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Výroční zpráva
Klub biat]onu Letohrad, p.s.

za rok 2015

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna
201 5 a končící dnem 31. prosince 2015 na záktadě vyhodnocení činnosti
Ktubu biattonu Letohrad, p.s.. a její jednotlivá ustanovení byla
předmětem jednání čtenské schůze Ktubu blattonu Letohrad, p.s.
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1. Obecné inforlhace o organizaci
Název účetníjed|rotky: Ktubu biatlonu Letohrad, p.s.

Sidlo: Šedivská 839, Letohrad 561 51

lČ: l q9Y7392
DlČ: CZ49317392
Právní íorma: pobočný spolek
Spisová značka: i Ul1 153 vedena u Městského soudu v

Výrcrčni zpráva
Klub biatlonu Letohrad, p. s.

za období rok 2o15

činnost vymezenou svými
veškerou hlavní činnost

2" Hlavní a vedl

statutárnim
lng.Libor Vtček,
Mgr. Vlastimtl V

jši činnost organizace
:ohrad, p.s. má svoji hlavní

ředseda
, místopředseda
č[en

Ktub biatlonu L
stanovami. ve
organlzace,,:eJ
a) provozova I

vytvářet pro
b) svoji činnosti

zejména v ob
c) provozoval,

biattonu v

Letohrad, p.s.
organizace přij
sportovních pro nečleny ktubu a z ubytování.

3. Strurktura
Nejvyšším o Ktub biatlonu Letohrad, p.s. je

orgánem je výbor K[ubu biattonu.
je výbor Klubu biatlonu:

Nejvyšším výk

edovaném období realizoval

ěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou i:innost a

materiátní a organizačni podmínky,
pomáhat rozšiřovat povědomí o prospěšnosti
sti jeho vlivu na zdravi,
ržovat a opravoval vlastní sportovní zařizeni
vském lomu a zároveň vytvářet možnosti

svého spo ě pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovnich
organlzacl, ména pak mládeže,

samosprávy a s lcstatnimid) spolupracova s orgány státní správy a

]anizacemi i jednottivci.sportovnimi

za účetem fi ncování htavní činnosti provozovaI KIub biatIonu

sportu

- Areát
užívání

obdobi měta
z pronájmu

čtenská schůze.

také vedtejší činnost. Ve sledovaném
y z rektamňích ptněni vůči partnerům,

Mgr. MichaetMá
IenPetr HaIbrštiil.,



Výročni zpráva
Klub biatlonu Letohrad, p. s.

za období rok 20í 5

ve sledovaném období nedošlo ke změnám
ve složení statutárních orgánŮ

ve struktuře organizace ani

4. Členská základna
Klub^biattonu Letohrad, p.s. evidoval na konci sledovaného období 185
clenú v nástedujíci struktuře:

Děti
(do 15 let)

Mládež
(od 15 do 18 tet)

Dospěli
(nad 18let)

71 15 99

5. Sportovni úspěchy

zacl
dorost
celkem

2. místo
2. místo
2. misto (Kornspitz, Letohrad, NMNM)

CP v biattonu. soutěž jednotlivcŮ
1. místo 3x (Vinktárková T., Mikyska T., Štvrtecký T,)
2, místo
3. místo 3x (Procházka J., Abrahám L., Mikysková S.)
4. místo 2x (Maříková S., Semirád J.)
5, místo 3x (Kartík M., Remeš T., Kubíčková N.)

ME dorost a junioři
individuátní umístění 30. - 40. místo

Ms dorost a iunioři
7. místo 1x (Štvrtecký J.)
8. místo 1x (Jurčová N.)
štafeta JUN 3. místo
štafeta JKy 2. místo

oHDM
1. místo 2x (Kóltó M.T., Semirád J.)
2. místo óx (Semirád J. 2x, Abrahám L. 2x, Mikysková S., Remeš T.)
3. místo 5x (Mikysková S. 2x, Abrahám L., OrálŘová X., Šitarová tut.i



Výročni zpráva
Klub biattonu Letohrad, p.5.

za období rok 7O15

6. Hospodařeni

ktub bjatLonu
zejména z Čl
sportovních o
ubytovaciho za

nizací a z provozování vlastního sportovního a

Organizace v,e s ném období dosáhta výstedku hospodaření 1.948
tis. KČ před ím. Veškeré náktady (přijmy) a výnosy (výdaje)
odpovídají ptán na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek
finančnich p
obdobi.

edků pro realizaci své hlavní činnosti v nástedujícim

ohrad, p.s. v průběhu roku financoval svoji činnost
ých příspěvků, dotací zrůzných zdrojů, příspěvků od

Aktiva celkern
Krátkodobý fina
Vtastní zdroje
Cizi zdroje

30,849 tis. Kč
í majetek 331 tis. KČ

77.748 tis, Kč
3.101 tis. Kč

Podrobnější inf
jsou uv,eden1, v

e o hospodařeni organizace ve stedovanérn období
toze této výroční zprávy:

Příloha č. 1 - přiznání (vč. výkazu zisku a ztrát a rozvahy)

Sestav,iL Ing.Libor Vlček čr,"----
Dne 18.5.7016



Územnimu placovišti v, ve, pro

01 Daňové identiíikačni čislo

olisk podacího razílka íinánčniho úřadu

Počel přiloh ll, oddilu

Počet zvláštnich příloh3)

