
Příloha k účetní závěrce podle 
Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů

za účetní období 2015

Účetní jednotka (ÚJ) Veslařský klub Ohře Louny
Vosátkova 1765, 440 01 Louny

IČO 43226124
Datum vzniku 27. června 1991
Právní forma Spolek
Účel sdružení Sportovní činnost-výkonnostní a rekreační veslování aj.
Hospodářská činnost Reklamní činnost  

Pořádání kulturních akcí
Pořádání sportovních akcí pro veřejnost

Statutární orgán Výbor
Ing. Jaromír Vorel – předseda
Pavel Bláha ml. – kapitán (místopředseda)
Dana Kalusová - hospodář
Jaroslav Rychtařík - předseda revizní komise 
Ing. Martin Vorel – člen výboru
Pavel Bláha st. – člen výboru
Jiří Jeremiáš – člen výboru

Registrace Spolkový rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
Spisová značka L 399

Informace o účetních 
metodách

Účetní období - kalendářní rok
Odpisování majetku – rovnoměrně po dobu životnosti
Opravné položky a rezervy - ÚJ nevytváří
Účtování zásob – způsob B, metoda FIFO

Významné události Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky nenastala žádná významná událost

Přepočet údajů v cizích 
měnách na českou měnu

ÚJ nevznikla potřeba účtovat v cizích měnách

Podíly v jiných subjektech ÚJ nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných společnostech
Závazky pojistného ÚJ nemá k rozvahovému dni žádné závazky pojistného na 

sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění
Akcie, podíly ÚJ nemá žádné akcie nebo podíly
Majetkové cenné papíry ÚJ nemá žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani 

prioritní dluhopisy ani podobné cenné papíry nebo práva
Závazky ÚJ nemá žádné závazky splatné déle než za pět let

ÚJ nemá žádné závazky kryté plnohodnotnou zárukou



Závazky neuvedené 
v rozvaze

Účetní jednotka nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze

Výsledky hospodaření Hlavní činnost - ztráta 177 tis. Kč
Vedlejší hospodářská činnost - zisk 92 tis. Kč

Počet zaměstnanců
Osobní náklady

ÚJ zaměstnávala osoby na dohody o provedení práce, celkové 
osobní náklady byly vynaloženy ve výši 126000 Kč

Odměny a funkční požitky 
členů statutárních orgánů

Odměny a funkční požitky nebyly poskytovány

Zálohy, závdavky, úvěry ÚJ neposkytla žádné zálohy, závdavky či úvěry členům 
statutárních orgánů

Výpočet hospodářského 
výsledku

Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby 
oceňování finančního majetku

Stanovení základu daně z 
příjmů

Základ daně z příjmů byl stanoven jako součet kladných 
hospodářských výsledků (zisků) jednotlivých akcí hlavní 
činnosti. Při stanovení základu daně bylo využito odčitatelné 
položky dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů
Prostředky získané využitím odčitatelné položky dle § 20 odst. 
7 zákona o daních z příjmů v minulých letech byly využity na 
pokrytí ztrát hlavní činnosti v jejich plné výši

Daňové povinnosti V běžném ani minulém zdaňovacím období nevznikla daňová 
povinnost, neexistují žádné rozdíly mezi daňovou povinností a 
zaplacenou daní

Významné položky Neexistují žádné významné položky z rozvahy a výkazu zisku 
a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční 
a majetkové situace ÚJ

Přijaté dary ÚJ přijala v roce 2015 dary ve výši 90000 Kč vesměs od 
fyzických osob

Poskytnuté dary ÚJ neposkytla žádný dar jinému subjektu
Veřejné sbírky -----
Vypořádání výsledku 
hospodaření z 
předcházejících účetních 
období

O výsledek hospodaření předcházejícího účetního období byl 
snížen nerozdělený zisk minulých účetních období

V Lounech 30. března 2016

Sestavil: Ing. Peterka Miroslav

Schválil:

Ing. Jaromír Vorel – předseda výboru




