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1. Základní údaje: 

Název organizace Orel jednota Kašava 

IČO 75150751 

Právní forma Pobočný spolek 

Sídlo Kašava 160, 763 19 Kašava 

Statutární zástupce:  Datum vzniku mandátu: 

Starosta Josef Jarcovják 11.3.2018 

Místostarosta Marcela Krupíková 11.3.2018 

Sekretář   
 

2. Kontaktní údaje 

Poštovní adresa Marcela Krupíková , Kašava 240, 763 19 

telefon 776 356 091 

Emailová adresa marcelakrupikova@seznam.cz 

Webové stránky  
 

3. Členská základna 

 Stav k 1.1. Stav k 31.12. rozdíl 

Celkový počet členů 85 93 +8 

6-18 let 33 36 +3 

19-59 let 37 42 +5 

60 ≤ let 15 15 0 
 
4. Rada jednoty 

 jméno Datum vzniku mandátu: 

Starosta Josef Jarcovják 11.3.2018 

Místostarosta Marcela Krupíková 11.3.2018 

Sekretář   

Člen Břetislav Černoch 11.3.2018 

Člen  Petr Kocourek 11.3.2018 

Člen Ladislav Čevela 11.3.2018 

Člen Petr Slováček 11.3.2018 

Člen Zdeněk Švejda 11.3.2018 

Člen Jiří Zbranek 11.3.2018 
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5. Odborné rady  

Odborné rady nejsou zřízeny. 

 

6. Činnost jednoty 
 

A. Sportovní aktivity    
 

    - Stolní tenis  
A – družstvo  okresní soutěž  III. třída 
B – družstvo  okresní soutěž  IV. třída 
Žáci  -   regionální přebor 
Domácí Vánoční turnaj  - ve  stolním tenise 
Trénují 1x týdně. 
 

- Florbal   
Družstvo  -  Mladší žáci  - domácí turnaj a turnaje v okolí 
Družstvo  -  Starší žáci  -  OFL   
Družstvo - Muži - OFL 
Trénují 1 x týdně. 
 

- Cvičení žen   
1x týdně 
 

- Horská kola  
Kašavský Bajk Kap 
 

B. Kulturní aktivity 
 
- Orelský Ples 
- Hody – nedělní  mše svatá  a hodové odpoledne 

 
C. Duchovní aktivity 

 
- Poutě sv. Hostýn a Provodov 
- Poutní zájezdy 

 
 

D. Účast na akcích ústředí /župy 
 

- Cantáte 
- Zlatá réva 

 
 





IČO

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

 Název účetní jednotky  k 31.12.2021

75150751

Orel jednota Kašava

Kašava 160

763 19 Kašava

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

Označ. Název položky

AKTIVA 1         10728        10879

A. Dlouhodobý majetek celkem 2         10614        10770

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 3             0            0

A.II. A.II Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4         12698        12698

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 5             0            0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 6         -2084        -1928

B. Krátkodobý majetek celkem 7           114          108

B.I. Zásoby celkem 8             0            0

B.II. Pohledávky celkem 9            46           34

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 10            68           74

B.IV. Jiná aktiva celkem 11             0            0

PASIVA 1         10728        10879

A. Vlastní zdroje celkem 2         10683        10804

A.I. Jmění celkem 3         10650        10840

A.II. Výsledek hospodaření celkem 4            33          -37

B. Cizí zdroje celkem 5            46           75

B.I. Rezervy 6             0            0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 7             0            0

B.III. Krátkodobé závazky celkem 8            46           75

B.IV. Jiná pasiva celkem 9             0            0

Zpracováno účetním a evidenčním systémem EKONOM - www.ekonom-system.cz

Odesláno dne: Odpovídá
za údaje:

Telefon:   

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

18.03.2022



IČO

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

 Název účetní jednotky  k 31.12.2021

75150751

Orel jednota Kašava

Kašava 160

763 19 Kašava

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

ve zkráceném rozsahu

Číslo
řádku

Hlavní
činnost

CelkemOznač.
Hospodářská

činnost
Název položky

A.Náklady  (Nevýdělečné) 1             0            0             0

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2           162          150            13

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3             0            0             0

A.III. Osobní náklady 4            30           29             2

A.IV. Daně a poplatky 5             0            0             0

A.V. Ostatní náklady 6             1            1             0

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 7           156          156             0

A.VII. A.VII Poskytnuté příspěvky 8            19           19             0

A.VIII. Daň z příjmů 9             0            0             0

A. Náklady celkem 10           368          354            15

B.Výnosy 11             0            0             0

B.I. Provozní dotace 12           139          139             0

B.II. Přijaté příspěvky 13            55           55             0

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14            54            2            52

