
OREL Jednota
pobočný spolek

LANNOVA 2
37001 České Budějovice2020 1 2 6 5 0 1 0 6 9 8

Název účetní jednotkyROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu

ke dni ..................................................................................................
31.12.2020

Rok Měsíc IČ

AKTIVA
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

Příloha k přiznání k dani

z příjmů právnických osob

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Číslo

řádku
Označení

(V celých tisících Kč)

účetního období účetního období

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

A. 001 14685 13549Dlouhodobý majetek celkem (ř.2 až 5)

A.I. 002 14 14Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A.II. 003 42831 42831Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A.IV. 005 -28160 -29296Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. 006 555 869Krátkodobý majetek celkem (ř.7 až 10)

B.II. 008 303 437Pohledávky celkem

B.III. 009 92 250Krátkodobý finanční majetek celkem

B.IV. 010 160 182Jiná aktiva celkem

011 15240 14418AKTIVA CELKEM (ř.1+6)



Označení PASIVA
řádku

Číslo Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni

účetního období

A. 012 14794 14086Vlastní zdroje celkem (ř.13+14)

A.I. 013 18871 18381Jmění celkem

A.II. 014 -4077 -4295Výsledek hospodaření celkem

B. 015 446 332Cizí zdroje celkem (ř.16 až 19)

B.III. 018 442 315Krátkodobé závazky celkem

B.IV. 019 4 17Jiná pasiva celkem

020 15240 14418PASIVA CELKEM (ř.12+15)

29.03.2021

pobočný spolek Sportovní činnosti

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Poznámka

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 
 

 

Název občanského sdružení: Orel jednota České Budějovice 

Právní forma: pobočný spolek 

Sídlo: Lannova tř.238/2 České Budějovice  PSČ: 370 01 

Spisová značka: L 18617 vedená u KS v Brně 

IČO: 65 01 06 98 

Účetní období: 1.1.2020 – 31.12.2020 

Rozvahový den: 31.12.2020 

 

 

Hlavní předmět činnosti: Provozování sportovních zařízení 
 

      

      

2. ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZP SOBY OCE OVÁNÍ 

 

Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a 

odchylkách od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci 

a výsledek hospodaření účetní jednotky; účetní jednotka uvede podle principu významnosti a 

informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou 

 

2.1. Oce ování majetku a závazk  

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a 

předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

 

2.2. Stanovení úprav hodnot majetku - odpisy 

2.2.1.  Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek, jehož ocenění je 

          vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než 1 rok.  

2.2.2.  Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí hmotný majetek, jehož ocenění je vyšší 

než 40 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než 1 rok. 

2.2.3.  Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. 



 

 

PRILOHA 20Orel 

Stránka 3 z 5 

 

2.2.4.  Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za 

zdaňovací období částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku v úhrnu za 

zdaňovací období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 

2.2.5.  Účetní odpisy 

Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrnou i zrychlenou metodou s dobou 

odpisování uvedenou níže.  

Skupina majetku Doba odepisování v letech 

Budovy, haly, stavby  30 

Movitý majetek nad 40000,- Kč Podle odpisové skupiny 

 

2.3. Stanovení úprav hodnot majetku - opravné položky. 

V roce 2020 opravné položky nebyly tvořeny. 

2.4. Dlouhodobý finanční majetek – podíly a cenné papíry. 

Účetní jednotka nevlastní žádný dlouhodobý finanční majetek 

2.5. Uplatněný při přepočtu údaj  v cizích měnách na českou měnu. 

Účetní operace v cizích měnách nebyly.  

2.6. Zásoby 

    Účetní jednotka neúčtuje o zásobách. 

2.7. Stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazk . 

V roce 2020 účetní jednotka neeviduje významnou odchylku účetní a reálné hodnoty 

majetku a závazků 

2.8. Dlouhodobý finanční majetek – podíly a cenné papíry. 

Účetní jednotka nevlastní žádný dlouhodobý finanční majetek 

2.9. Změny reálné hodnoty v ocenění podíl  ekvivalencí podle jednotlivých druh  
finančního majetku a zp sob jejich zaúčtování. 

(účetní jednotka pro každý druh derivátů uvede údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a okolností, 
které mohou ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních toků, a tabulku s uvedením změn reálné 
hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41, dále účetní jednotka uvede důvody a 
případnou výši opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí) 

 

V roce 2020 viz 2.8.  nebylo realizováno. 
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3. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISK  A ZTRÁT 

3.1 Výše závazkových vztah  (pohledávek a dluh ), které k rozvahovému dni mají dobu 

splatnosti delší než 5 let. 
 

3.1.2 Pohledávky 

         (údaje v tis. Kč) 

Pohledávky 
 

Účetní hodnota 

 běžné účetní období minulé období 

Pohledávky z obchodního styku 0 0 

Ostatní pohledávky 0 0 

 Celkem 0 0 

 

 

3.1.3 Závazky 

          (údaje v tis.Kč) 

Závazky  
 

Účetní hodnota 

 běžné účetní období minulé období 

Závazky z obchodního styku 0  0 

Ostatní závazky 0  0 

Úvěry a půjčky 0  0 

Celkem 0  0 

 

 

3.2 Celková výše závazkových vztah  (pohledávek a dluh ), které jsou kryty věcnými 

zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk. 
V roce 2020 nebyly poskytnuty ani přijaty účetní jednotkou žádné záruky 

 

3.3 Výše záloh, závdavk , záp jček a úvěr  poskytnutých člen m řídících, kontrolních 

a případně správních orgán  s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a 

všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá 

zajištění a ostatní plnění těmto osobám. 
(Tyto údaje se uvádějí v souhrnné výši pro každou kategorii osob.) 

Účetní jednotka v roce 2020 tento druh plnění neposkytla a ani neeviduje. 
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3.4 Výše a povaha jednotlivých položek výnos  a náklad , které jsou mimořádné svým 
objemem nebo p vodem. 

V roce 2020 účetní jednotka takového položky neeviduje. 

3.5 Celková výše závazkových vztah  (pohledávek a dluh ), podmíněných závazkových 

vztah  a poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které 
nejsou vykázány v rozvaze. 

(Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám se 

uvádějí zvlášť.) 

V roce 2020 účetní jednotka takového položky neeviduje. 

3.6 Pr měrný přepočtený počet zaměstnanc  v pr běhu účetního období. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 1 

 

3.7 Informaci o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podíl . 
Účetní jednotka takovéto akcie ani podíly nemá ve vlastnictví. 
 

3.8 Členové statutárních a dozorčích orgán  

Příjmení, jméno Funkce 

Kratochvíl Kryštof Starosta jednoty 

   

 

Místo a okamžik sestavení Přílohy v účetní závěrce  
V Českých Budějovicích, dne 29.3.2021 

 

 

Podpis statutárního orgánu: 
 

Funkce Starosta jednoty 

Jméno Kratochvíl Kryštof 

Podpis ……………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 


