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1. Obecnéinformaceo organizaci
z. s.
SportovníunieokresuDomaZlice,
Nézevúòetníjednotky:
Domaàlice
Sídlo:
004 35 481
rÒo:
c2000435481
Dre
:
spolek
Prévní forma:
souduv Plzni
L 1585vedenéu Krajského
znaòka:
Spisové
2. Hlavnía vedlejÈíèinnostorganizace
vymezenou
OSeUSSportovníunieokresuDomailice(délejen SUOD)mé svojihlavníòinnost
organizace,
zejména:
veSkerou
hlavníòinnost
Ve sledovaném
obdobírealizoval
stanovami.
lizovanéhoservisu a potiebnrich sluÍeb èlenskrimsubjektúm,
a) poskytovéníspecia
prostÈedíregionu,
pÌípadnédaléímorganizacím
a institucímv rémcisportovního
propagaci
podporu
zdravéhoiivotního
veékerfchforem sportovníchaktivit,
b) organizacia
stylua éíienípovédomíoprospéSnosti
sportuzejménav oblastijeho vlivuna zdraví,
c) héjit zéjmy svfch èlenú, za tím úòelem spolupracovats orgény stétní sprévy a
samosprévys ostatnímisportovnímiorganizacemii jednotlivci,
a sportovnékulturníchakcích.
d) poiédatnebopodíletse na poiédénísportovních
Za úóelemfinancovéní
hlavníèinnostinebylaprovozovéna
vedlejSí
òinnost.
3) Struktura organizace
Nejvy5Sím
orgénemSUODje valné hromada.
Ve sledovaném
obdobínedoéloke zménémve struktuieoreanizace
a ve sloienístatutérních
orgénú.
NejvyéÈím
vfkonnrim orgénemje 5 èlennf v'ibor ve sloZení
o piedsedaIng.ZdenékKubalík
r místooiedseda
KarelHencl
o místopiedseda
lng.ZdenékKubovec
o èlenKarelKrélík
r òlenVéclavKonooík
StatutérnímorgénemSUODje píedsednictvove sloZení:
o pÍedsedaIng.ZdenékKubalík
o místooiedseda
KarelHencl
o místopiedseda
Ing.ZdenékKubovec
Kontrolnímorgénemje 3 èlennékontrolníkomiseve sloiení:
o piedsedaLuké!Denk
o èlenDaliborKubù
o èlenLiborHorék
+) èlenskézékladna
období:
SUODevidovalana koncisledovaného
o 3 okresnísvazy
(volejbalovi,
tenisovú,
stolníhotenisu)
o 83 sdruienúchTl a SKs celkovr/'m
poòtem8 723 fyzickfchosob

5) HospodaÍeníorganizace
SUOD v prúbèhu roku financovala svoji òinnost zejména z piíspèvkú dotací MsMT,
z òlensk'l'chpiíspèvkú, dotací z rozpoòtú místní samosprévya piíspévkú od sportovních
organizaci.
Organizacena vlastnímstiedisku(tj. bezokresníchsportovníchsvazú)vesledovanémobdobí
doséhla vúsledku hospodaiení zisku 3 409 Kó. Organizacedoséhla zisku efektivním
hospodaienímpiedevSímúsporou nékladúz piedchozíchobdobí, které nepiímo souvisely
s hlavníèinností.
V piípadè hospodaieníorganizacejako celkuje rnisledekhospodaienízisk86 576 Kè,z toho
informace
v hlavníòinnostizisk83 576 Kòa v hospodéiskéòinnostizisk,3000 Kó.PodrobnéjÉí
o hospodaíeníorganizaceve sledovanémobdobí jsou uvedeny v pÍílohéch této vfroòní
zprévy:
Piífohaè. 1,- Yykazziskua ztréty
Piílohaò.2- Rozvaha

Sestavil:Ing.ZdenèkKubalík
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Nàzev
úÒetnijednotky
Su0DDomaiÌice
Fúgnerova
647
Domailice
34401
Òinnost
Císlo
fàdku

hospodéfskà

hlavní

celkem

Nóklady

t.

2

90

90

Spotfebamateriélu,
energiea ostat.neskladovanvch
dodàvek

3

27

27

],I

l l

52

52

577

577

466

466

2.

Prodanézbo:í

3.

Opravya udÈovaní

5

4.

Néklady na cestovné

6

Nékladyna reprezentacj

7

6.

ostatnísluzby

I

Zménastavuzósobvlastni éinnosti a aktivace

I

[.

t.

S p o t i e b o v a n én ó k u p y a n a k u p o v a n és l u Z b y

7.

Zménastavuzésobvlastníèinnosti

10

8.

