
Výroční zpráva

Klub biatlonu Letohrad, p.s.

za rok 2018

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1, ledna 20].8 a

končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnoceníčinnosti Klubu biatlonu
Letohrad, p.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání členské
schůze Klubu biatlonu Letohrad, p.s. konané dne 3],. 8. 2019
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Výroční zpráva

Klub biatlonu Letohrad, p,s,

za období rok 2018

1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky:
Sídto:

lč:
DlČ:

právní íorma:
Spisová značka:

Klubu biatlonu Letohrad, p.s.
Šedivská 839, Letohrad 5ó1 51

49317392
cz493l7392

pobočný spotek
L41 153 vedená u Městského soudu v

Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Klub biatlonu Letohrad, p.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými
stanovami. ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost
organizace, zejména:

a) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářel
pro ni materiálnía organizační podmínky,

b) svojí činnosť pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména
v oblasť jeho vlivu na zdraví,

c) provozova|, udržoval a opravoval vlastní sportov ní zařízení - Areál biatlonu
v Šedivském lomu a zároveň vytvářel možnosť užívání svého sportoviště pro
zájemce z řad veřejnosť a jiných sportovních organizací, zejména pak
mládeže,

d) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními
organ izacemi i jednotlivci.

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval Klub biatlonu Letohrad, p.s.

také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy
z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro
nečleny klubu a z ubytování



Výroční zpráva

Klub biatlonu Letohrad, p.s.

za období rok 2018

3. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Klub biatlonu Letohrad, p,s. je členská schůze. Nejvyšším
výkonným orgánem je výbor Klubu biatlonu.

Statutárním orgánem je výbor Klubu biatlonu:

lng. Libor Vlček, předseda

Mgr. Vlastimil Vávra, místopředseda

Mgr. Michael Málek, člen

Petr Halbrštát, člen

ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve
složení statutárních orgánů

4. členská základna

Klub biatlonu Letohrad, p.s. evidoval na konci sledovaného období 222 členů
v následující struktuře:

Děti
(do 15 let)

Mládež
(od 16 do 18 let)

Dospělí
(19 let a sta rší)

9] 13 1,1,2

5. Sportovní úspěchy 2018

čp v biatlonu, soutěž družstev

žactvo 2. místo

dorost 2. místo

celkově 1. místo (Letohrad, Jilemnice, Kornspitz)

I
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Klub biatlonu Letohrad, p.s.

za období rok 2018

čp v biatlonu soutěž iednotIivců

1. místo 4x (Vinklárková T., Karlík M., Semirád J., Mikysková S.)

2. místo 1x (Štvrtecký J.)

3. místo 1x (Kóltó MT.)

4, místo 4x (Grossmannová T., Mikyska T,, Mikyska F., Kubíčková Z.)

5. místo 3x (ondřejka J., Fišer R., GregorJ,, Harcula M., Marková N., Kánská
L.)

ME iunioři

4, místo smíšená štafeta dvojic (Vinklárková T., Štvrtecký J.)

Ms dorost a iunioři

2. místo štafeta dorostenců (Karlík M., Mikyska T,)

6. místo 1x (Štvrtecký J. - individuál)

9, místo 1x (Karlík M. - sprint)

10. místo 1x (Karlík M. - individuál)

5, Hospodaření organizace

Klub biatlonu Letohrad, p.s, v průběhu roku financoval svoji činnost zejména
z členských příspěvků, dotací z různých zdrojů, příspěvků od sportovních
organizací a z provozovánívlastního sportovního a ubytovacího zařízení.



Mýroční zpráva

xlub biatlonu Letohrad, p.s.

za období rok 2018

organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření 209 tis. kč
před zdaněním. Veškeré náklady (přrjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na
uvedené období. organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro
realizaci své hlavní činnosť v následujícím období.

Vvbrané ekonomické údaie k 31.12.2018

Aktiva celkem 31.996 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 1.836 tis. Kč

Na hospodaření spolku v průběhu roku dohlížel revizor, s výsledky byl tento
seznámen a konstatoval, že k nim nemá výhrady,

podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou
uvedeny v příloze této výroční zprávy:

Příloha č. 1- Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetnízávěrce

Klub blaťonu L€tohřad, p.s-
s.divská 838,5€1 5l Lelohrad
lc| 49317u2 DlČ: czlg317312
fil,w, baaťonlelohrad c2

lng,Libor Vlček

1,4.6.201,9



561 51 Lelohrad

5.

