ŘEKA – Klub pro vodní sporty, z.s., IČ: 70986517, Císařská louka 27, 150 00 Praha 5
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2016

Základní údaje
Účetní období:

1.1.2018 – 31.12.2018

Název:
Sídlo organizace:
Právní forma:
Nejvyšší orgán :
Statutární orgán:
Předseda:

ŘEKA-Klub pro vodní sporty, z.s.
Císařská louka č. ev. 27, Praha 5, 150 00
zapsaný spolek
členská schůze
Jan Fišer

Datum vzniku: zapsáno 1.1.2014 ve spolkovém rejstříku L 714 vedená u Městského
soudu v Praze
Účel (poslání):
provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických
aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet široké
možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) budovat,
provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d) vést své členy a ostatní
zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, e)
hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s
ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů,
jejich školení, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví
apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Hlavní činnost: sportovní činnost
Vedlejší (hospodářská) činnost: pronájem části budovy
Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka
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II. Obecné účetní zásady
II.1. Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické
zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.
Organizace neeviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do
nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než
40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní
evidenci.
Organizace neeviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s
dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než
60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní
evidenci.
II.2. Cenné papíry a podíly
Organizace neeviduje žádné cenné papíry ani podíly.
II.3. Zásoby
Organizace neeviduje žádné zásoby.
II.4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně
netvoří opravné položky.
II.5. Cizoměnové transakce
Organizace nemá cizoměnové transakce.
II.6. Časové rozlišení
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalším či dalšími obdobími.
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II.10. Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních
rozpočtů cizích států apod.
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34,
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 681 – Dotace. Organizace hospodaří tak, aby
výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

II.12. Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
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III. Doplňující údaje k výkazům
III.1. Dlouhodobý majetek
Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 1.
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Organizace nevykazuje žádné takové aktiva.
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné takové dluhy neeviduje.
III.4. Dlouhodobé závazky
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od
rozvahového dne.
III.5. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný
majetek neuvedený v rozvaze.
III.6. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v rozvaze.
III.7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců 0
Členům statutárních orgánů nebyly stanoveny žádné odměny.

Členům orgánů v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky,
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
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III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem
Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.
III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2018 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly
mimořádné svým původem nebo objemem.
III.10. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.
III.11. Přijaté dotace a dary
V roce 2018 byla přijata následující dotace:
Český svaz kanoistů Z.S. z programu MŠMT ve výši 55000,-Kč
Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.
V roce 2018 nebyl přijat žádný dar.

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 208 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.
Za rok 2018 organizace vykazuje zisk ve výši 76317,- Kč. Základ daně z příjmu ve
výši 124606,-Kč byl zjištěn následovně:
Byly připočteny náklady dle §25 ve výši 177795,-Kč
Byly odečteny členské příspěvky dle §19 ve výši 62190,-Kč
Byly odečteny dotace dle §19b ve výši 55000,- Kč
Byly odečteny dle §19b tržby jejichž náklady jsou vyšší ve výši 12275,-Kč
Byly odečteny úroky, které již byly zdaněny zvláštní sazbou ve výši 41,-Kč.
Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně
v souladu s §20 odst. 7 ZDP.
Daňová úspora získaná v minulých letech byla v roce 2018 použita následovně:
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Na zaplacení nájmu pozemku Pražským přístavům.
III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události.

V Praze

Sestavil:

dne 31.3.2019

Tomáš Antonín

Statutární orgán: předseda Jan Fišer

Příloha č. 1 – Rozpis dlouhodobého majetku
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