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POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 
 
Název: KNH Litvínov, z.s. 
Sídlo: Litvínov 436 01, Jiráskova 413 
IČO: 62209442 
Rozhodující předmět činnosti: Sportovní činnost 
L 2063 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

 
Statutární orgán – VÝBOR K 31. 12. 2018 
 

Výkonný výbor 

Ing. Marek Tomčík  Předseda výboru 

Petr Hojer Člen výboru 

Jiří Bilohuščín Člen výboru 

   

Kontrolní komise 

Petr Starý Předseda kontrolní komise 

Jiří Heidenreich Člen kontrolní komise 

Jan Viktora Člen kontrolní komise 

 

Statutárním orgánem je výbor, který jedná ve všech věcech jménem spolku vůči třetím osobám. Za spolek 
jednají vždy kolektivně nejméně dva členové výboru, s výjimkou předsedy spolku. 

Členská schůze ze dne 10. 12. 2015 schválila nové stanovy, změnu názvu spolku na KNH Litvínov, z. s. Zápis na 
Krajském úřadu v Ústí nad Labem u Spolkového rejstříku zapsán dne 19. února 2016. 

 
Členská základna k 31. 12. 2018 
Celkem 100 členů – mládež do 18 let -14 mužů, 42 žen. Celkem dospělí 22 mužů, 22 žen 

1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění 
platném pro rok 2018 

Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

2. OSOBNÍ NÁKLADY 

Společnost zaměstnávala v roce 2018 5 zaměstnanců, a to na Dohodu o provedení práce.  

Členům statutárního a kontrolního orgánu nebyly v roce 2018 vyplaceny žádné odměny. 

Členové statutárního a kontrolního orgánů neobdrželi v roce 2018 žádné půjčky, záruky a jiná plnění. 

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Účetním obdobím je kalendářní rok. 

 

Způsoby oceňování, které společnost použila, při sestavení účetní závěrky za rok 2018 jsou následující: 
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a) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek v ocenění nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu 
pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.  
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v ocenění nad 40 tis. Kč zvyšují jeho 
pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 
 
Odpisování: 
Společnost nemá majetek k odpisování 
 
b) Finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech.  
 
c) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných 
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.  
 
d) Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 
 
e) Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát  
a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. 
 
f) Daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého 
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. přijaté a přerozdělené 
dotace, tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními 
a daňovými odpisy atd.). 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK  

Společnost nemá dlouhodobý majetek 

5. POHLEDÁVKY 

K 31. 12. 2018 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dní činily 0 tis. Kč.  

6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

K 31. 12. 2018 neměla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 365 dní  
K 31. 12. 2018 neměla společnost žádné krátkodobé závazky, k nimž bylo zřízeno zástavní právo nebo záruka ve 
prospěch věřitele. Společnost neměla žádné závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla tvořena rezerva. 
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7. DAŇ Z PŘÍJMU 

 2018 2017 

Zisk před zdaněním 115 -28 

Zdanitelné náklady 4 0 

Neodčitatelné náklady 426 498 

Uplatněné daňové úlevy:   

      § 18 odst. 4 písm. a), c) příjmy z hl. činnosti, úroky 296 332 

      § 18 odst. 4 písm. b) přijaté dotace 243 135 

Celkem uplatněné daňové úlevy 539 467 

Zdanitelné příjmy 6 3 

Sazba daně 19 % 19 % 

Splatná daň 0 0 

 
V průběhu roku 2018 nebyla společnosti doměřena splatná daň za předchozí období  
 
8. DOTACE 

V roce 2018 přijala společnost neinvestiční dotaci od SSK Litvínov, z.s. na provozní účely ve výši 150 tis., číslo 
025/2019, dotaci od MŠMT 502018_2 B_1064 ve výši 87 tis. a provozní dotaci o SNH ve výši 6tis. Kč. 
 
 
9. NÁKLADY A VÝNOSY 

Druh nákladu/výnosu Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 

 2018 2018 2017 2017 

Nakupované služby, spotřeba materiálu 329 4 496  

Osobní náklady 96    

Daně, ostatní náklady 1  2  

Náklady celkem 426 4 498  

Tržby z prodeje služeb, ostatní výnosy 150 6 183 3 

Přijaté příspěvky, provozní dotace 389  286  

Výnosy celkem 539 6 469 3 

Daň z příjmu 0 0 0  

Výsledek hospodaření 113 2 -29 3 

 
V Litvínově, dne 28. února 2019 
 
podpis statutárního orgánu 
 
 
 
 
      
Ing. Marek Tomčík      
Předseda výboru 


