Přidruženým členům Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s.
Členům OVV ČUS Šumperk
Členům KK OS ČUS Šumperk

Šumperk 6. května 2019

POZVÁNKA
na jednání Valné hromady Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s., která se uskuteční

ve středu 22. května 2019 v 15.30 hodin.
Jednání se bude konat v Divadelním sále IV. Základní školy, Sluneční ul. v Šumperku.
(místo konání valných hromad v roce v minulých létech)

Pro jednání valné hromady stanovuje OVV ČUS následující program:
Program
1) Zahájení
2) Procedurální záležitosti (schválení jednacího řádu VH, volba pracovního
předsednictva, volba mandátové komise VH)
3) Zpráva o činnosti od VH 2018 a hospodaření za rok 2018
4) Zpráva Kontrolní komise OS ČUS od VH 2018
5) Zpráva mandátové komise o účasti na VH
6) Diskuse k předneseným zprávám, předloženým písemným podkladům a
hlasování k záležitostem roku 2018
7) Návrh rozpočtu OS ČUS na rok 2019
8) Návrh programu údržby z dotace Olomouckého kraje pro rok 2019
9) Závěr valné hromady
- Návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání budou součástí předkládaných
podkladů, ev. další návrhy vzniklé v průběhu jednání bude předkládat pracovní
předsednictvo
- Diskuse a hlasování k bodům jednání 7 a 8 bude vždy u každého bodu samostatně
Oficiální pozvánka, mandátní lístky, organizační informace a podkladové materiály k jednání
budou odeslány elektronickou poštou řádným i přidruženým členům OS ČUS a současně budou
umístěny na webové stránce OS ČUS Šumperk http://sumperk.cuscz.cz/ do 10. května 2019. Soubor
podkladů bude rovněž v tištěné podobě předáván delegátům při prezentaci k jednání valné hromady.
V úctě
Ing. Markéta Vintrová
předseda OVV ČUS

Organizační pokyny pro účastníky Valné hromady OS ČUS
Zahájení

- v 15.30 hodin, delegáty prosíme, aby zaujali svá místa v sále do
15.25 h.

Místo konání

- valná hromada se koná v budově IV. ZŠ v Šumperku na ulici
Sluneční. K Divadelnímu sálu (přízemí) je přístup z boku hlavní
budovy z ulice Sluneční, od parkovišť. Možnost
parkování je u budovy školy a v okolních ulicích. Vchod bude
označen.
Ulice Sluneční je v Šumperku v sídlišti směrem na místní část
Temenice, směr Bohdíkov, event. Hrabenov – Ruda na Moravou.
Odbočka z ulice Temenické ve směru ze Šumperka do ulice Sluneční
je vlevo na úrovni hostince „Zastávka“ a kotelny – po pravé straně. Při
příjezdu od Rudy n. Mor. event. Bohdíkova – opačně.
Bod GPS pro navigaci ZDE: 49°58'17.079"N, 16°57'24.199"E

Prezentace

- bude probíhat od 14.45 hodin v předsálí Divadelního sálu. Delegáti při
prezenci odevzdají svůj mandátní lístek – v příloze, potvrzený
vysílající složkou (SK/TJ, okresní svaz) a podepíší se do prezenční
listiny. Pro účastníky bude při prezenci k dispozici balená voda.

Podklady
k jednání

- obdrží delegáti v tištěné podobě při prezenci před jednáním VH,
v elektronické podobě budou zaslány SK/TJ a svazům do 10. 5. 2019
a jsou také k dispozici na http://sumperk.cuscz.cz/

Cestovné

- účastníkům valné hromady nebude vypláceno, delegáti se účastní
jednání na náklady vysílající složky