Počel samostatných přiloh')

c,z.4 ,9 ,3 l .7 .3 _4.2
02 ldentilikační čislo

4 ,9 ,3 ,1 .7 ,3 ,4.2

Důvody pro podáni dodatečného
daňového paiznáni zjištěny dne

04 Kód rozlišeni typu přiznáni

06 sidlo10)

a) ulicé a číslo orientačni, část obce á čislo popisné

DGD

pŘlzttÁttí

do

03 Dáňove přiznáni')

[ř.."-l m]'E@

Základní investični fond podle § 17b zákona]] r;T;-l
zdaňovaci období podle § 21a pism, [-F) zatona

k dani z příjmů právnických osob
podle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmú, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon'')

za zdaňovaci obdobi nebo za období, za Keré se podává daňové přiznání

od 0.1,0.1,2.0.1.5 3,I||.2|2,0,|.5
l. oDDÍL - údaje o poplatníkovi

05 Název poplalnika

b) obec c) psč

b6,rs,1 ,-r
d) stáVkód stálumCf
07 (neobsazeno)

08 Přiznání zplácoval a předložil daňový poradc€])

09 Plná moc daňového poradce k zastupováni Uložena u fin8nčního úladu dne')

12 Taansakce uskutečněné se spojenými osobami9l

13 Hlavni (převažujici) činnost

10 zákonná povinnost ověňení účetni závěrky auditoreml)

11 účelni závěrká nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdaiích, pňloženyl).l) F;lixrd

6Nxl-;-
@,
(--- N ---l
klásiíikace cZ-NAcE').,- ,.-l
a.- 1-.-l

[črNNosTI sponrowícH rI-uaů
\l

0 číslo íaxue) číslo teléfonu

7

Kód

Kod

|platný p@ zdaňovac| obóobi .apďalá v l./.je 2015 a go éásl zdaňova.ich obdobl zaptÁlý.h ý lúě 2a16
2a kleé lhúta pl9 ptdání danoéha pňznáni uplylÉ & 31 plog@ 2a16)

25 5ao4 MFln ýt04 - wor č 26

Nož začngie vyplňovat tiskopis,
Finančnímu úřadu plo l specializovanému finančnímu úřadu

přečtěte si prosim. pokyny, 
":1a,,r_"# E PO

K, l, u, b, , b , i , a , t , l , o . n. u . . L. e . t , o . h . r . a . d . . . .D s



ll. oDDÍ[] - daň z přiimrl osob (dále jen ,,daň")

Řadek ,.]r."u oo,or*,
Vyplni v celých Kč

poplatnik finančni úřad

10,)

Výsledek hospodařeni (zisk + iráta -)3) nebo roždíl mezi přijmy a \r'ýdaji3)

l947565
ke dn 6t.tz:oIs

20)
Óáslky neoprávněně zklacuj ici př
nepeněžních přijmů (§ 23 od§l,
hospodaření nebo v rozdílu meža

my (§ 23odst,3 pism, a) bod 1 zákona) a hodnota
6 zákona). pokud nejsou zahrnuty ve výsledku
přijmy a výdajina ř. 10

62788 l4

30,)
Částky, o kleré se podle § 23 odsl
hospodařeni nebo rozdil mezi pli

3 písm. a) bodú 3 až 20zákonazvyšuje výsledek
my a v,ýdaji na ř, l0

40
Výdaie (náklady) neUznáváné za
a udíženi příimú (§ 25 nebo
hospodařeni nebo v íozdílu me,

/ýdaje (náklady) vynaložené k dosareni, zaiištěni
4 zákona), pokud jsou zahrnuly Ve výsledku
i přijmy a Výdaji na l, 10

50
Rozdil. o kteď odpisy hnlotnéh(
Jplatněné v účetnictvi převyšuj
až 33 zákona

a nehmolného maietku (§ 26 a §,32a zákona)
odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26

61') Upíava Základu daně podle §
s likvidaci

3 odst B zákona v případě zíušeni poplalníka

62,)

70 t|easoučer (ř, 20 + 30 + 40 + ,0+61 +62) 62,788|4

100
Příjmy, kle.é neisou předměten
žahmuty ve výs|edku hospodařl

daně podle § 18 odsl. 2 zákona, pokud jsou
lni nebo v rozdilu mezi příjmy a Výdaji (ř, 10)

101

Přiimy, jež u veřeině prospéšr

§ 18a odst, 1 zákona, pokudjsot
mezi příimy a výdaji(ř, 10)

ich pop|atníkú, nejsotJ předmělem daně podle
zahrnuty ve výsledku hospodařeníFebo v rczdílu 65 33 029

109)
Ařiimy osvobozené od daně p.

