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POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 
 

 

Název: “SSK Litvínov, z. s.“ 

Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov 

IČ: 44223285 

Spisová značka L 1783, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spolkový 
rejstřík 

Den registrace: 03. 03. 1994 

Změny dle zákona 89/2012 , Občanský 
zákoník (nový) NOZ: 

Zapsáno 14. 05. 2016 

 

Základním účelem a hlavní činností SSK je podpora sportu a sportovní reprezentace SSK a jeho členů a přípravy na ni, 
zastupování a ochrana práv a zájmů členů, poskytování tělovýchovných služeb a vytváření potřebné platformy ke vzájemné 
spolupráci. 

 

Nejvyšší orgán: Valná hromada 
Statutární orgán: Představenstvo 

 
Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2018: 
 

Představenstvo 

Předseda: Ing. Marek Tomčík 

Místopředseda: Lenka Dvořáková 

Člen: Miroslav Mikolášek 

Člen: Tomáš Langhammer 

Člen: Václav Beránek 

 
Způsob jednání: 
V zastoupení SSK právně jedná představenstvo, a to kterýkoliv člen představenstva samostatně. Za představenstvo 
SSK podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, v případě jejich nepřítomnosti jsou oprávněni 
podepisovat vždy dva členové představenstva SSK společně, nebo ten člen představenstva, kterému předseda 
nebo místopředseda představenstva k tomu udělí písemnou plnou moc. 
 
 

Kontrolní Komise:: 

Předseda: Bc. Radek Bláha 

Člen: Gabriela Soukupová 

Člen: Petra Řehořová 

 

 
Členská základna k 31. 12. 2018 
 
Celkem 2 317 členů - mládež do 18 let -871 mužů, 510 žen. Dospělí – 652 mužů, 281 žen 
 



Příloha k účetní závěrce společnosti   
“SSK Litvínov, z. s.“  

za rok 2018 

2  

1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/2012 Zákon 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 
 

Sdružení nemá žádné zaměstnance.  

V roce 2018 obdrželi členové statutárních orgánů odměny ve výši 0 tis. Kč.  

Členové statutárních 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:  

 
a) dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách.  

Dlouhodobý hmotný majetek v ocenění nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu životnosti.  

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy  
a údržba se účtují do nákladů. 
 

b) Finanční majetek 

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

Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. 
 

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 

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s 
vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. 

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. 
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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 žádný dlouhodobý hmotný majetek  

 
 
5. POHLEDÁVKY 

 

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

Společnost nemá žádné pohledávky kryté podle zástavního práva, či jinak ručené. 
 
 
 
6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

 

K 31. 12. 2018 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 365 dní v částce 0 tis. Kč  

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. 

 

7. DOTACE 

V roce 2018 společnost přijala z rozpočtu města Litvínov neinvestiční dotaci č. KT/9436/17 ve výši 3 200 tis. Kč. 

 
8. NÁKLADY A VÝNOSY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ 
 
 

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

 2018 2018 2017 2017 

Nakupované služby, spotřeba materiálu 1 141 232 1 203 176 

Poskytnuté příspěvky 2 119 0 1 901 0 

Daně, ostatní náklady 2 0 2 0 

Náklady celkem 3 262 232 3 106 176 

Tržby z prodeje služeb, ostatní výnosy 0 250 0 159 

Přijaté příspěvky, dary, provozní dotace 3 230 0 3 039 0 

Výnosy celkem 3 230 250 3 039 159 

Daň z příjmu 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření -32 18 -67 -17 
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9. ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ, POUŽITÉ DAŇOVÉ ÚLEVY 
 
Základ daně je stanoven v souladu se zákonem o dani z příjmu č. 586/92 Sb. v platném znění. 

 
Použité daňové úlevy 
 

2018 2017 

§ 18a odst. 1 písm. b) přijaté dotace, přerozdělené dotace 3 200 3 000 

§ 19 odst. 1 písm. a) příspěvky 10 9 

§ 19b odst. 2 písm. b) přijaté dary 20 30 

Celkem uplatněné daňové úlevy 3 230 3 230 

 

 

V Litvínově, dne 21. března 2019 

 

 

 

 

podpis statutárního orgánu 

Lenka Dvořáková      