6.

7

7.

8.

movilé věcia jejich soubory

Dospélá zvlřera a jsjiá §kupiny

Podíly, ovládaná nebo ovláda]ící osoba

cenné papíry džeňé do splatnosli

k nehmotným ýýsledkům yýzkumu á vývojé

opávky k drobnému dlouhodobém! nehňotnámu mai€tku

k ostalhírnu dlouhodobému nohmolnému majel*u

k§amosialným hmolným movitým věcém a soubon]m hmotných movilých věcí

k pěstitelským cslkům trvalých porostú

kzákladnímu §tád! a tažným 
^ířatům

oplávky * drobnému dlouhodobému hmohému maielku

k ostalnímU dlouhodobému hmotnému majelk]

Mladá a ostatnízvlŤata ajejich skupiňy

náskladěavplodéiňách
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RozVAHADle
Ý}h|ášky Č

5a4l2oo2
sb,

sidlo 
'čelnajednotky:ŠediVská 839

ke dni 31,'l2,2ua

(v celých tisících Kč}

AKTlVA
DloUhodobý májelek celkem

dni účetního

F",,h"d.bý ""htn.',"r..].t* 
*ll"L

í. ]N6hlnolné vý§l€dky vf2kutn! a vývojs

3. oconitslná pévs



9.

ll.

;]
,,l
..l
s.l

.l
7,i

49 0 0
Poskythirté zálohy na zá§oby 50 0 0

51 1006|

52 65 56
směnlry k inkssu _
lohllá]ky 3 e"k lŤné -""9p,P"y
PosMnUté prcvozní záohy

pohledávky z9 zsmé§íianci

PohMávky zá in§libcenl sodálnlho zab€zpečení a Yařejného ždravobího poiištění

53 0 0
54 0 0
55 95
56 0 0

51 0 0

58 0 0

í(
11

16

11

lll.

5.

6.

daně a poplalky

Daň 2 příjmt] 0 0

60 0 2
854 1 066

lj2 0 0
Nároly ná dolacs a ostátnl ničlování ss státnlm řožpočtgm

a
0 0

64 0 0

IPohledavky la společnihy sdruženy.rl ve spoleanosli 65 0 0

IPohledav\y2 pevných lemlnovanýc. opelac, a opcl 66 0 0

IPohledáVly 2 v,ydaných dlUhoplsú 67 0 0
IJiné pohledáVky 68 0 0
Dohadné účtyahivní 69 0 0
opráVná položká k pohledávkám ?o 0 0
Krátkodobý íinančn í maj€tek célkem 71 20r 9| 1í
P€něžnl prost}odky v pokladná

funiny
72 56 67
73 0 0

Pgněžn í přostřgdky ná účlech 1972 1 ]76
Maielkové cennó papíry k obóodování 75 0 0
Dluhové c€nné papíry k obchodováni 76 0
oslatní cenhé papiry 77 0 0

7B -7

79 5]9|
Náklady přištích obdob' 80 222 196
Dřijmy příštích období 8] 297 34
AKTlVA cELKEl\l a2

A c íslo
ldkU

stav k prvnímu dni stav k pos|ednímu
dniúčetního

l,

1,

ll,

l.

ll.

7

lll.

l

Vlastnízdroje celkem 1

2 13721
Vlaslníjměni 3 13724| 13724

0 0
oceňovací rozd ily z přec€něn í linančního majetku a závazků 5 0 0
Výsledok hospodaření celkem 6 llstz|
účét VýsJedkU hospodaření 7 2a9
Výsledek hospodařenl vé schvalovacím řízení 8 1488 0
Nerczdělený zisk, neuhrazená zlrálá minolých lél 9 15824 17 315

10 /4
11 0
12 0 0
13 0

0 0
15 0 0

]6 0 0

1T 0 0

18 0 0
úďy pa§ivní 19 0 0

dloUhodobé záVazky 2a 100 0

21 1211|

22 569
23 0 0

24 612 3

25 0 1
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7

1

17

21

zaměstnanci 26 0 0
ostalňí závazky vůči zamě§tnancům 27 0 0
Závazky k in§tilucím sociálního zabezpečenía veřejného zdravohího poiišiění 2a 0

