
příloha k ročnl účetní závěrce společnosti
JihočeskÝ šachorný syaz za účetní období 1. ledna - 31. prosince 2021.

I. Obecné údaje

Obchodní název spo}eč$osti. sídlo a iČ:
Jihočeský šachový svaz
Skuherského 14
370 a4 České Rudějovice
tčltt 89 033

právní forma:
Pobočný spolek

Sachový svaz Ceské republiky. z. s.,Zátapkova 100i2, Břevnor,, 169 00 Praha
IC: 48548464

Datum vzniku:
Dnem zápisu do spolkového rejstříku, 1. 1 ,2B14

Rozhoduj ící oředmět činrrosti :
Hlavním poslánírrr pobočného spolku je péče o komplexní rozvoj šachu ja},o spottovní disciplíny ve
vŠeciljeho tbmiách naúzemi Jihočeské}ro kraje. péče o důstojnou leprezentaci jihočeského šachu
nejen na úzenrí České republik.v. ale i na mezinárodním poli a péče Jpropugucia popularizaci šachu
jako rnimořádnélro zpťrsobu rozvoje lidské osobnosli. Spolek spciečně se šachcr,ými oddily usiluje o
vedení n:ládeže k pozitivnim otrčanským postojům a zciravérnu způsrrbu života a bojrrje proti užívání
nedovolených prostl:edků ve spoltu,

N{artin }Iejda, čien výboru
R|,iDr. Miian Durchan. člen výboru_
Karel David, člen výboru
Ing. Jiří Flavliček, člen výůoru

lI. Informace o ÚČetních metodách a obecnjch účetních zásadách - dle účetních standardu
Diouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízení nakoupením se oceňuje ve skutečných
Pořizovacich cenách vČetně vedlejších poŤizovacích n:ákladů, Úeetni odpisy jsou kalkulovány dle
pořizovaci eeny a předpokládané doby životnosti,
Zásob,:; * nakuPované zásoby jsou oceňovány ve skutečných pořizovacích cenách. pořizovací cenoll
se rozumí cena, za kterou bylo zboží nakoupeno včetně všech vedlejšíclr pořizovacích rrákiadů. O
zásobách je účtc;váno způsobem B.

RIrIDr, Ladislav Sýkora, předseda výboru



Při PřePoČfu ÚdajŮ v cizich rněnách na ěeskou měnu je používán derrrrí kurz vyhlašovaný čxn ptatnyv den uskutečnění účetního případu.
Výsledek hospodaření - jen hlavní činnost.

III. Doplňující informace k rozvaze a k qýkazu zisků a ztrát (v tis. Kč)
Frůměrný počet pracovníků 0
Mzdové nákladi,
Zákonné soc. náklady
Pohledávky po lhůtě splatnosti k3t.12.?021
Zál,azky po lhůtě splatnosti k 3 t .l2.2a21
Zástavnl - předktrpní práva
Výsledek hospodařeni z hlavní čirrnosti
(zisk je tvořen příjnry osvobozenými od daně z příjrnů PO)

0
,0

0
0

nejsou
30 tis. zisk

VýŠe stanovených odměn a funkČních požitků zaúčeíniobdobí členům statutárních, kontrolních
rrebo jiných orgánŮ tirČených statutem, stanovami nebo jinouzřizavacílistinou z tituiu jejich funkoe

;5730 Kč

Přijaté dotace na provoz (v roce 202i pŤijaté}:
z rozpočtu územních celků - Kč 388.000,- (Jihočeský kraj)

UČetru závérkabyla sestavena podle zákona 56319l Sb, o účetnicwí a v_vhlášky č. 504/20a2Sb. ke
dni 31.1?.202I, dne 3.3.2022.

)

:|| . li'': , 
-lZpracrsvala Jana Vrkočová ,;' ;'<|ič.-

V Č. SuOelovicíqh ďne203.2a22,

Ladislav Sý"kora
výboru JČŠS