Ye výsledku hospodařeni nebo
Jle § 19b žákona, pokud jsou zahínuty
ý rozdi|u mezi příjmy a výdaji (ř. 10) 9697,73

110)
přiimy osvobozené od dané p(
ie výsl€dku hosoodařeni nebo

lle § 19 zákona, pokud j§ou zahrnuty
v íozdilu mezi příjmy a Výdaji (ř, 10)

1119 bástky. o kteíé se podle § 23 od§

hebo rozdil mež, Dřiimy a v,ýdaji
l. 3 pism, b) zákona snižuje výsledsK hospodařeni
Ť, ,| 0)

112B) Ěáslky, o kteíé lze podle § 23 o(

hebo roždíl mezi příimy a \rýdaji
st. 3 pism. c) zákona snižitVýsledek hospodaření

3. 10) 15663

12a
]

Přijmy nezahínované do zákla( u daně podle § 23 odst, 4 pism. a) zákona

130 Přúmy nezahmované do záklal u daně podle § 23 odst. 4 pism. b) zákona

1403)
Přiimy a částky pod|e § 23 od
odst, 4 pism, a) a b) žákona,

t.4 zákona, s Výjimkou přúínů podle § 23
ezahrnované do základu daně

,150 Fozdil, o který odpisy hmolnél

bž 33 zákona převyšuji odpisy
o a nehmotného majetku slanovené podle § 26
tohoto majelku uplainěné v Účetnlctví

160!)
soúhrn jednot|ivých rozdilů, o
na dosážení, zajištěni a udržer

tteré částky výdajú (nákladú) Vynaložených
i přúmťr převyšují náklady uplatněné v účelnictvi

161a)
'tlprava základu daně podle §
ls likvidací

23 odst.8 zákona v připadě zrušeni poplatnika

162.)

170
Mezisoučel
(ř. l00 + 101 + í09 + 110 + 111 l 112 + 12o + 130 + 140+ 150 + 1q0+ l0t * lB?L 75l8465



Příloha č. 1 ll. oddilu
ldentifikačni číslo

4,9,3,|,7,3,4,2
Daňové identifikační čislo

c,z ,4 ,9 .3 1 ,7 .3 ,4.z

A. Rozdóléní výdajŮ (nákladÚ), ktéré se neuznávaií za výdaie (náklady) vynaložéné na dosažení, za,iištění
a udržení přijmú, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové tříáy - náklady

B. odpisy hmotného a nehmotného maretku
a) Daňové od,pi3y hmotnóho . n.hmotnóho marotku uplatněnó iako výdaj (náklad) ná dosažení, zrjištóní. udrž9ni zd.nltelnýchpřijmů podl. § 24 od3t. 2 pirm. á} zákon.

účetní oopisy s vlijimkou uvedenou v § 25 odst, ] p,sm zg; záxona u rrmiňEii
majetku kleni neni Vymezen pío účely zákona iáko ňmolný ňiaptek, á n€hmotného
maietku, klery se neoc'plsuie podle loholo zátona uolelněné Dodle § 2.í odsl 2
pism, v) zakoaa jako výdaj (náklad) k dosažení, zairŠtěni a udzení áannetnÝctl
pňimů, Pro n€hmotný majetek 2aevidovaný do majeiku poplátníka do 31, prosiice
20o0 se použiie zákon ve 2nění platném dó uvedeného dáta a lo až do dbby rehovyřazeni z maietku poplatnlka

3

lladek NázeV účtoVé skupiny (včetně čiselného označení) Vyplní V celých Kč
poplatnik finančni úřad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 celkem

Řaoet Název položky Vyplni v celých Kě
poplatnik fnančňí úřad

1 odpisy hmotného a nehmotného maj€tku zařazeného do odpisové skupiny 1

2 (neobsazeno) X X

3 odpisy hmotného á nehmotného majetku zařazeného do odpi§ové skupiny 2

odpisy hmolného a nehmotného majetku zařaženého do odpi§ové skupiny 3

5 odpisy hmotného majeiku zařazeného do odpisové skupiny 4

6 odpisy hmotného majetku zářazeného do odpisové skupiny 5

7 odpisy hmotného majetku žařazeného do odpisové skupiny 6

8
odpisy hmotného majetku podle § 30 odst, 4 zákona,
ve znění účinnem do 31, píosince 2007

9 odpisy hmotného maietku podle § 30 odsl,4 až 6 a § 3ob zákona

10
odpisy nehmolného májetku podle § sza;áioň;,;;evido
poplálnika ve zdaňovacich obdobích započát\ich v íoce 2oo4 a pozdějl

11 Daňové odpisy hmolného a nehmotného majetku celkem

b) Účetnj odpisy hmotného a nohmotného m.iotku uplatněné Jako výdai {nákl.d) na doaažoni, zaiištění a udržoní zdanatolnýchpňimú podle § 24 od3t. 2 pí.m. v) ákoía



c. odpis pohledáVek zahrnovaný
a zákonné opravné položky v!
z přijmů, Ve znění pozdějiiich

a) odpis neuhrazených pohlédiivek
miii1o bankovních oPravných

rezérvy a opravné podle § 5 zákona o režorvách - vyplňují pouze banky

rnovanÝ do daňových vydajů (nákladů) a zákonné opřavné položky k pohledávkám,
pod16 § 5 zákona o lezorvach - vyplňu|i všichni poplatnici

o rezervách -

pouze pojišťovny

a úvěrni družstva a ostatni finarLčni institucec) opravné položky podle

iů ínákladů) k dosaženi, zaiištěni a Udrženi přijmú a zákonné rezerv
bodle zaxoira č.593/,1992 sb,, o rezervách pro zjištěni základu dan
idáIe ien zákon o rezervách)

t,]"oo..r"no)

dlužnlky v lnso venčnim řlzeniVylvořené podle
dobi, za klere se DodaVá daňové priznáni

opíavné položky k pohledáVkám
§ 8 zákona o rezervách vdaném

k pohledávkám Za dluiniky v insolvenónim
Ll obdobi, za klele se podává daňové piiznáni

slav nepromlčených pohledávek
zákonné opíavné položkt (§ 8a

h po 31, prosinci 1994, k nimž lze lvořit
o rÉrervách) ke koncl obdobi. ža které

pohledávkám Vytvořené podle § 8a zákona
é se podává daňové přiznáni

o rezeruáih) ke konciobdobí, za kleré se podáVá

z lilulu ručeni za celní dluh Vytvořené podle
obdobi,.a kleré se podává dáňové pňznání

