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1. Obecné informace o organizaci                  
 
Název účetní jednotky:   Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. 
Sídlo:   Tř. 1. máje 1094, Přeštice 334 01 
IČ:   00478300    
DIČ:   CZ00478300     
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 11 vedená u Krajského soudu v Plzni 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
 
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve 
sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 
 
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni 

materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech badmintonu, basketbalu, 
cyklistiky, florbalu, fotbalu, kanoistiky, kuželek a bowlingu, lyžování, národní házené, 
sportu pro všechny, sportovních modelářů, silového trojboje, šachů, turistů – pěších, 
turistů – vodních, volejbalu a vzpírání  

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho 
vlivu na zdraví, 

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – dvě travnatá fotbalové 
hřiště včetně zázemí, sportovní halu, hřiště národní házené s umělým povrchem včetně 
zázemí a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti 
a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže, 

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními 
organizacemi i jednotlivci. 

 
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. také 
vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z provozování ubytovacího 
zařízení – Hotel Sport, dále reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení 
pro nečleny klubu a z pronájmu dalších nebytových prostor. 
 

3. Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. je členská schůze. Nejvyšším 
výkonným orgánem je pětičlenný výkonný výbor. Kontrolním orgánem je tříčlenná kontrolní 
komise.  
 
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. organizačně zahrnuje oddíly badmintonu, basketbalu, 
cyklistiky, florbalu, fotbalu, kanoistiky, kuželek a bowlingu, lyžování, národní házené, sportu 
pro všechny, sportovních modelářů, silového trojboje, šachů, turistů – pěších, turistů – 
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vodních, volejbalu a vzpírání. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, 
avšak v součinnosti, vždy však v zájmu Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. jako celku. 
 
Statutárním orgánem je výkonný výbor jako celek. Jménem TJ jedná předseda, tajemník nebo 
hospodář. Dále může za TJ jednat další člen výkonného výboru na základě pověření předsedou. 
V případě, že je k úkonu ze zákona nezbytná písemná forma, podepisování se provádí tak, že 
k napsanému názvu Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. připojí svůj podpis předseda a další 
člen výkonného výboru s podpisovým právem.  
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních 
orgánů. 

4. Členská základna  
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. evidovala na konci sledovaného období 976 členů 
v následující struktuře:  
 
Oddíl / sportovní odvětví Děti 

(předškolní) 
Mládež 

(6 - 10 let) 
Mládež 

(11 - 16 let) 
Mládež 

(17 - 23 let) 
Dospělí 

(nad 23 let) 
badminton                         1 16 

basketbal                      4 24 21 1 46 

cyklistika                     1 16 16 3 32 

florbal                            12 

fotbal                          18 67 31 94 

jiné sportovní odvětví 
(sportovní modeláři)      

   1 12 

kanoistika                         11 

kuželky a bowling                  17 

lyžování                        1 2 1 6 

národní házená                  31 72 35 97 

rekreační sport 
(turistika vodní)               

    18 

silový trojboj   1 6 4 

sport pro všechny 
(odbor ČASPV) 

53 27 9 1 74 

šachy                            1 1 16 

turistika                          44 

volejbal                          1 9 

vzpírání                          1 21 

CELKEM 58 117 189 83 529 

 





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2019
(v tisících K ) Název ú etní jednotky

T lovýchovná jednota
P eštice z. s.