Aktivacemateriélu,
zbozi a vnitroorganizaòních
siuzeb

11

L

Aktivacedlouhodobého
majetku

12

O s o b n í n ó k l a d yc e l k e m

'10. Mzdove nàklady

14

'|

1 1 ZékonnésocjarnipojisténÍ

11

111

25

25

24

24

1

1

60

60

60

60

752

752

1 2 . Ostatnisociéìnípojiètèní
1 3 . Zàkonnésociélnínéklady

17

ostatni socialnínàklady

18

D a n éa p o p l a t k y

19

1 5 . Danèa poplalky

20

ostatni nóklady

1 6 Smluvnípokuty,úrokyz prodlení,ostatnipokutya penéle

22

1 7 . Odpisnedobytnépohledévky

23

' 1 8 . Nékladovéuroky

24

1 9 . Kufsové ztréty

25

24. Dary

26

2 1 Mankaa Skody

27

22. Jiné ostatnínéklady

28

Odpisy,prodani majetek,tvo.ba a pouiití rezerv a opr.poloiek

29

23. Odpisydlouhodobého
majetku

30

24. Prodanidlouhodobimajetek

31

25. Prodanécennépapírya podÍly

v .

26. Prodanimateriél

33

2 7 . Tvorba a pouzití rezerv a opravnich polozek

34

Poskytnuté
piíspèvky
28. Poskytnuteòlensképiíspèvkya pfispévkymezi org.slo2kami

v l

36

D a Èz p i í j m ú

29. Dan z piíjmú
N ó k l a d yc e l k e m

38
39

óinnost
utsto
fédku

VYnosy

B.

hospodélskà

hlavní

cetKem

40

t.

41
1

[.

Provoznídotace

42

Piijaté piíspévky

43

640

640

2.

Piijaté piíspèvkyzúètovanémezi o€anizaóními slo:kami

3.

Plijaté pllspèvky (dary)

45

445

485

Piijaté òlensképfíspèvky

46

132

132

TÈby za vlastnfvtkony a zboií

47

40

40

Ostatnívinosy

A8

5.

Smluvnípokuty,úrokyz prodlení,ostatnípokutya penàle

49

6.

Platby za odepsanépohledévky

50

7.

Vinosové úroky

51

L

Kursovézisky

52

L

Zúótovénífondú

53

680

680

flt.

1 0 . Jiné ostatnívinosy

't1

23

54

lÉby z prodeje majetku

55

TÉby z prodejedlouhodobéhonehmotnéhoa hmotnéhomajetku

56

1 2 . TÉby z prodejecennych papírú a podílù
13. Trzby z prodejemateriélu

58

1 4 . Vinosy z krétkodobéhofinanónihomajetku

59

1 5 . Vinosy z dlouhodobého
fìnanèního
majetku

60

Vinosy celkem

61

c.

Visledek hospodaienípfed zdanèním

62

D,

Visledek hospodaiení po zdanèní

63

Prévní forma úòetníjednotky:
Piedmèt è;nnostiì
Sestavenodne: 18.04.2'1
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NézevúÒetníjednotky
SI.JOD
Doma:lice
Fiignerova647
Domailice
34401

00435481

Stav k poslednímu
dni úéet.období
A. Dlouhodoby
l. Dlouhodoby

majetek celkem
nehmotni

majetek cetkem

l.Nehmotne Wsledky vyzkumu a vyvoje

4.Drobni dlouhodoby nehmotny majetek
s.Ostatni dlouhodobi nehmotny majetek
6.Nedokonèen)i dlouhodobi

nehmotni majetek

T.Poskytnuté zélohy na dlouhodobi

nehmotni majetek

ll. Dlouhodobi hmotny majetèk celkom

2.UmèleckA díla, piedméty a sblrky

4.Hmotné movité véci a jejich soubory

6.Dospèlà zvíiata a jejich skLrpiny
T.Drobni dlouhodobi hmotni majetek
a.Ostatni dlouhodobi

hmotny majetek

9.Nedokonòeni dlouhodobi

hmorny majetek

'lo.Poskytnuté zélohy na
dlouhodobi

hmotni majetek

lll. Dlouhodoby finanéni majetek cèlkem
l.Podily - ovlédané nebo ovlédající osoba

3.Dluhové cenné papfry dr:ené do splatnosti
4. Pùjèky organizaóním slo2kém
s.Ostatnl dlouhodobé pújòky
6 Ostatní

dlouhodobi

lV. Opràvky k dlouhodobému

finanèní

majetek

malètku cèlk€m

'1.Oprévky k nehmotnim

v)?sledkúm vizkumu

a vivoje

3-Oprévky k ocenitelnim pràvúm
4.Oprévky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5-Opràvky k ostatnimu dlouhodobému nehmotnému majetku

