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RoZVAHA

ke dni 31.12.2018
{v celých tisících Kč}

Název a právní forma účetní jednotky:

Jihoceský šacho$,svaz
-šmióTčéíffiíňoT§]
Skuherského 14

Eš[é"Buaěl,úř- 
--- 

._:*_:: :"_,":_.""

37001'fi 
ěaniéT óíňňó§i"ftinň i]ódňirtkya"**

AKT lVA čislo
řádku

Stav k prvnimu dni
účetního období

Stav k posiednímu
dni úěetniho

ohrlobí

A.
l.

ll.
lll.
lV.

B,
l.

ll.
l ll,
lV,

DlouhodobÝ maietek celkem I 0 0

Dlouhodobý nehmotný máietek cetkem 2 0 0

DlouhodobÝ hmotnÝ maietek celkem 4^ 0 0

Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 c

Oprávky k d|ouhodobému majeiku celkem 28 0 0

Krátkodobý majetek celkem 40 105 135

Zásoby celkem 4,| 0 0

Pohledávky celkem 51 25

KrátkodobÝ finančni majetek celkem 71 105 110

Jiná aktiva celkem 79 0 0

AKT|VA CELKEM 82 í05 í35

PAslVA číslo
řádku

Stav k prvnírnu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního

nhrlnhí

A.
l.

ll.
B.

l.

ll-
lll.
lV.

vlastní zdroie celkem 1 85 114

Jmění celkem 2 48 48

VÝsledek hospodaření celkem 6 37 bb

cizí zdroie celkem 10 2o 21

Rezervy celkem
,l,| 0 0

Dlouhodobé záv azky celkem 13 0 0

Krátkodobé záv azky celkem 21 2a 21

Jiná pasiva celkem 45 U U

PASIVA CELKEM 48 í05 í35

Podpis osoby odpovědné za sestavení
Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

Jthobsk{ šodloy,íl
Skuh"í§káho l4
370 0l Če*ó Budějovke
É:7ll &9033
emq§: w jcsoch@azmrn,cz

§Uou
o

,"
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č.
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vÝxazzlsKu A zTRÁTy

ke dni 31.12.2018
{v celých tisících KĚ}

Název a právní íorma účeiní jednotky;

Jihočeský šachouý svaz

§Tó]oTřó,lil]§ónotiir: 
*

Skuherského 14

37001
-Fiěamět 

č1 nnó§'-ůifiřídanoityr

číslo
řádku

skutečnost k íozvahovému dni
Hlavní
činnost

Hospodářská
činnosi Ceikem

A.
l.
ll.
lll.
lV,
V.
Vl.
Vll.
Vlll.

B,
l.
ll.
lll.
lV"
v.

c-
D.

Náklady 1 x x x
Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 87 0 87

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0

Osobní náklady 13 0 0 U

Daně a poplatky 19 0 0 U

Ostatní náklady 21 u 0 54

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravn] 29 0 0

Poskytnuté příspěvky J5 0 c 0

Daň z přiimů 37 0 0 0

Nákladv celkem 39 141 0 141

Výnosy 4a x x x
provozní dotace 41 100 0 100

Přijaté přispěvky 43 7o 0 7a
Tržbv za vlastní výkony azbaži 47 0 0 0

Ostatní výnosy 48 0 0 0

Tňbv z prodeje majetku 55 0 0 0
výnosv celkem 61 17a 0 17a
výsledek hospodaření před zdaněním 62 29 0 ?9
Výsledek hospodaření po zdanění 63 29 0 29

Sestaveno cine: 25.3.201 9

Jlhočoďrýšcóovti svoz
Slď,crs$ho 14 O
5700l Čc:lé fuldějovko
ť:7ll 89033
e-rnoi} w.jtsoch@samom.<z



Pííioh_LB roční rič9tn_í zágě{ce.soolečnosti

áhošeský šaqhorrý sv.?? zq účetní gb{obí 1. ledna - 31. prosinc_e ?018.