podle 504/2002 Sb. I T . 1. máje 1094
ve zn ní 400/2005 Sb. P eštice

00478300 334 01

innost
íslo

ádku hlavní hospodá ská celkem

A. Náklady 1

I. Spot ebované nákupy a nakupované služby 2 2 817 956 3 773

1. Spot eba materiálu, energie a ostat. neskladovaných dodávek 3 1 037 521 1 558

2. Prodané zboží 4

3. Opravy a udržování 5 124 277 401

4. Náklady na cestovné 6 958 958

5. Náklady na reprezentaci 7

6. Ostatní služby 8 698 158 856

II. Zm na stavu zásob vlastní innosti a aktivace 9

7. Zm na stavu zásob vlastní innosti 10

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganiza ních služeb 11

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12

III. Osobní náklady celkem 13 1 242 881 2 123

10. Mzdové náklady 14 1 242 764 2 006

11. Zákonné sociální pojišt ní 15 117 117

12. Ostatní sociální pojišt ní 16

13. Zákonné sociální náklady 17

14. Ostatní sociální náklady 18

IV. Dan  a poplatky 19 18 18

15. Dan  a poplatky 20 18 18

V. Ostatní náklady 21 2 821 295 3 116

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 6 6

17. Odpis nedobytné pohledávky 23

18. Nákladové úroky 24

19. Kursové ztráty 25

20. Dary 26

21. Manka a škody 27

22. Jiné ostatní náklady 28 2 815 295 3 110

VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opr.položek 29 1 770 533 2 303

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 1 753 533 2 286

24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 17 17

25. Prodané cenné papíry a podíly 32

26. Prodaný materiál 33

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34

VII. Poskytnuté p ísp vky 35 16 16

28. Poskytnuté lenské p ísp vky a p ísp vky mezi org.složkami 36 16 16

VIII . Da  z p íjm 37 291 291

29. Da  z p íjm 38 291 291

Náklady celkem 39 8 684 2 665 11 349



innost
íslo

ádku hlavní hospodá ská celkem

B. Výnosy 40

I. Provozní dotace 41 2 488 2 488

1. Provozní dotace 42 2 488 2 488

II. P ijaté p ísp vky 43 2 730 2 730

2. P ijaté p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami 44

3. P ijaté p ísp vky (dary) 45 820 820

4. P ijaté lenské p ísp vky 46 1 910 1 910

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 45 4 308 4 353

IV. Ostatní výnosy 48 1 766 191 1 957

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49

6. Platby za odepsané pohledávky 50

7. Výnosové úroky 51

8. Kursové zisky 52

9. Zú tování fond 53

10. Jiné ostatní výnosy 54 1 766 191 1 957

V. Tržby z prodeje majetku 55 12 12

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 12 12

12. Tržby z prodeje cenných papír  a podíl 57

13. Tržby z prodeje materiálu 58

14. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 59

15. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku 60

Výnosy celkem 61 7 041 4 499 11 540

C. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 62 - 1 643 1 834 191

D. Výsledek hospoda ení po zdan ní 63 - 1 934 1 834 - 100

Právní forma ú etní jednotky:
P edm t innosti :

Sestaveno dne: 06.04.20
Podpisový záznam

Ekonomický systém JUMP Lic. # 00478300 T lovýchovná jednota P eštice z. s.



ROZVAHA (BILANCE)
ke dni 31.12.2019
(v tisících K ) Název ú etní jednotky

T lovýchovná jednota
P eštice z. s.

podle 504/2002 Sb. I T . 1. máje 1094
ve zn ní 400/2005 Sb. P eštice

00478300 334 01

íslo Stav k 1.dni Stav k poslednímu
A K T I V A ádku ú etního období dni ú et.období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 48 605 46 684

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

 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.Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 8