Časový pořad

- zahájení v 15.30 hodin, předpokládané ukončení do 17.30 hodin

-o-o-o-

Jednací řád valné hromady OS ČUS Šumperk
(návrh)
A) Pracovní předsednictvo:
1) Jednání valné hromady (dále VH) řídí pracovní předsednictvo tvořené z 3 zástupců řádných
členů OS ČUS a 3 zástupců OVV ČUS.
2) Zástupci řádných členů OS ČUS jsou voleni delegáty valné hromady, ke zvolení
postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných všech delegátů. Zástupci OVV
ČUS jsou do pracovního předsednictva jmenováni OVV ČUS.
3) Pracovní předsednictvo určí ze svých členů řídícího valné hromady.
4) Řídící vede jednání, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí úkony
potřebné k zajištění průběhu jednání.
B) Delegáti valné hromady:
1) O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné
hromady. Delegáti řádných členů OS ČUS musí být pověřeni mandátem své vysílající
složky. Pověřením se rozumí ev. razítko a podpis na mandátním lístku, který je všem delegátům
rozesílán s pozvánkou.
2) Každý delegát má právo vystoupit k projednávaným záležitostem a předkládat náměty a
připomínky. Délka diskusního příspěvku se stanovuje na 4 minuty, připomínka z místa na 1
minutu. Diskutujícímu může řídící odebrat slovo pouze po předchozím upozornění a to v
případě, kdy překročil časový limit, nebo se zcela odchyluje od tématu, či hrubým způsobem
uráží přítomné.
3) Delegát je povinen se zúčastnit hlasování VH a dbát pokynů řídícího, týkající se průběhu
jednání.
4) Práva delegáta mají i přítomní členové OVV ČUS a RK OVV ČUS s výjimkou práva
hlasování, pokud však nejsou současně delegáty řádných členů OS ČUS.
5) Jednání VH OS ČUS se účastní hosté pozvaní OVV ČUS a mohou se souhlasem pracovního
předsednictva vystoupit v diskusi.
C) Komise valné hromady:
1) Valná hromada volí:
a) mandátovou komisi, která má 3 členy, přičemž dva jsou navrženi delegáty řádných členů OS ČUS a
jeden je navrhován OVV ČUS.
Ke zvolení členů mandátové komise postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných
delegátů. Komise ze svého středu určí mluvčího, který přednáší zprávu komise.
D) Usnesení valné hromady:
1)VH je schopna se usnášet, jsou-li splněny podmínky pro jednání ve smyslu platných „Stanov OS ČUS
Šumperk“.
2) O návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. O návrzích usnesení se
rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům
předkládá OVV ČUS, resp. KK OVV ČUS. Usnesení je schvalováno ke každému bodu jednání
samostatně. Platnost usnesení se řídí Stanovami OS ČUS.

-o-o-o-

Kontrola usnesení
valné hromady Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. konané dne 23. května 2018
Valná hromada:
1a) schválila
1b) schválila

-

1c) zvolila

-

jednací řád VH podle předloženého písemného podkladu
pracovní předsednictvo VH ve složení pp. Ing. Vintrová, Havlíček,
Šimíček, Faltýnek, Ing.Bank, Pospíšil
mandátovou komisi VH ve složení pp. Hobler, Ing.Barchařová, Černoch,

Následně byly podle programu předneseny zprávy k bodu 3) a 4) programu.
K bodu 5) programu, přednesla zprávu mandátové komise o účasti na valné hromadě Ing. Brachařová.

-

ze 104 řádných členů OS ČUS je přítomno 42 delegátů, tj. 40,4 %

-

ze 3 delegátů přidružených okresních svazů jsou přítomni 2, tj. 66,7 %

S ohledem na ustanovení článku III/2.7 platných Stanov OS ČUS Šumperk může tedy VH právoplatně
schvalovat usnesení.
V souladu s programem VH pokračovala bodem 6) programu „Diskuse k předneseným zprávám, předloženým
písemným podkladům a hlasování k záležitostem roku 2017.
K předloženým písemným podkladům i předneseným zprávám nebyla vedena žádná diskuse.
V následném hlasování VH :
2a) schválila

-

zprávu o činnosti a hospodaření OVV ČUS od valné hromady
v roce 2017, přednesenou předsedkyní Ing. Markétou Vintrovou

2b) schválila

-

zprávu o činnosti Kontrolní komise OS ČUS od valné hromady
v roce 2017, přednesenou předsedou KK Ing. Františkem
Tempírem

2c) vzala na vědomí - informaci o plnění usnesení VH OS ČSTV 2017, podle
předloženého písemného podkladu
3a) schválila

- hospodaření s rozpočtem OVV ČUS za rok 2017, podle
předloženého písemného podkladu

3b) schválila

-

užití části hospodářského výsledku (HV) roku 2017
na krytí nákladů roku 2018 a zůstatku z HV vložením do rezervy
OVV ČUS

3c) schválila

-

plnění programu údržby sportovních zařízení roku 2017 z dotace
Olomouckého kraje, podle předloženého písemného podkladu

3d) schválila

- výroční zpráva spolku Okresní sdružení ČUS Šumperk, z.s. za rok
2017, včetně příloh.