29 62 0
ostalnipřímé daně 30 0 0
Daň z pňdané hodnoly 31 0 0
ostahidaně a poplalky 32 0 0
závážky že vztah! k státnímu rozpočtu 33 0 0
záýazky ze v^ahu k lozpoč|U orgánů ú2emních §amospdvných celků 34 0 0
závazky 2 upsanýc} nesplácených cenných pápíd a podílů 35 0 0

závazky ke společníkúm §druženým Ve §polečnosti 36 0 0
záVázky z psvných termínovaných operácí a oocí 37 0 0
Jiné záýazky 38 0 0
KÉtkodobé úvěry 39 0 0
Eskonini úVěry 40 0 0

VydanékÉlkodobó dlUhopisy 41 0 0

42 0 0
Dohad.é účty pasivní 43 65 65
osratní králkodobé íinančn í výpomoci 0 0

45

Výdajé přištich období 46 1,12

Výnosy př'štich období 0 0
PAslVA cELKEI\,i 48

Podpis odpovědné osoby (sl,att'ltáml orqán):

-.--
Podp]s osoby odpovědné zá seslavení (sestavil):

31,3,2019 lng, Zdeněk Ma xner

Klub blagonu L3tohrad, p,3,

il§f,3Ě,Ťď,"!i§jTť*,
v.á,v,biaiionleiohtad.cz
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o e Vyhlášky
č.5o4l2ao2
sb,

1

vÝt<azz|sKu R zrRÁry

ke dni 31,12.2018

(v celých ti§ících Kč)

tč

Název a práVni íorma účehilednolky]
Klub biatlonu Letohlad, p, s.

s,dlo Uc.Iri]eo.olh},
Šedivská 839
561 51 Letohrad

Předmě1 člnno§li účelni iednolky:
Činnosti sPoňovň,ch klvbú

l1

1

1

13,

lll.

49317342

máleriálu, energi€ a oslatnich neskladových dodávek

slávu zá§ob vlaslní činnostia akiváce

malenálu, zboží a vnitroorgánizačnich slUžeb

pokuly, úíokyz prodlénl, ostatnípokutY a penále

prodaný majetek, lvoóa a použití rezéN a oplavných položek

Prodané c€nné paPiry a podily

č]en§ké příspěvky á příspěvky z.]člované mezi organižačními

při§pěVky zúčtované mezi ořgánizačnimi složkami

žby za ý|aslnl výkony a zbožl

smlunípokuty, úíoky z Plodlení, oslatnípokuty a penále

Str'tnka.115



Klub bladonu Lďohrad, p.s.
Šodiwlé gss.sot st LeIotrraa
lČ 4$17342 olc cz49gl?u2
lv.,ili\,,ble honl€iohiad.3

Stránka 5,15

31 3 2nlc lnr2d6něk',,'aixílar

Podpis o§oby odpovědné za seslávent (seslavil):



Český svaz biatlonu Klub biatlonu Letohrad
sedivská 839. 561 51 Letohrad. Ič 49317342

Příloha k účetní závérce za rok2O18

Klub biatlonu Letohrad, p, s.

Právní forma účetní jednotky: pobočný spolek

předseda klubu:

Ing. Libor Vlček, r. č. 650830/0667, Or|ice 285,561 51 Letohrad

Rozhodující předmět činnosti:
sportovní činnost

Rozvahovýden: 3|.12.2018

Okamfik sestavení účetní závěrkyl 3l. 3. 20l8

Průměrný počet zaměstnanců: fyzický stav k 3 l l218 - 2

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

Popis činnosti v roce 2018:

klub, se nadále věnuje rozvoji sporto,ní činnosti, vylepšování prosředí, péči o sportovce, o děti
a mládež- probíhá modernizace areálu.

Sídlo:

Ič:

V Letohradě 3l. března 2019

Zpracoval:
Ing. Zdeněk Maixner

Šedivská 839,561 5l Letohrad

493l7342

K|ub bladonu t etoht"d, p,8,

Šedivská 83s, 56í 5í Letohíad
lč: 4e3173,t2 Dlc| Gz49317342
$.§ťr.bta!onlgoHíaíJ

lng. Libor Vlček, v. r.
Předseda