 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 69 563 69 928

 1.Pozemky 11 430 425

 2.Um lecká díla, p edm ty a sbírky 12

 3.Stavby 13 67 912 67 912

 4.Hmotné movité v ci a jejich soubory 14 1 168 1 470

 5.P stitelské celky trvalých porost 15

 6.Dosp lá zví ata a jejich skupiny 16

 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17

 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18

 9.Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 19 53 121

10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20

III. Dlouhodobý finan ní majetek celkem 21

 1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 22

 2.Podíly - podstatný vliv 23

 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24

 4.P j ky organiza ním složkám 25

 5.Ostatní dlouhodobé p j ky 26

 6.Ostatní dlouhodobý finan ní majetek 27

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 - 20 958 - 23 244

 1.Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje 30

 2.Oprávky k softwaru 31

 3.Oprávky k ocenitelným práv m 32

 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33

 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34

 6.Oprávky ke stavbám 35 - 20 058 - 22 322

 7.Oprávky k samostatným movitým v cem a soubor m movitých v cí 36 - 900 - 922

 8.Oprávky k p stitelským celk m trvalých porost 37

 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zví at m 38

10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39

11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40



íslo Stav k 1.dni Stav k poslednímu
ádku ú etního období dni ú et.období

B. Krátkodobý majetek celkem 41 2 321 2 614

I. Zásoby celkem 42

 1.Materiál na sklad 43

 2.Materiál na cest 44

 3.Nedokon ená výroba 45

 4.Polotovary vlastní výroby 46

 5.Výrobky 47

 6.Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny 48

 7.Zboží na sklad  a v prodejnách 49

 8.Zboží na cest 50

 9.Poskytnuté zálohy na zásoby 51

II. Pohledávky celkem 52 850 657

 1.Odb ratelé 53 189 265

 2.Sm nky k inkasu 54

 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 55

 4.Poskytnuté provozní zálohy 56 558 388

 5.Ostatní pohledávky 57

 6.Pohledávky za zam stnanci 58

 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezpe ení a ve ejného ZP 59

 8.Da  z p íjm 60 103

 9.Ostatní p ímé dan 61

10.Da  z p idané hodnoty 62 4

11.Ostatní dan  a poplatky 63

12.Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem 64

13.Nároky na dotace a ost.zú t.s rozpo tem orgán  úz.sam.celk 65

14.Pohledávky za ú astníky sdružení 66

15.Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 67

16.Pohledávky z emitovaných dluhopis 68

17.Jiné pohledávky 69

18.Dohadné ú ty aktivní 70

19.Opravná položka k pohledávkám 71

III. Krátkodobý finan ní majetek celkem 72 1 471 1 956

 1.Pen žní prost edky v pokladn 73 8 33

 2.Ceniny 74

 3.Pen žní prost edky na ú tech 75 1 463 1 923

 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 76

 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 77

 6.Ostatní cenné papíry 78

 7.Peníze na cest 80

IV. Jiná aktiva celkem 81 1

 1.Náklady p íštích období 82 1

 2.P íjmy p íštích období 83

 Aktiva celkem 85 50 926 49 298



íslo Stav k 1.dni Stav k poslednímu
P A S I V A ádku ú etního období dni ú et.období

A. Vlastní zdroje celkem 86 49 748 48 541

I. Jm ní celkem 87 42 823 41 715

 1.Vlastní jm ní 88 42 823 41 715

 2.Fondy 89

 3.Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk 90

II. Výsledek hospoda ení celkem 91 6 925 6 826

 1.Ú et výsledku hospoda ení 92 - 100

 2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení 93 6 925 6 926

 3.Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94

B. Cizí zdroje celkem 95 1 178 757

I. Rezervy celkem 96

 1.Rezervy 97

II. Dlouhodobé závazky celkem 98

 1.Dlouhodobé úv ry 99

 2.Emitované dluhopisy 100

 3.Závazky z pronájmu 101

 4.P ijaté dlouhodobé zálohy 102

 5.Dlouhodobé sm nky k úhrad 103

 6.Dohadné ú ty pasivní 104

 7.Ostatní dlouhodobé závazky 105

III. Krátkodobé závazky celkem 106 987 573

 1.Dodavatelé 107 428 152

 2.Sm nky k úhrad 108

 3.P ijaté zálohy 109 21

 4.Ostatní závazky 110

 5.Zam stnanci 111 72 80

 6.Ostatní závazky v i zam stnanc m 112

 7.Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného ZP 113 10 8

 8.Da  z p íjm 114 78

 9.Ostatní p ímé dan 115 10 12

10.Da  z p idané hodnoty 116 8

11.Ostatní dan  a poplatky 117

12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpo tu 118

13.Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán m úz.samosprávných celk 119