K bodu 7) programu „ Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2018, přednesla úvodní slovo předsedkyně OVV Ing.
Markéta Vintrová. K návrhu nebyly dotazy ani připomínky. V hlasování VH :
4a) schválila
4b) schválila

-

-

rozpočet OVV ČUS Šumperk pro rok 2018, podle předloženého
písemného podkladu s tím, že vyčíslená ztráta rozpočtu ve výši
38.000.- bude kryta z přebytku rozpočtu roku 2017
převod částky 56.000.- z HV roku 2017 do rezervy OVV ČUS.

K bodu 8) programu „ Návrh Programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje 2018“ úvodní
slovo přednesla předsedkyně OVV ČUS Ing. Markéta Vintrová.
K návrhu nebyly dotazy ani připomínky.
V hlasování VH:
5a) schválila

-

v pořadí program akcí údržby sportovních zařízení z dotace
Olomouckého kraje dle předloženého písemného materiálu

Hospodaření OVV ČUS za rok 2018
I.

Úvod:

Rozpočet OVV ČUS pro rok 2018 byl schválen Valnou hromadou OS ČUS dne 23. 5. 2018. Na
jednáních OVV v průběhu roku 2018 bylo čerpání a využívání svěřených prostředků pravidelně
projednáváno a nebyl shledán důvod rozpočet měnit či upravovat.
II. Vlastní čerpání rozpočtu : (v tis. Kč)
NÁKLADY
položka
50 – spotřebované nákupy
51 – služby
52 – mzdové a související náklady
53 – daně a poplatky
54 – ostatní náklady
58 – členský příspěvek ČUS
Celkem
VÝNOSY
položka
60 – výnosy z vlastních výkonů
64 – ostatní výnosy
68 – přijaté příspěvky
69 – provozní dotace
Celkem
Schodek

rozpočet 2018

čerpání 2018

150
150
650
10
10
10

113
91
799
4
14
11

v%
75
61
123
4
140
110

980

1032

105

200

184

92

2

62
680

129
674

208
99

942

989

105

-38

-43

Komentář k položkám:
50 – materiál, energie související s provozem kanceláře a budovy OS ČUS Šumperk
51 – schůze, poštovné, telefony, údržba majetku, pojištění, odpady, elektronické zabezpečení budovy
52 – mzdy včetně odvodů - sociální a zdravotní zabezpečení, zákonná pojištění, vyplacena dohoda o
provedení práce v souvislosti s administrací dotací z Olomouckého kraje
53 – poplatky banka
54 - tvorba sociálního fondu, ostatní výdaje, členský příspěvek
60 – nájmy v budově OS ČUS
64 - ostatní výnosy- přeplatky energií
68 – členské příspěvky SK/TJ a příspěvky okresních sportovních svazů za služby, dotace města
Šumperk
69- dotace ČUS Praha a ČUS Olomouc
III. Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS Šumperk 2019:
a) VH OS ČUS schvaluje hospodaření s rozpočtem za rok 2018
b) VH OS ČUS schvaluje použit na krytí schodku rozpočtu 2018 HV roku 2017 (+98)
c) VH OS ČUS pověřuje výkonný výbor disponovat s případnými přebytky hospodaření minulých let
s účelem na údržbu a provoz majetku OS ČUS

Plnění programu údržby sportovních zařízení v roce 2018 z dotace
Olomouckého kraje
I.

Úvod:
Na základě usnesení Valné hromady OS ČUS uskutečněné dne 23.5.2018, byl schválen
návrh Programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje pro rok 2018.
K dispozici pro tento účel jsme obdrželi jako neinvestiční dotaci 617.000.-Kč.

II. Schválený program, financování a plnění:
p.č.

název SK/TJ

název a popis akce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

TJ Ta Ruda
So Postřelmůvek
So Brníčko
LOKO Zábřeh
Ji Rapotín
TJ Morava Velké Losiny
FK Bohdíkov
So Lesnice
SCHPK Sobotín
FC Rovensko
FK Hanušovice
So Václavov
Ta Moravičany
FK Šumperk
TJ Šumperk
SK Zábřeh
DPP
Celkem

oprava topení v tělocvičně
výměna oken a dveří
oprava střechy kabin
oprava podlahy v sokolovně
oprava hřiště a osvětlení
oprava boxů
oprava kabin
oprava stropu kabin
oprava boxů
oprava odvodnění hřiště
oprava oplocení
oprava hřiště
oprava střechy kabin
údržba hřiště
údržba hřiště
údržba hrací plochy