I. Obecné tldaje

Obclrodní nazev_soolečnosti. sídlo a. IČ:
tr 11Aap\-1.1: e tihfr\/t/ 31/?7

Skuherského 14
1'rA 

^A 
r^",1,: Tj",.!X;^.,;-_VvJr\V !*VvJvvrvv

rČ 71 1 89 033

Právní fcrma:
Pobočný spoiek

Zakl,adatel:
Šachový svaz České republiky, z. s", Zátopkava 1a\l2, Břevnov, rcg aa Praha
íČ.48548461

Datur"n qniku:
Dnem zápisu do spolkového rejstříku, l. 1.2014

Rozhoduj ící předmět činnosti:
Hlavním posláníln pobočného spolku je péče o komplexní rozvoj šachu jako sportovní disciplíny ve
všech jeho formách naúzemi.lihočeského kraje, péče o důstojnou Teprezeníaci jihočeského šachu
nejen na území Ceské repubiiky. ale i na mezinárodnínr poli a péče o propagaci a popularizaci šachu
jako mirnr:řádného způsobu rozvoje lidské osobnosti. Spoiek společně se šachovými oddíly usiluje o
vedení rnládeže k pozitivním občanským postojům a zdrar,ému způsobu života a bojuje proti užír.áru
nedovolených prostředků ve sportu.

Čleqové statuárních orgául k 31. 12, 20J8;
RNDr. Ladislav Sýkora, předseda výboru
Martin He_ida. člen výboru
RNDr. Milan Durchano člen výboru
Jaroslav Odehnal, čien výboru

II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách * dle účetních standardů
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek poíízeni nakoupením se oceňuje ve skutečných
pořizovacích cenách včetně vedlejších pořizovacích nákladů. l]četní odpisyjsou kalkulovány dle
pořizovací c€ny a přeCpoktádané doby životnosti.
Zásoby -nalcupované zásobyjsou oceňovány ve skutečrrých pořizovacích cenách. PořizoVací cenou
se rozumí cena, za kterou bylo zboží nakoupeno včetně všech vedlejších pořizovacích nákiadů. O
zásobách je účtovárro způsobem B"
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu je používán derrrrí kurz vyhlašovaný CNB platný
v den uskutečnění účetního případu.



Výsledek hospodaření * jen hlavní činnost, organizace má pouze píijmy osvobozené od daně.

III. Doplňující informacekrozvaze akýkazu zisků aztrát {v tis. Kč)
Pruměmý počet pracovniků
Mzdové naktady
Zákormé soc. náklady
Pohledávky po ltrůtě splatnosti k 31.12.2018
Závazky po ihůtě splatnosti k31.12.Z0l8
Zástalt rli, předkupní práv a
Výsledek hospodařen í z h|avní činnosti
Výsledek hospodaření pro účely daná z příjmů
,,-,x^^L_., -a!:*-,:^^.. _^,.^L^--*A -,: )^-x - -y-íi,-,i F4,:
\vs§vririj FirrJiiiJ J§vu úDyvuuáwllv vg g4lv a yrrJlrru r Vl

0
0
0
0
0

nejsou
29 tis. zisk

0Kč

Vý.še stanovených odrněn a funkčních požitků zaučeínl období členům statutámích, kontrolních
nebo jirrých organů určených statutem, stanovami nebo jinou zŤizovací listinou z tiiulu jejich funkce

42800 Kč

Výsledek hospodařeni bude převeden na účet výsledku hospodaření - nerozdělený zisk,

Účetní závérkabyia sestavena podle zákana 563/9l Sb- o účetnictví a vyhlášky č. 50412002 Sb. ke
dni 31 .1Z.2al8, dne 25. 3. 20t9.

zpracovalaJanaVrkočová 

,.@

V Č. BuOějovicích dne 3l ,5.2019.
JlhočGiW šoáoTú íIx
iffiffi.'i*l*, e/

ť-#-1T,ffi*o,**,",..

tNPr.Ladislav Sý{qra
P/edseda vý,borrr JCSS