7.Opràvky

k samostatnim

A.Opràvky k péstitelskim
LOprévky

k zékladnímu

movitim

vècem a souborúm

movitúch vécí

celkúm trval)rch porostù
stàdu a ta:nym

zvíiatúm

1O.Oprévky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11-Oprévky k ostatnímu dtouhodobému hmotnému majètku

rédku
B. Krótkodobt

maj€tèk celkem

l. Zesoby celkem

Stav k 1.dni
úèetního období

Stav k posledntmu
dni úòet.období

4o2

379

42

l.Materiél na skladé

43

2.Materiél na cesté
3.Nedokonòèné yiroba

45

4.Polotovary

46

vlastní viroby

5.Virobky
6.Mladà a ostatní zvílata a jejich skupiny

4A

7.Zbo2í îa sklacjé a v prodeinàch

49

A.Zbo:í na cestè

50

9.Poskytnuté zélohy na zàsoby

51

ll. Pohledévky

celkem

52

1-Odbératelé
2.Smènky k inkasu
3-Pohledavky

za eskontované

4.Poskytnuté

provozní zàlohy

54
cenné papíry

55
56

5.Ostatní pohledévky

57

6. Pohledévky za zaméstnanci

5a

T.Pohledévky

za ìnstitucemi soc.zabezpeèení

a veiejného

60

LOstatní piimé danè

61

1O.DaÈ z piìdané hodnoty

62

1l.Ostatní danè a poplatky

63

12.Néroky na dotace a ostatní zúAovàní

se stétním rozpoètem

64

13.Néroky na dotace a ost.zúèt.s rozpoétem orgénr:r úz.sam.cetkù

65

14 . P o h l e d é v k y z a ú è a s t n í k y s € l r u : e n í

66

15.Pohledévky z pevnich termfnovich

24

Zp

a.Dari z pfíjmú

operací a opcí

67

16.Pohledévky z emitovanich dluhoprsú

6A

17.Jiné pohleclévky

69

la.Dohadné úòty aktivnl

70

'l9.Opravné polo:ka
k pohledàvkàm

71

lll. Kràtkodobt

24

53

tinanénl majetek cetken

72

1.PenéZní prostiedky v poktadne

374

379

2

9

2.Ceniny
3.Penè2ní prostledky na úètech

75

4-Majetkové

76

cenné papíry k obchodovénf

5.Dluhove cenné papíry k obchodovéní

77

6.Ostatní cènné papíry

7A

7.Peníze na cestè

ao

lV. Jine aktiva celkem

370

a1

1.Nàklady pístích obdobÍ

a2

2.Piljmy piístích období

a3
a5

402

379

fàdku

Stav k 1.dni
úóetního období

Stav k poslednímu
dni úèet.období

A. Vlastní zdroje celkem

a6

150

a2

l. Jménicelkem

a7

63

154

l.Vlastni jmèní

a8

63

154

2.Fondy

a9
rozdily z piecenèni

3 Oceòovací

majerku

90

a zàvazkú

ll. VYsledek hospoda;eni celkem
1 Uéet visledku

91

hospodarenf

a7
- -72

92

2.Vysledek hospodarení ve schwalovacím iízení

93

3.Nerozdèleni zisk, neuhrazené ztréta minulich let

94

B. Cizí zdroje celkem

95

l. Rezervy celkèm

96

a7

252

297

97
ll. Olouhodobé zévazky celkem

9E

l.Dlouhodobé úvèry

99

2. Emitované dlLrhopisy

100

3 zévazky z pronàjmu

101

4.PfÙaté dlouhodobe zélohy

102

S.Dlouhodobé smènky k úhradè

103

6.Dohadné úòty pasivní

104

T.Ostatní dlouhodobé zàvazky

105

lll. Krétkodobé zàvazkv cèlkem

106

297

107
2.Smènky k úhra€lé

104
109

4.Ostatni zàvazky

110

5.Zaméstnanci

'|1l

6.Ostatni zavazky vùèi zamèstnancùm

112

7.zévazky k institucím sociàlního zabezoeèení a veieineho ZP

113

a.Daò z piíjmú

1t4

9.Ostatní pfímé danè

115

l O.Dari z piidanè hodnoty

116

1l . O s t a t n í d a n è a p o p l a t k y

117

12.7àwàzky ze vztahu ke stétnímu .ozpoètu

114

l3.Zevazky

ze vdahu

l4.zavazky

z upsàîvch

k rozpoòtu orgànúm
nesplacenich

úz.samospràvnich

cetkù

cennJtch papírù a podítú

15.zévazky k úóastnikúm sdruzení