B.IV. Ostatní výnosy 15           154          154             0

B.V. Tržby z prodeje majetku 16             0            0             0

B. Výnosy celkem 17           401          349            52

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18            33           -4            37

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19            33           -4            37

Zpracováno účetním a evidenčním systémem EKONOM - www.ekonom-system.cz

Odesláno dne: Odpovídá
za údaje:

Telefon:   

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

18.03.2022
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
Orel jednota Kašava 

Za účetní období 2021 
___________________________________________________________________________ 

 
I. Základní údaje 

 
Název účetní jednotky: 
Orel jednota Kašava 
 

Sídlo: 
Kašava 160, 763 19 Kašava 
 

Právní forma: 
Pobočný spolek 
IČO: 75150751 
 

Datum vzniku: 
12.10.1994 
 

Spisová značka: 
L 18612 vedená u Krajského soudu v Brně 
 

Hlavní předmět činnosti 
1) Provozování a organizování sportu a tělovýchovy, duchovních, kulturních, sociálně 

výchovných aktivit a charitativních i dalších významných projevů lidské kultury vychovávat 
své členy, především děti a mládež, na základě křesťanských, zvláště katolických zásad, a 
pečovat o hmotný a nehmotný majetek. 

2) Spolupracovat s organizacemi a spolky, které mají obdobné poslání jako Orel, a s jejich členy, 
a to jak v České republice, tak i v zahraničí. 

3) Ve prospěch stanovených cílů jako svou vedlejší činnost vykonávat hospodářskou, obchodní, 
živnostenskou a podobnou činnost v souladu s platnými předpisy. 

4) Zřizovat a zabezpečovat zařízení péče o děti v dětské skupině. 
5) Zabezpečovat vzdělávání všech věkových skupin  v oblastech dle §2 bod 1 a v oblasti branné 

výchovy. 
6) Zajišťovat zdravotní cvičení a rehabilitační programy ve všech věkových skupinách. 

 

Popis organizační struktury k 31.12.2021: 
Hlavním spolkem účetní jednotky je Orel.  

1. Orel má třístupňovou organizační strukturou. Právní osobnost má Orel ústředí jako hlavní 
spolek. Župy a jednoty mají právní osobnost odvozenou a jsou pobočnými spolky.   

2. Orel má tuto třístupňovou organizační strukturu:   
a) ústředí 
b) župy 
c) jednoty.   

3. Župy a jednoty jsou pobočnými spolky ve smyslu zákona. Mohou samostatně jednat a 
nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Způsobilost k právnímu jednání je omezena 
Stanovami. 

4. Pobočné spolky jsou povinny dodržovat všechna ustanovení právních předpisů, zejména pak 
nechat se prostřednictvím ústředního sekretariátu zapsat do rejstříku spolků, požádat o 
přidělení identifikačního čísla osoby (IČO) dle zvláštních právních předpisů. 
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5. Pobočné spolky nejsou oprávněny zakládat jiné pobočné spolky než ty, jejichž existence je 
předpokládána ze stanov. 
 

Zastupování Orla jednoty Kašava §13 stanov Orla bod 3. 
Statutárním orgánem Orla jednoty Kašava je starosta jednoty, místostarosta jednoty a sekretář 
jednoty. 
 

Statutární orgán jednoty:  
Starosta:   Josef Jarcovják 
Místostarosta:  Marcela Krupíková 
 

Jménem jednoty jedná a podepisuje starosta jednoty, místostarosta jednoty a sekretář jednoty, a to 
každý z nich samostatně, vyjma zcizování a zatěžování nemovitých věcí, kdy musí jednat a 
podepisovat vždy kteříkoliv dva dle §37 stanov Orla bod 1. 
 
 

II. Obecné účetní zásady 
 

1. Používané účetní metody, obecné účetní zásady  
 

a) Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní jednotka vede účetnictví. K tomuto využívá 
software Ekonom. Účetní záznamy jsou uchovávány v sídle spolku. 

b) Účetní jednotka se řídí příslušným ustanovením zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., 
Vyhláškou č. 504/2002Sb. 

c) Náklady na činnost hlavní a hospodářskou jsou děleny procentuálně na základě využití 
veškerých prostor spolku vlastními členy nebo jinými subjekty v daném roce.  
Vzhledem k nestabilnímu využití prostor jinými subjekty bylo rozdělení na hlavní a 
hospodářskou činnost v roce 2021 takto: 

d)  

Rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost u energií a náklady na okamžitou spotřebu dle 

měsíčního využití prostor.  

měsíc hlavní činnost % hospodářská činnost % 

leden 100 0 

únor 100 0 

březen 100 0 

duben 100 0 

květen 84 16 

červen 100 0 

červenec 80 20 

srpen 83 17 

září 76 24 

říjen 67 33 

listopad 85 15 

prosinec 96 4 
 

Ostatní náklady a účetní odpisy dle procentuálního průměru za rok 2021. Činnost hlavní 89 %, 
činnost hospodářská 11 %. 