14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papír  a podíl 120

15.Závazky k ú astník m sdružení 121

16.Závazky z pevných termínových operací 122

17.Jiné závazky 123

18.Krátkodobé úv ry 124

19.Eskontní úv ry 125

20.Emitované krátkodobé dluhopisy 126

21.Vlastní dluhopisy 127

22.Dohadné ú ty pasivní 128 459 222

23.Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci 129

IV. Jiná pasiva celkem 130 191 184

 1.Výdaje p íštích období 131 191 184

 2.Výnosy p íštích období 132

 Pasiva celkem 134 50 926 49 298

Právní forma ú etní jednotky:
P edm t innosti :

Sestaveno dne: 06.04.20
Podpisový záznam

Ekonomický systém JUMP Lic. # 00478300 T lovýchovná jednota P eštice z. s.
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

 

sestavená k 31. 12. 2019 
 



I. Základní údaje 
 
 
Druh organizace:  právnická osoba, spolek 
 
Název:   Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. 
 
Adresa:   Tř. 1. máje 1094, Přeštice 334 01 
 
Statutární orgán: Výkonný výbor 

 
Předseda:  Karel Švarc 

 Tajemník:  Rudolf Lang 
 Hospodář: Ing. Martin Kadaník 

1. Člen: Jan Kubovec 
2. Člen: Tomáš Svoboda 

 
Datum vzniku: Registrace MV ČR: VSP/1-216/90-R ze dne 11. 5. 1990 
 
Účelem a hlavním posláním Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. je: 
 

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a 
turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, 

b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,  
c) provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
d) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních 

etických a mravních pravidel, umožnit jim informovanost v oblasti tělesné kultury, 
e) hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty, za tím účelem spolupracovat s orgány státní 

správy, města a ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) i 
jednotlivci, 

f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury 
g) a zdraví veřejnosti, a to především se zaměřením na děti a mládež. 

 
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. může (a to výlučně k podpoře své hlavní činnosti) 
provozovat hospodářskou činnost. 
 



II. Obecné účetní zásady 
 
 
1. Dlouhodobý majetek 
 
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč 
a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. 
 
Drobný majetek účtuje organizace přímo do nákladů. 
 
Stavby se odpisují po dobu 30 let a samostatné věci movité po dobu 5 let. 
 
 
2. Opravné položky 
 
Opravné položky organizace vytváří k pohledávkám v případě, že je jejich dobytnost špatná. 
O opravné položce rozhoduje hospodář organizace. 
 
 
3. Časové rozlišení 
 
Organizace účtuje zejména o výdajích příštích období, jejichž výše je stanovena na základě 
skutečně vyfakturovaných dodávek energií v roce 2020 za zdaňovací období 2019. Výdaje 
příštích období dále zahrnují náklady sdružených oddílů a klubů, které se vztahují k roku 
2019 a byly proúčtovány pokladnou až v roce 2020.   
 
V dohadných účtech pasivních jsou zaúčtovány náklady na energie spotřebované v roce 2019 
na základě platebních kalendářů, ke kterým ještě nebyly vystaveny vyúčtovací faktury od 
jednotlivých dodavatelů. 
 
 
4. Vlastní jmění a fondy 
 
Ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého 
majetku. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64 – Ostatní výnosy současně 
s účtováním odpisů ve stejné výši jako zaúčtované odpisy z příslušného bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku. 
 
 
5. Přijaté dary a dotace 
 
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů. K rozvahovému dni 
nevyčerpané dary a dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím výnosů 
příštích období. 
 



III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
1. Dlouhodobý majetek 
 
V roce 2019 pořídila TJ Přeštice z. s. vřetenovou sekačku Jacobsen TK1900 v hodnotě 
302.500,- Kč. 
 
 
2. Pohledávky a závazky 
 
Organizace eviduje k rozvahovému dni pohledávky z titulu poskytnutých ubytovacích služeb, 
pronájmů a reklamních smluv ve výši 265.115,- Kč. Pohledávky ve splatnosti činí 
123.515,- Kč, pohledávky po splatnosti činí 141.600,- Kč. 
 