dotace v tis. Kč
50
55
20
40
30
0
50
60
20
50
0
20
40
50
60
62
10
617

Komentář:
Do financování byly zařazeny akce pod pořadovým číslem 1 – 16 -SK Zábřeh, zde však s částkou jen 42
tis. Kč. Z důvodu nedostatku financí na doúčtování 30% spoluúčasti, odmítli dotaci: TJJ Morava 10 tis. a
FK Hanušovice 20 tis. Kč. Z tohoto důvodu byla dofinancována a o 2 tis. navýšena dotace SK Zábřeh a
to na 62 tis. Kč a dále byla z dotace TJJ Morava uhrazena odměna za administraci programu
p.Šimíčkovi.
III. Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS Šumperk 2019:
a) VH OS ČUS schvaluje plnění programu údržby z dotace Olomouckého kraje v roce 2018

Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2019
Návrh rozpočtu je sestavován (v tis.) v rozsahu nezbytných výdajů pro zabezpečení činnosti OVV
ČUS pro rok 2019 . Na straně výnosů s mírou reálné znalosti o dosažení těchto příjmů. Struktura
rozpočtu je, oproti minulým obdobím, rozdělena na hlavní a hospodářskou činnost. Důvodem je
změna financování v důsledku zrušení hlavního zdroje příjmů okresního sdružení – dotace z MŠMT.
Pro rok 2019 je financování činnosti zajištěno především výnosy z pronájmů a souvisejících služeb
poskytovaných stávajícím nájemníkům a nově vzniklému pobočnému spolku SCS ČUS Šumperk.

Náklady:
Položka

hlavní činnost

hospodářská činnost

50-spotřebované nákupy

105
228
115
10
10
15

111
20
288

51-služby
52-mzdové náklady
53-daně a poplatky
54-ostatní náklady
58-čl.příspěvek ČUS
Celkem

483

419

Výnosy:
Položka

hlavní činnost

hospodářská činnost

60-výnosy z vlastních výkonů a služeb

626

64-ostatní výnosy
68-přijaté příspěvky

222

Celkem

162

626

rozdíl

-261

207

HV

2019

-54

Krytí HV roku 2019 z HV roku 2017(+98)
Komentář k položkám:

50 materiál, vysílač ZZ,energie, PHM
51 schůze,poštovné,telefony,údržba,pojištění,popelnice,zabezpečení
oprava rozvodů vody, leasing automobilu
52 mzdy,soc.a zdrav pojištění, zákonné pojištění
53 poplatek banka
54 tvorba fondu,ostatní
60 pronájmy nebytových prostor, účetní služby SCS
68 příspěvky svazů, čl.příspěvky ,příspěvek Ol.kraje

Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS Šumperk 2019 :
a) VH OS ČUS schvaluje návrh rozpočtu OVV na rok 2019 s tím, že vyčíslená ztráta ve výši
-54 tis. Kč bude kryta z HV roku 2017

Návrh programu údržby sportovních zařízení pro rok 2019 z dotace
Olomouckého kraje
OVV ČUS obdržel, na základě výzvy adresované SK/TJ celkem 36 žádostí SK/TJ s celkovým
požadavkem na 5.652 tis. Kč.
OVV ČUS při sestavování následujícího návrhu postupoval obdobným systémem jako v létech minulých,
tj. na čelo pořadí jsou zařazeni žadatelé, kteří o dotaci žádali v roce 2018, ale z důvodu nedostatku
finančních zdrojů v roce 2018 k financování nedošlo a o dotaci požádali i pro rok 2019: Dále byli
zařazeni žadatelé noví a následně žadatelé, kteří v roce 2018 dotaci tohoto druhu obdrželi a žádají
dotaci pro rok 2019. Zařazení žádostí do programu bylo sestavováno v době, kdy nebyla známa výše
dotace pro náš okres ani podmínky pro poskytnutí dotace.
Názvy spolků jsou uváděné ve formě zkrácených názvů.