§ 8b zákona o rezervách v d

( k pohledávkám z titulu ruč€ní za celni dluh
obdobi, za které se podává daňové pliznánl

pohledávkám, Vytvořené podle § 8c zákona
é se podává daňoVé přiznáni

opraVné položky k nepíom|čen
o rezeNách v daném obdobi, za

k nepíomlčeným pohledávkám Vytvořených
;i obdobi, za které se podává daňové přiznánl

slav zákonných opíavných
podle § 8czákona o rezervá

obdobi, zá kldíé se podává daňoVé pňznáni jako
a udrženípřiimú podle §24 odst,2 písm, y)zákona

nepíomlčených pohledávek z úvěrl, podlerůměíný stav íozvahové ho(
5 odst.2 pism, a)žákona o

pohledávkám z úvěíú. vylvořené podle
vách za dané zdaňovaciobdobi

pravné položky k nepromlč{
5 odst, 2 pism, a) zákona o

5 odsl,2 pism, a) zákona o

Pruméíný slav poskylnutych
§ 5 odsl, 2 pism, b) zákona o

záíuky ža úvěry, vytvořené podle
eÍVách za dané zdaňovaci obdobi§ 5 odsi, 2 pism. b) zákona o

(§ 5 odst. 2 pism, b) zákona o

(§ 5a odst. 4 zákona o

uúéru, vytvořené podle'§ 5á obšt. l zákonaosobám na základě smlouvy
o rézervach za dáné zdaňovaci

základě sinlouvy o ÚVěru (§ 5a odsl, 4 zákona

podle § 6 zákona o rezervách v daném obdobi,

zákona o íezervách) ke konci obdobi, za které

Bankovni

opravné po|ožky k ]

o rezervách v daném

(§ 8b zákona o rezervách)

,m pohledávkám z úvěíú
ždaňovaciho obdobi

bankovnizáíuky za úvěry
cht ke koncizdaňovaciho období

Rezervy V pojišťovnictvi
za kteíé se podává daň

§tav rezerv v poiišťovnictví (§
se podává daňové pňznáni



na opravy hmotnó - Vyplňují všichni
25 Rezérva na opíavy hmolneho ra;etxu uytuotenáloaGl--ái6iiiEeru-

v daném zdaňovacim obdobi
26 Stav íezerv na opravy hmotné@

zdaňovaciho obdobi

E. odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona3) nebo sniženi základu daně podilovéhofondu o záporný rozdíl mezi ieho příjmý a výói podle s zo oasi. 3 záiona, ve zněni ;lai;ém;;'ij. ce.r"n""20íí (WDlni se V celÝch Kč) '

Rgzerya hmotného

Í)_§9!iš!9!l9 
'"."-y - ,ryptňuii pou." poptatnlci op.avrrBniT ;qřiioruó "Jouliii

9) Rgzorva na nakládání § olektroodpadom ze sotámích panetri poplatníci oprávněni

D, (neobsazeno)

F. odpočty podle § 34 odsi. 4 zákona
a) (ňeobsazono)
b)Uplaiňor'ániodpoČfun€podpoíuvýztumuaYývoioodákbdudaněpodlg§3,aod§t4a§3a€až§3a.ákone(vyplnisevcelýďlKč)

odbomého vzděláváni od ákladu daně § 3r{ odst 4 a § 3/rí až 3,ah ákona (vyplni se V

27 Rezejva na pěslební činnost vytvffi
oDoobl, za kleíé se podává daňové přiznáni

28 stav rezervy ná péstebn, činnost @se podává daňove pliznáni

29) oslaln; rezervy vytvořené podle § 'omoDdobl

pouze tvoíbě a lróužiti
30 ie:., "a.,;, .-aoa,,, sffi

az 1] c za|(oná o íezervách v daném obdobi, 2a klere se podáiá daňovb pňzňáni

31 Slav íezeívy na nakládáni s eleklroffi
í§ 11a až 11czákona o íezerváó) ke konci obdobi, za kteé Še pod;vá daňové pfunáni