Organizace eviduje k rozvahovému dni celkové závazky ve výši 152.305,- Kč. Závazky ve 
splatnosti činí -592,- Kč, závazky po splatnosti činí celkem 152.897,- Kč.  
 
 
3. Majetek neuvedený v rozvaze 
 
Kromě drobného majetku sdružených oddílů a klubů v zanedbatelné hodnotě neeviduje 
organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze. 
 
 
4. Závazky nevykázané v rozvaze 
 
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.  
 
 
5. Osobní náklady 
 
Průměrný počet zaměstnanců  
 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018 

1,0 1,0 
 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 
2019 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 
2018 

0 0 
 
 
 
 
 
 



Osobní náklady na zaměstnance včetně dohod o provedení práce, z toho na členy řídících 
orgánů 
 

2019 v tis. Kč 2018 v tis. Kč 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících orgánů 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících orgánů 

2123  0 1860  0 
 
Členům statutárního orgánu v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani 
jiná plnění. 
 
  
6. Zástavy a ručení 
 
Níže uvedený majetek organizace je zatížen zástavním právem a předkupním právem. 
 
Předkupní právo 
 
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ: 00257125, Parcela: St. 1993, 
zapsaná na listu vlastnictví 1371, v kat. území 735256 Přeštice, V-315/2001-434 
 
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ: 00257125, Stavba: č. p. 1094, 
zapsaná na listu vlastnictví 1371, v kat. území 735256 Přeštice, V-315/2001-434 
 
Listina: Smlouva kupní, o zřízení věcného předkupního práva. Právní účinky vkladu práva ke 
dni 26. 9. 2001, uloženo na prac. Plzeň-jih 
 
 
7. Výnosy 
 
Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele. 
 
 
8. Přijaté dary a dotace  
 
V roce 2019 byly přijaty následující investiční dotace a dary od krajů, měst a obcí: 
 

Poskytovatel Částka 

Město Přeštice 302.500,- Kč 

Celkem 302.500,- Kč 

 
 
 
 
 
 



V roce 2019 byly přijaty následující provozní dotace a dary od krajů, měst a obcí: 
 

Poskytovatel Částka 

Město Přeštice 1.206.884,- Kč 

MŠMT 975.150,- Kč 

Plzeňský kraj 100.000,- Kč 

Celkem 2.282.034,- Kč 

 
Kromě výše uvedených dotací a darů byly v roce 2019 přijaty dary od nadací, právnických a 
fyzických osob. Veškeré dary a provozní dotace za rok 2019 byly vyčerpány. 
 
V roce 2019 byly přijaty následující dotace a dary (samostatně uvedeny nad 10 000 Kč): 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

IAC Group s. r. o. 
 

300.000,- Kč Finanční dar 

Ing. Radek Kozák 250.000,- Kč Finanční dar 

FAČR 180.000,- Kč Dotace 

Obalovna Česká republika s.r.o. 130.000,- Kč Finanční dar 

Nadace ČEZ 30.000,- Kč Dotace 

Kersial Pro, s. r. o. 30.000,- Kč Finanční dar 

SNH 23.978,- Kč Dotace 

GERLACH spol. s r. o. 20.000,- Kč Finanční dar 

SAZOM spol. s r. o. 23.000,- Kč  Finanční dar 

OSTATNÍ dotace a dary 39.040,- Kč Ostatní dary a dotace 

Celkem 1.026.018,- Kč  

 
 
 
10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
 
Výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 
  
Za rok 2019 organizace vykazuje zisk před zdaněním z vedlejší zdaňované hospodářské 
činnosti ve výši 1.833.981,- Kč. Základ daně z příjmu ve výši 1.833.981,- Kč byl zaokrouhlen a 
snížen na 1.533.000,- Kč uplatněním odčitatelné položky v souladu s § 20 odst. 7 zákona o 
daních z příjmů. Daň z příjmů za rok 2019 činí 291.270,- Kč. 
 
Za rok 2019 organizace vykazuje ztrátu z hlavní nezdaňované činnosti před zdaněním ve výši 
1.643.144,- Kč. 