16.2àvazky z pèvîich

termínovich

42

11

119
120
121

operací

2

250

223

402

379

122

17.Jiné zàvazky
18 Krétkodobé úvèry

124

l9.Eskontnf 'lvèry
20.Emitované krétkodobé dluhopisy

126

21.Vlastní dluhopisy

127

22.Dohadné úèty pasivni
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23.Ostatní krétkodobe fÌnanònf vtpomoci
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130
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131
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'132
134
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PÍíloha k úòetní zívérce
Sportovní unie okresu DomaZlice,2.s.,Fúgnerova 647,34401DomaZlice
ICO 43548r
Rok 2020
A.B. Sportovníunie okresuDomaZlice,Fúgnerova647,34401DomaZlice,ICO 435481je
próvnickou osoboucharakteruzójmového spolku s vlastní próvní subjektivitou, zapsan! ve
spolkovémrejstiíku, vedenéhoKrajskym soudemv Plzni,oddíl L, vloZka 1585.
SOD sdruZujetélovlichovnéjednoty, spoftovní kluby a sporlovní svazy vyvíjející òinnostna
území okresu.PoslónímSUOD je podporovatsport, tèlesnouvlichovu a turistiku, zastupovat
a chrónit próva a zójmy sdruZenjch subjektù,posk)'tovatjim sluZbya vytvóÍet ke vzójemné
spoluprócipodmínky.
NejvyS5ímorgónemSUOD je valnó hromada,kteró zejménavolí pÍedsedu,òleny vjboru a
revizní orgón,projednóvóa schvalujezpróvu o òinnosti a zpróvu revizní, rozdèluje finanóní
prostiedky mezi TJ a SK, schvalujerozpoóetvyboru SUOD, schvalujeòi upravuje stanovy
SUOD. Majetek tvoÌí finanÒnífondy, hmotnli majetek,pohledóvky.Zdrojem jsou pÍíjmy
z vlastní òinnosti,pÍíspévky ze stótnihorozpoòtuCR a dalsi pÍíspèvky a dary.
Rozvahovyy'
denje 31.12.2020,okamZiksestavení
úòernízóvérky19.4.2021,z|vérktt
sestavilaing.SlivoiovóZdeùka,úòetníSUOD.
C. Uòetním obdobímje kalendriÌnirok. Úòetni zóznamyjsou pracovónyelektronicky
s pouZitímúòetníhoprogramu firmy JUMP s.r.o.Plzeù,úòetnídokladyjsou archivovóny
v sídle spoleónosti. SUOD úótuje podle vyhlóSkyó.50412002Sb. Ve znéní vyhló3ky

ò.400/200s
sb.
G.K31.12.2020 nemà SUOD ziLvazkyk institucím sociólního zabezpeóenia veiejného
pojiStènípo splatnosti.
_zdravotního
Zódné daÀovénedoplatky SUOD nemó.
H.SUOD nevlastníZódnépodilovélisty.
je ztrérta
L. Vli sledekhospodaieník 31.12.2020
ve vySi ve vlf5i 72.095,70Kò. VSev hlavní
òimosti. VedlejSíòinnost v roce 2020 nebyla Zódnó.
M. Prùmèrnli evidenònípoòet zaméstnancùje 1 - referentservisníhocentra.Mzdové nóklady
s odvodyna SP a ZP a rok 2020 byly 577.341Kò.
N.Nejsou vyplóc eny ùàdnéodmèny ani funkòní poZitky ò1enùmSUOD.
O. Se Zódn1ÍmÒlenem ani jejich rodinnlim pÍíslu3níkemnejsou uzavÌeny obchodní smlouvy
òi jiné smluvní vztahy.
Q. Vypoòet zdaùovanlfchpiíjmú :v roce 202 nebyly íadné piijmy ze2daùovanéòinnosti.
T. SUOD neobdrZela
v roce 2020 Zódnoudotaci..
U. SUOD obdrZelapiispèvek od sportovnísvazùve vyÉi22.471Kè a piíspèvekÒUS ve vliSi

49s.000
Kò.
V. SUODnepoiàdó
Zódné
veiejnésbírky.
je jim pÍipsanjakozàvazeka
W. Hospodaiskyv;ísledekjednotlivlch úòastníkùsdruZení
hospodóÌskfvly'sledek
SUOD za rok 20i9 byl rozdèlenjako vlastníjméní.

V DomaZlicích
19.4.2021

Vypracovala:ing.SlivoÈovóZdeìika
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