P. č.

název SK/TJ

název akce a popis prací

návrh dotace v tis. Kč

Nefinancované v roce 2018, znovu požádali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TK Staré Město
SK Rájec
TJ So Štíty
So Sobotín-Petrov
So Malá Morava
TJ Omega Sobotín

So Bratrušov

oprava kurtů
oprava plotu
údržba hřiště
oprava soc. zařízení
oprava elektroinstalace
oprava stájí
oprava oplocení
výměna oken a dveří v kabinách
oprava tenisových kurtů a hrací plochy
oprava soc. zařízení v kabinách

So Bludov

oprava tenisových kurtů a hrací plochy

So Velké Losiny

oprava odvodňovacího kanálu

KK Šumperk

oprava obložení kuželny

So Sudkov

údržba hřiště

So Hrabenov
SK Zvole
Sp.Loučná nad Desnou

25
20
60
30
35
20
70
60
50
50
49
80
50
60

Noví žadatelé:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

So Dolní Studénky
SK People
Celtic Libivá
SK Loštice 1923
KK Zábřeh
FK Mohelnice
TJ Baník Staré Město
SK Sulko Zábřeh
TJ Šumperk
HORSES HÁJ
FK Ruda nad Moravou

údržba hrací plochy v sokolovně
oprava povrchu hřiště a oplocení

oprava střechy kabin
oprava zavlažování
oprava povrchu sportoviště
údržba hřiště
oprava zavlažování
údržba hřiště
údržba hřiště

údržba jízdárny
výměna dveří v kabinách

60
40
20
60
20
60
50
60
50
40
20

Čerpali v roce 2018, žádají
opět:
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ta Moravičany
SCHPK Sobotín
FC Rovensko
TJ Ta Ruda
FK Šumperk
SK Zábřeh
So Lesnice
So Postřelmůvek
Ji Rapotín
So Václavov
FK Bohdíkov

oprava střechy kabin
oprava boxů
oprava soc. zařízení
oprava podlahy v tělocvičně
údržba hřiště
údržba hrací plochy
výměna oken a dveří v kabinách
oprava soc. zařízení v tělocvičně
oprava ten. kurtů
oprava soc. zařízení v kabinách
oprava kabin

Celkem

40
15
40
50
50
60
50
50
20
20
50
1584

Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS Šumperk 2019:
a) VH OS ČUS schvaluje v pořadí program akcí údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého
kraje 2019
b) VH OS ČUS zplnomocňuje výkonný výbor upravit program dle podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace Olomouckým krajem z dotačního titulu 2- Víceletá podpora sportovní činnosti

Hodnotící výroční zpráva Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. za rok 2018
Hodnotící výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem
31. prosince 2018. Její jednotlivé části jsou také podkladem pro jednání valné hromady spolku dne
22. 5. 2019.
Obsah
1) Obecné informace o organizaci
2) Hlavní a vedlejší činnost organizace
3) Struktura organizace
4) Členská základna
5) Hospodaření organizace

1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

Okresní sdružení ČUS Šumperk, z.s.
Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk
495 61 651
CZ 495 61 651
spolek
L 2426 vedená u Krajského soudu v Ostravě

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Okresní sdružení ČUS Šumperk, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve
sledovaném období uskutečňovalo hlavní činnost organizace, zejména:
a) podílelo se na vytváření podmínek k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se
uskutečňuje v členských subjektech OS ČUS, případně i mimo tyto subjekty na území okresu
Šumperk. K tomu sloužil mj. program „Sportuj s námi“, konzultace při přípravě dokumentů na
podporu sportu atd.
b) poskytovalo, prostřednictvím programu Servisních center služeb (SCS) služby svým členským
subjektům, případně dalším organizacím či institucím, které působí v rámci sportovního prostředí.
Zde se jednalo zejména o poradenství v oblasti ekonomiky, používání „Informačního systému
ČUS“, příprava dokumentů a návrhy zápisů do spolkového rejstříku Krajského soudu Ostrava
atd.
c) podílelo se na provozování a udržování sportovních zařízení ve vlastnictví či provozu svých
členských spolků a to prostřednictvím programů vyhlašovaných MŠMT, které SCS OS ČUS
administruje a programu údržby zařízení z dotace Olomouckého kraje,
d) hájí zájmy svých členů, za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy i
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
e) zajišťovalo pro své členské spolky semináře a konzultace v oblasti ekonomické a legislativně
právní,
f) se svými členskými spolky se podílelo na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcí,
g) dalšími formami své činnosti napomáhalo rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví
v okrese Šumperk, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
h) spravovalo vlastní nemovitý – budovu OS ČUS v Šumperku a movitý majetek.