zdeňovaci obdobi nebo období,
za které se podává
daňové pfiznáni,

v němž daňová zlráta v-znikla
od-do

celková Výše daňoVé
ztráty vymělené
nebo přiznávané

ža období
uvedené ve sl, 1

Část daňové zllály ze sl. 2

kterou lze odečísl
V následujícich

zdaňovacích obdobích

Řádek

zdaňovací období nebo obdobi.
za kteé je podáváno daňové

pňznání, v němž \.2niklnárok na
odpočet podle § 34 odst 4

a § 34a až § 34e zákona od - do

celková výše nároku na od-
počél na podpoíu v]ižkumu
a vr,vo]e \.2nikla v obdobl

uvédeném vé sl. 1

Část nároku na odpočet ze sl, 2

odečtená
V předcházejicích

obdobich
odečlená v daném

obdobi
kterou |ze odečisl

v ná§ledujících
obdobích

0 ,|

2 3 5
1 :l,'l
2 _,ll
3 ,._,.l

1,-l
5 celkem

zdaňovaci obdobi nebo obdobi,
za které je podáváno daňové

pňznáni, V němŽ rznikl nárok na
odpočel podle § 34 odst 4

a § 34íaž § 34h zákona od - do

celková uiše nároku na
o('počel na podporu odbor_

ného vzdéláváni vzniklá
v obdobi uvedeném ve sl, 1

Část nároku na odpočel že sl, 2



G. celková hodnota bezúpla]iných kteíou lze podle § 20 odsi. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu
daně sniženého podle § :i4

Rozělsnóni c€lkového nároku
na ř, 3001

slevy na dani (§ 35 odst, 1 a § 35a nebo § 35b zákona), kteni lze uplatnitH.

l, zápoěet daně zaplac€né v zah

J. Rozdělení některí,ch polo;iek v komanditni společnosti') (Vyplni se V celých Kč)

Počet samostatných příloh rl

v § 20 odst, 8 zákona pro
l plnění poskytnutých na účely vymezené
ze žákladu daně sníženého podle § 34 zákona,

ř. 1 hodnola bézúpiatných
odvodu z loteíii a jiných

sleva podle § 35 odst, 1 pism, a) zákona

sleva podle § 35 odsi, 1 pism,

Úhrn slev podle § 35 odsi, 1

podle § 35aj) nebo 35b

]Název položky

u nichž lze lplatnil metodu proslého zápočtu

zahraničí, o kteíé lze snižil daňovou povinnosi
častek z l 7 samo9talných pliloh k labulce

tiči, kteíou lzo započist metodou úplného
z1.1a3')

ř 2 a 3, z\^i,šený o klad ný
kterounelzezapoči§t(kládnýíozdíl mezičáslkami
mezičástkamina ř,4 a na ř,320ll. oddílu)

čáslka ze komandilni
společnosl iako ce|ek

Název položky a číslo řádku
řádk! Wznačené tabu|ky

s nimiž souvisi čáslka z€

oddílU, připadně čislo
lohy č. 1 |l, oddilu,

ř. 200 (ř. 201)

4a§34íaž§34h
lky F/c)

Náíok na odečet podle § 34

4a§34aaž§34e
lky F/b)

Hodnola bezúplalných plnění
Wmezené V § 20 odsl,8 zák(

ř, 5 hodnota bezúplatnÝch pl
y ná dílčím odvodu z loterií a

náíok na slevy na dani
(ř. 4 tabulky H)

, kterou lze započíst
oětu (ř. 4 tabulky l)

K, Vybrané ukazatele

Řáoet< Název položky
Vyplnl V ceLych 1,1č

poplalnik finanční úřad

2
něni Ve výši uplalněných slev na dilčim
ých her

Řádek Ná2ev položkt
Wplni V ce|ých l"ač

poplalnik finančni úřad

1

2

3 (neobsazeno) X X

)na(ř, 1+2)

51

dani ?aplacenych v zahrariičl, o kteíe lzé sni:il daňovou povlnnosl metodou

4ákona (příslušný řádek sl. 2



Řaaet Vyplní v célých Kč

poplalník íinanční úřad

200

základ daně pled úpíavou o čásl základu daně {daňové ztíátv, ořioadáiici
na komplemenláře a o plijmy podléhaiicl ždaněni v zahranlči, u'ni;hž l;
uplatňováno vynělí, a před sniženim o položkv oodle § 34 a § 20 odsl' 7
nebo odst B zákona, nebo daňová ztíáia pteó Ůpravo-u o časi základu daně(daňové ztlaty) připadalici na komplementále a d prijmy poaenalícr iáanéni
V žanranlcl, u nlchz Je Uplalňováno vyněti (ř, 10 + 70. 170),)

707914

201 Část zát<tadu daně nebo daňové ztráty připadajíci na komplementáře3),4)

2103)
Úhrn vyňatých příjmú (základú daně a dáňových ztrát) podléhaiícich ždanéni
v zahraniči3)5)

22o

žáklad dané po úpravě o čási základu daně (daňové ztrátvt oiioidariil
na komplementáře á o přl]my podléhailcí zdaněni v zatrraňr'ci Lj nrctij ie
uplalňováno Vyněll, přéd snlženim o položky podle § 34 a § 20 odsl i
neb,o odsl 8 zákona') nebo daňova ilrala po úpravě o čásřzákladu daně
ídaňove zlíáty) připadajicl na komplementáře a'o pňlmV Dodléhallci zdanéni
v zahíaniči u nlchž |e up|atňovano vyněli n 2oo - io1 - 21q'ý

70,79l4

Řáoet< Vyplní v celých Kč
poplálník íinančni úřad

230 odečel daňové zirály podle § 34 od§l, 1 zákonas)

2403) odečel dosud neuplatněného nároku, VznikÉho v předchozich zdaňovacích oMobích
podle § 34 odsl,3 až 10 a 12 zákona, ve znění plahém do 31 prosince 2oo4