 
2. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 80 tis. Kč a 
nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. 
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovacích cenách od 60 tis. Kč je účtován na majetkových 
účtech.   
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Stavby se odpisují po dobu 30 let a samostatné věci movité po dobu 5 let. 
Účetní jednotka stanovila, že jako hmotný majetek bude zařazen majetek, jehož pořizovací cena je 
vyšší než Kč 80.000,- a doba použitelnosti delší než 1 rok. Hmotný majetek je účtován na příslušný 
majetkový účet.   
Krátkodobý „drobný“ majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí  od Kč 3 001,- až do Kč 80 000,- je 
účtován do spotřeby (účet 501) a evidován v operativní evidenci.    
 

3. Opravné položky 
Opravné položky nebyly v roce 2021 tvořeny. 
 

4. Časové rozlišení  
a) Náklady příštích období. Časové rozlišení nebylo v roce 2021 použito. 
b) Příjmy příštích období. Časové rozlišení nebylo v roce 2021 použito.  
c) Dohadné položky aktivní. Dohadné položky aktivní nebyly v roce 2021 použity.  
d) Dohadné položky pasivní. Dohadné položky pasivní byly v roce 2021 použity. Jedná se o 

odhad nákladů, jejich výše je stanovena především na základě předpokladu doúčtování 
spotřeby energií daného období.  

 
e) Přijaté dary a dotace 

O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů a výnosů z příspěvků 
zúčtovaných mezi organizacemi a to na zakázky dle konkrétních projektů, na které jsou přímo určeny. 
K rozvahovému dni nevyčerpané dary organizace převede do dalšího období prostřednictvím fondů – 
pro neutracené dary má vyhrazen Fond přijatých darů. 
 
 

III. Doplňující údaje k výkazům 
 

V roce 2021 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku. 
 

Spolek eviduje v dlouhodobém majetku (v tis. Kč) 

 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

Stavby 12 170 1 556 10 614 
 

Účetní jednotka nevlastní žádný nehmotný investiční majetek. 
Účetní jednotka nepořizovala a nepořizuje dlouhodobý majetek formou finančního pronájmu. 
Účetní jednotka nemá žádný majetek, jehož ocenění by bylo výrazně vyšší než jeho ocenění v 
účetnictví. 
 

1. Pohledávky a závazky 
 

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) 

Pohledávky po lhůtě splatnosti Stav pohledávek k 31.12.2021 

180 dnů 0 
 

Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) 

Závazky po lhůtě splatnosti Stav závazků k 31.12.2021 

180 dnů 0 
 

Účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky a závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze. 
 

Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem 
Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté zástavním právem ani jištěné jiným způsobem. 
Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
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Účetní jednotka nemá žádné nevyúčtované závazky v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
 

2. Zaměstnanci, osobní náklady 
Průměrný počet zaměstnanců během účetního období na hlavní pracovní poměr, průměrný počet 
zaměstnanců na dohodu o provedení práce a výše osobních nákladů (v tis. Kč) 
 

Ukazatel Celkem 

Průměrný počet zaměstnanců k 31.12.2021 na HP 0 
Průměrný počet zaměstnanců k 31.12.2021 na DPP 5 

Osobní náklady k 31.12.2021 30 
V tom:  
Mzdové náklady  30 
Zákonné sociální pojištění 0 

 
3. Zástavy a ručení 

Majetek spolku není zatížen žádným zástavním právem. 
Účetní jednotka neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 

4. Výnosy 
Veškeré výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele. 

 
5. Přijaté dary a dotace 

 

V roce 2021 byly přijaty následující dotace: 

Poskytovatel Částka (Kč) 

Obec Kašava 17 000 

Národní sportovní agentura  91 873 

Zlínský kraj 30 000 

Celkem 138 873 
 

Ve fondu přijatých darů jednotka eviduje z předešlých období 15 tis. Kč. 
 

6. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností 
 

Hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši - 37 tis. Kč byl zaúčtován proti vlastnímu jmění účetní 
jednotky. 
 

Výsledek hospodaření za rok 2021 Částka tis. Kč 

z hlavní činnosti -4 

z vedlejší činnosti 37 

Celkem 33 

 
V Kašavě dne 18.3.2022 
Sestavil: Marcela Sousedíková 
Schválil: Marcela Krupíková, místostarosta Orla jednoty Kašava 