Za účelem financování hlavní činnosti provozovalo OS ČUS Šumperk také vedlejší činnost. Ve
sledovaném období měl spolek příjmy z pronájmu prostor ve své budově pro jiné sportovní spolky i
podnikatelské subjekty.

3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným
orgánem je okresní výkonný výbor. Členské spolky provozují a organizují svoji sportovní činnost
samostatně, avšak vždy však v zájmu Okresního sdružení ČUS jako celku.
Statutárním orgánem je:
Ing. Markéta Vintrová, předseda.
Zmocnění k jednání a podepisování jménem OS ČUS Šumperk, vystavené statutárním zástupcem, má
místopředseda David Aleš a tajemník Vladimír Šimíček.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace a ve složení statutárních orgánů
4) Členská základna
Okresní sdružení ČUS evidovalo na konci sledovaného období 101 členských spolků s 10326 fyzickými
členy, z toho 7648 mužů a 2678 žen.
Svoji činnost členové vykonávali v 37 sportovních odvětvích.
5) Hospodaření organizace
Okresní sdružení ČUS Šumperk, z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost z členských příspěvků
svých spolků (600 Kč/spolek/rok), z dotací krajské a místní samosprávy, ze služeb poskytnutých na
základě smluv a z vedlejší činnosti -provozování vlastního majetku.
Spolek ve sledovaném období dosáhl záporného výsledku hospodaření.
Veškeré náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) odpovídají plánu na uvedené období. Spolek vykazuje
dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v příloze této
výroční zprávy:
Příloha č. 1 – výkaz zisku a ztráty+ rozvaha.

Sestavil
Dne

Ing. Markéta Vintrová-předseda
15.4.2019

Schváleno Valnou hromadou Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. dne 22.5.2019

Výčet položek podle

Výkaz zisku a ztráty

vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v tisících Kč)
Název, sídlo, právní
forma a předmět
činnosti účetní jednotky

IČ
49561651

Okresní sdružení
ČUS, z.s.
Tyršova 12,
Šumperk
spolek
Číslo
řádku

A.
I.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem

II.

1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
4. Prodané zboží
Služby celkem

III.

5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
Osobní náklady celkem

IV.

9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
11. Ostatní sociální pojištění
12. Zákonné sociální náklady
13. Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem

V.

14. Daň silniční
15. Daň z nemovitostí
16. Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem

VII.

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
18. Ostatní pokuty a penále
19. Odpis nedobytné pohledávky
20. Úroky
21. Kursové ztráty
22. Dary
23. Manka a škody
24. Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku
27. Prodané cenné papíry a podíly
28. Prodaný materiál
29. Tvorba rezerv
30. Tvorba opravných položek
Poskytnuté příspěvky celkem

VIII.

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
32. Poskytnuté členské příspěvky
Daň z příjmů celkem

VI.

33. Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Činnosti
hlavní

2064
113
36
77

493
393
7
2
91
777
610
161
1
5
5

hospodářská
53
42
42

10

10

1
1

5
27

27

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

649
649

2064

53

Číslo
řádku
B.

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

II.

1. Tržby za vlastní výrobky
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby za prodané zboží
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

III.

IV.

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby
5. Změna stavu zásob polotovarů
6. Změna stavu zásob výrobků
7. Změna stavu zvířat
Aktivace celkem
8. Aktivace materiálu a zboží
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní výnosy celkem

VI.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
13. Ostatní pokuty a penále
14. Platby za odepsané pohledávky
15. Úroky
16. Kursové zisky
17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
celkem
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
21. Tržby z prodeje materiálu
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
23. Zúčtování rezerv
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
25. Zúčtování opravných položek
Přijaté příspěvky celkem

VII.

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
27. Přijaté příspěvky (dary)
28. Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem

V.