241

242
odečel nároku na oalpočel na podporu Mizkumu a \^ivolé oodle § 34 odsl 4
a § 3,|a až § 34e zakona, včetně odečli dosud neuÓhúéňých ňdáiů {nakladťll
pri realizáci proj€ktů výzkumu a Wvoje ve zněni zakóna ptainém oo 3t, t2 zot3

243 od^ečet najoiu na odpočel na podpofu odbomeho ýZdélávánl podle § 34 odsl,4
a § 34í áž § 34h zákoná

250

základ daně po upravě o čásl základu dáně ldaňove zlrátvl oňDadallcl ná
komplementáře a o přijmy podléhajíci zdaněni v zahraničí.'u'nl;hž Ó uoblňováno
vynéti, snižený o položky podle § 34, pňgd snÉenim o Dolozkv oodló § 20 Mst 7
nebo odsl 8 zákona') (ř, 22o - 230 - 24o - 241 - 242 - 243i

7079I4

251 Č_astka podle § 20 od§t 7 zákona o niž nohou veřeJně prospěšni poplatnici
i§ 17a zakona)dále snlžll zaklad dané uvedený ná l,25b 212374

260 odečel bezúplalných plněni podle § 20 odsi. 8 zákona (nejvýše 10 oÁ z Mstky
na ř, 250)s)

Zaila(' daně po úpravě o čásl základu daně ldaňové ztrátvj oiioaaaicl
ná komplemenláňe a o přlimy podléhaiici zdaněni v zahraňiir, Ú nrcÉž ie
uplatňováno vynéti, sníženy o po|ožký oodle § 34 á €slkv oodle § 20 'odsl 7
nebo 8 zákoná, z8o!íouhlený na celé lis icikoíunv dolúr} {ř 250 -Ž5í - 260}

495000

280 sazba daně (v %) podle § 21 odsl, 1 nebo odst, 2 anebo odst, 3 zákona.
ve spojeni s § 21 odst, 6 zákoná l9

290 Daň ř, 270 x ř, 280
100 94050

300
slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
(nejvýše do éstky na ř, 290)5)

301

310 Daň upravená o položky uvedené na ř. 3oo a 3o1 0, 29o - 3oo r 3o1f) 94050

32o
zápočet daně záplacené v žahraničí na daň uvedenou na ř,3105)
(nejvýše do částky Uvedené na ř. 310)

330 Daň po zápočlu na ř,320 (ř, 310 - 32o), žaoklouhlená na celé Kč nahorus) 94050

3313)
sam_oslatný základ daně podle § 2ob zákona. zaokrouhlený na celé tisicjkoruny
dolú5)

332 sázba daně (v o/o) podle § 21 odst, 4 zákona, ve spojéní s § 21 odst. 6 zákona

333 Daň ze samosiatného žákladu daně ř, 331 x ř 332
zaokrouhlená na cele Kč nahoíu --]66-

334 zápoče1 dáně 2aplacené V zahíaničí na daň ze samoslatného základU daně
(nejvliše do částky uvedené na ř, 333)

335 Daň ze saínoslatného základu daně po zápočtu (ř, 333 _ 334).
zaokrouhlená na celé kč nahoru

r

| 3ao Icelková daň lt 33o + 335)
I

I JUv 
| § 38a odsL í zákona (ř, 340 - 335 = ř 330)



- (neobsazeno

V ToMTo
A STVRZUJ| JE PoDPlsEM

vykázáíi ziráty nébo daňové se uvede &slka se znaménkem minus (-)

vybaveni aplikáce léllové

JsoU PRA

§ 38u

poplátnil kteď je konlan
i,káň dené ie komandltni
datečneno d;ňoveho pňzl

sénosl, uvedg pouz6 Čáslky pňpáda,ici na komandlt,sly
ooat" s tll ooit, z neuo l' iaiona 'l 28ol2oo9 sb,, d:aňový řad, ve zněni pozdáiších předpisú anebo podle

toenv-ouvooy pío jgho podáni, Pň elétlronickém podání lěchlo dodatečných daňovýcň pňzn€nl le soucásrl
le pro vyplnéni zvlášhi pňlohy ] _, ,

tvě.ka nabo pieh]ed o maFlku á zá
i§ 72 odst, 2 žálona č 280/2009
j-rozumí eleklronlcké plilohy vyb.a

,;;; J;;l";;';i;;; Ýýda ch |áto piiohá 42na.ená pod poloj,o- I,v l ooolu ,e ,ou,/c,, liňóÝ,ho
i"'ř",i,;i'iJi: ;"";i;: i*-,á!ii.i'plž.ip i: i'p. "e,"t. ete]rronic,etro oooán dáiovel,o l,n/-d,' ,p Lčetnl

"'aliJ'i'Ř"ižn" 
, i'ioá.?,l,jiie z Úvl"," zistu 

" 
aáry, oopi pade Vyb,ané udaje ž Piehl€ltu o zňěnách

;;;'"Žň"';;;"; qíiaie a O'pi. eirtony ueetn, závéiky v,ládd,y s po,/l,r E-pilohý,é|o -án o§'din}

"oálj kla^lo 02nac€nému iad{U \e píovede na sáŤlošálle pi:lozP, Ťlskopsy s.Ťostahych píiloh,/ydá!á M nis,eírivo

;ř",;;;;;:.;;;ň;ňj"; Á; "uáá 
ráro r"lopi,l *_úir, pramn 

"eÁo 
,.yoa"enl adile Liehlorlc\a oooánl

NoVě zjišténá daň 1ř, 340 ll.

zvýšení (+), sniženi (-) daně

ztíály (ř, 5 - ř. 4)ZVýšení (+), snižení (-)

Na zálohách (§ 38a zákona)

§íážkou (§ 36 odst, 8 zákona)

3 - l, 340 ll, oddilu) < 0
3 - ř, 340 ll. oddílLr) > 0

]Nedoplatek (-) (l. 1 + r,2 +

Př€pl9tek (+) (r- í + ř, 2 +

dáňový subiekt č zástupce píávnickou osobou},
(napi j€jnalel, pověř€ný píacovnik ápod,)

d Pod6plsujici osobó:

Fyzická osoba oprávněňá k podpistl
s uvedénim vžtáhu k píáVnicka osot

1.o.ř,e,d.s.e.d.aL. iLb.o. r

kap álu, nele jsou součá§t
U dď doci lxl xls, Ylsx,
o maietlu a zává&ich emajetku a závážcich a

spravu k dispozici elekl
vloŽeni souboíu typu (

6

poslední známá daňová ztráta

Na žajištěni daně s.aženo pláicem (§ 38e zákona)

k I.n

osobaioprávněná k podpl3u

Daium

")

neisou v píogramovém vyĎaÝenl aphhacé Elskllonrcks po_dáni

i úilra, E'e úŽinně elektlónlcky pod€l prosť€d^lctvim E-př;loh,

n ookvnú oío |o|lch Wplněni lo2vésl na zv|ášhi Přiloze yěcnou náPló ča.slky
pódá,ii daňoóňo pňináni isou texlová pole pro vyPl^én, zvlastnlch píllon

,)§1



Příloha k přiznání k dani z příjmu právnických osob
za za období od 01.01.20l5 do 3 |. |2 20l

Daňový subiekt Klub biatlonu Letohrad, p.s.
IčlRč/DIč 49317342 l CZ49317342
sídlo / Bvdliště rrebo lvíísto podnikání Šedivská 839. 56l 5l Lctoluad

7\láštní Piiloha k iádlu c.2{} I|, oddiIu

Nriklady souvisejicí s nedatiovýlni výnosy
Zvláštní příloha k řádku č.l09 ll, oddílu
Členské příspěvky

Zvláštní příloha k řádku č.l l2 II. oddílll
Zťlstatková cetla prodaného lrmotného majetku



potlz§ pro Potřebu poplatnjka k. kon|role clčklronioky odcslaných údalLl. nťl7cjej lroužil

.|ál(o \ouait5l úč.1.1i 7á\ ť.rkY. trildcli piilnání |odii!.lill() ! li\lin,lú podobč,

Vybrané údaje z Rozvahy pro jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zjednodušeném

roZ§ahu

49311342 l cz493l

ke dni 31.12.20l5

(v celých tisících Kč)

AKTl\,,{

PAsIvÁ



]nll/t]n]a|] Í )|l, Pl)Lil. ]1r(' p(lliťhu řjplrlrjkll L. kl)lrlir]. ťl.krrollrck\ o(].\I n\ch!(l.|]L.l1.1/.r. lrti]/]l
lilk() \l)llaJ\l r]acllr] /l!alkr.lrudť_]l !rl7nr.i!t i\ilx] ! ll\1ll]ni n(\nllra

vYbrané Údaje z výkazu zisku a ztrátt- pro účetní jednotky, u kterÝch h|avním předmětem činno§ti není podnikání. ve
zjednodušenóm rozsahu

ke dlli 31,12.2015
(v celých tisícich Kč)

931,7342 l cz4

l,

EJ/|_
A,Vll
A,vlI

e
B.|,

B.ll.
B,lll,
B.IV.

B.V.
B.VI.
B.Vll.

C.

D.

Název položkv činnosl
hlavní

čitrlro§t
hosĎodář§ká

celkcm

2 ]

a

Daň z

Nákla
6279 71o 70,19

aza

A.kti

a

lý
78l l ll116 t]977

I532 ,l l5 l947

DaliovÝ §ubiekt: Klub biatlonu Letohrad, p,§,
Ič / Dlč:
Sidlo účetní icdnotky: Šedivská 839. 56l 5l Letohrad

\!klady
Spotiebttvané niikuov celkeln

A,ll. sltržbv celkenr
A,Ill. osobní náklady celkem

Drnč a troulatkv celkem

Poskylntlli nři5pč\ k\ cťlkeln

přiiaté pňspěvkv ce|kem
plovozni dotacc celken1

v v§lcdek hospodařeni před zdančníln
výsledek hospodaieni po zdarréni



Upuloměnl: opi§ pouzr pro pořrbu lop'alnlkil kc konlrolc cLcktrohicky odc§l8 ýclr ú&jů, rclrlcjcj pouál
j l(o §Joóisl úč§lniávéíky, bud§-íi přiznání podávdrlo t listitrlé podobč.

Daňoqi subiekr: Klub biatlonLt Letohrad, p.s.

íč l DIč 49317342 l C7-493l1342

sidlo účetni icdnotkv: Šcdivská 839, 56l 5l lJtohrad

Vybrané rldaie z Rozvahy pro účctnl jcdnotky, u kterých hlayním předmět€tn čInoo§ta nen| podnlklnl, ve zjednodušeném

rozsahu

k€ dni 31.12.2015

(v c.elých tisících Kč)

AKTIv^ §tav k pívnínu
dni účetrriho

obdóbi

stav k
poslednímu dni
|'tčél íhn óhílóhí

2

Dlouhodobý nlaictck cclkcm 2,7 679 29088
A,l. Dlolbodobý nehlítotný majetck

A.II. Dlouhodobý hnotný majctck celketn 49252 511,17

A,lll. Dlouhodobý finaněnl maietek celkern

A,.lV, opávky k dlouhodobému maietku celkem zI5,13 22389
B. Krátkodobý na|et:k celkem 2082 176l
B,l. Zásoby celkcm

B,It, PohIcdávky cclkcrn 283 l311
í].l]l, krátkodobÝ fi nauč,ni maietek celkern l7,I0 331

B,IV. Jiná aktil,a celkem 56

Aktiva celkem z9,/ 61 30i]49

PASIvA stav k prvnimu
drlí účctníbo

ohrlobí

stav k
poslcdnimu dni
ličitníhó ohdohí

2

vlastní z<]roie celkenr 2:i894 27148

^,l,
Jměni ce]kem l:1724 1f121

A.II. vÝsledek hospodaitní celkem 1::!.,| 10 14o24

cizí zdroic ce]kcm 310l
B.t, Rezeívy ceikem

ts.IL Dlou.lrodobé závaa<v celkem ]l0 00 2l0 0

B,Il]. krátkodobé závazky celkem 2867 I00l

B,lv, Jiná pasiva celkern

PASIVA CELKEtVÍ 2,|7 61 30849

1



(lPyronÉni; oPispouzc pro poťobu poplolrlík! kc lont{olo cicklŤoiicky od€§|anýc{l údajů!,rcl"cjcj potLžit

jsko §ouči§( úč.lní závč*y, budc-li přinráni podávltno v li§ti,úcpódobť,

Daňový subiekt: Klub biatlol1u Letohrad, p.s.

Ič / Dlč: 493I,I342l cZA9317342

sidLo účetni iednofkyI Šcdivská 839.56L 5l Letohrad

Vybrané údaje z Výkrzu zlsf,u a zřóty pro účctníJcdnotky, u kt€íých hlrvním předmět€m člnnosť není podnikání, ye

zJednodušeném roz3ahu

ke dnt 3t.t2.2015

(v celýoh tisících Kč)

Názey položky činnost
hlavní

činnost
hosoodářská

celkcm

l
Nliklady

A.l, Spcťcbované uáklpy celkcrn

A,tl. služby cclkem

A.IIl. Osobní nákiady cedkem

A,lv. Daně a DoDlatkv cclkcm
ostahrí uákladv cclkcm

A.vl, odpisy, prodaný maietek, tvorba rezprv a opl:lvnÝch položek celkcEl

A Vll. poskytnuté přLspěvkv celkem

,\,vltL Dar-r z přjimů celkr:rn

N;ik]adv ce]kenl 6279 710 1049

B, VÝtrosY

B.l. l'ržbv za vlastní v,ikonv a za zboží cclkenl

B.IL změny §tavu vnitoorcanizačních zásob celkern

B,llI- Aktivace celkem

B,lv. ostatní v,inosy celkem

B.V. Tržbv z orodeie rnaietku. zúčtování rczcrv a oDravnÝch položek celkem

B,VI. přiiaté příspěvky celken
B,Vlt. provozni dotacc celkem

Výnosy celkem 7 311 1186 8971

c. Výsledek hospodaiení přcd zdaněním 1532 415 l941

D. VÝsledek hosDoda]lení Do zdanění



Klub biatlonu Letohrad, p.s.
Šedivská 839.56l 5l Letohrad, IČ 493t73,í2

PříIoha k účetní závérce za rok20l5

Klub biatlonu Letohrad, p.s.

Sídlo: Šedivská 839,561 5l Letohrad

Ič: 49317342

Právní forma účetní jednotkyl pobočný spolek

Předseda:

Ing. Libor Vlček, r. č. 650830/0667, Orlice 285, 561 5l Letohrad

Rozhodující předmět činnosti:
Sportovní činn<rst

Rozvahový den: 3I. 12.2015

Okamák sestavení účetní závěrky: 1.4.2016

Průměrný počet zaměstnanců: §zický stav k 3112l5 - 4.

Použité účetní zásady a metody: v souladu se Zákonem o účetnictvi

Popis činnosti v roce 2015:

Klub se plně věnuje rozvoji sportovní činnosti, vylepšování prosředí, péči o sportovce, o děti a
mládež. V roce 2015 vynaložil v,.imamné prosťedky na rozvoj. Pokračuje se v rozsi{hlé investici
- ,Jasněžovátti". Dokončila se investice ,,Sklady sťelnice a v,.ýpočetní středisko".
Zmodemizovala se chata. Popularizace biatlonu vede k zrrýšenému zájmu o něj.

V Letohradě l. dubna 20l6

íng. Libor Vlček
Předseda

Zpracoval:.
Ing. Zdeněk Maixner