29. Provozní dotace
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
D.

34. Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne 25.3.2019 Kontaktní osoba:

Vintrová

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Činnosti
hlavní

hospodářská
1445
243
626
243
626

243

2

2

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Tel:739011848

134
76
58
683
683
1 445
-619

243
190

-619

190

výčet položek podle
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA (Bilance)
v plném rozsahu

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č.548/2004 Sb.

ke dni 31.12.2018
(v tisících Kč)
Název, sídlo a právní forma a
předmět činnosti účetní jednotky

IČ
49561651

Okresní sdružení ČUS,z.s
Tyršova12, Šumperk
SPOLEK
sportovní činnost
Číslo
řádku

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem

Součet ř. 2+10+21+29

1

Součet ř. 3 až 9

2

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2. Software

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10
11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6. Základní stádo a tažná zvířata

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

94

94

1622
94

1614
94

972
339

972
122

209

215

-1520

-1520

-972
-339

-972
-122

-209

-215

20
Součet ř. 22 až 28

21

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Půjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Stav k posled.
dni účetního
období

9
Součet ř. 11 až 20

1. Pozemky

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

28
Součet ř. 30 až 40

29

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

2. Oprávky k softwaru

31

3. Oprávky k ocenitelným právům

32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6. Oprávky ke stavbám

35

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

36

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

Číslo
řádku
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem

Součet ř. 42+52+72+81

41

Součet ř. 43 až 51

42

1. Materiál na skladě

43

2 Materiál na cestě

44

3. Nedokončená výroba

45

4. Polotovary vlastní výroby

46

5. Výrobky

47

6. Zvířata

48

7. Zboží na skladě a v prodejnách

49

8. Zboží na cestě

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II. Pohledávky celkem

52
53

2. Směnky k inkasu

54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4. Poskytnuté provozní zálohy

56

5. Ostatní pohledávky

57

6. Pohledávky za zaměstnanci

58

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění

60

9. Ostatní přímé daně

61

10. Daň z přidané hodnoty

62

11. Ostatní daně a poplatky

63

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv.
celků

862

64
10

129
7

53
1

122

1200
35

722
19

1165

703

1
1

11
11

1359

956

64
65

14. Pohledávky za účastníky sdružení

66

15. Pohledávky z pevných terminovaných operací

67

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

68

17. Jiné pohledávky

69

18. Dohadné účty aktivní

70

19. Opravná položka k pohledávkám

71
Součet ř. 73 až 80

72

1. Pokladna

73

2. Ceniny

74

3. Účty v bankách

75

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

6. Ostatní cenné papíry

78

7. Pořízovaný krátkodobý finanční majetek

79

8. Peníze na cestě

80
Součet ř. 82 až 84

81

1. Náklady příštích období

82

2. Příjmy příštích období

83

3. Kursové rozdíly aktivní

84

AKTIVA CELKEM

1265

59

8. Daň z příjmů

IV. Jiná aktiva celkem

Stav k posled.
dni účetního
období

51
Součet ř. 53 až 71

1. Odběratelé

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

ř. 1+41

85

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled.
dni účetního
období

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem

Součet ř. 87 + 91

86

Součet ř. 88 až 90

87

1. Vlastní jmění

88

2. Fondy

89

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
II. Výsledek hospodaření celkem

B.

91
92

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

Součet ř. 96+98+106+130

95

ř. 97

96

I. Rezervy celkem
1. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem

99
100

3. Závazky z pronájmu

101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

103

6. Dohadné účty pasivní

104

7. Ostatní dlouhodobé závazky

106
107

2. Směnky k úhradě

108

3. Přijaté zálohy

109

4. Ostatní závazky

110

5. Zaměstnanci

111

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

7. Závazky k institucím soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění

113

8. Daň z příjmů

114

9. Ostatní přímé daně

115

10. Daň z přidané hodnoty

116

11. Ostatní daně a poplatky

117

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

15. Závazky k účastníkům sdružení

121

16. Závazky z pevných termínových operací

122

17. Jiné závazky

123

18. Krátkodobé bankovní úvěry

124

19. Eskontní úvěry

125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

126

21. Vlastní dluhopisy

127

22. Dohadné účty pasivní

128

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129
Součet ř. 131 až 133

131

2. Výnosy příštích období

132

3. Kursové rozdíly pasivní

133

Podpisový záznam: Ing. Markéta Vintrová

128

107
2

128
4

43

34

18
6

18
6

38

66

1359

956

130

1. Výdaje příštích období

Sestaveno dne: 25.3.2019……………………………

105
105

105
Součet ř. 107 až 129

1. Dodavatelé

PASIVA CELKEM

-429
-429

98

2. Vydané dluhopisy

IV. Jiná pasiva celkem

105

97
Součet ř. 99 až 105

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

III. Krátkodobé závazky celkem

828
1257
1234
23

90
Součet ř. 92 až 94

1. Účet výsledku hospodaření

Cizí zdroje celkem

1254
1147
1129
18

ř. 86 + 95

134

Poznámky:

