
 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2018 
 

Sportovní klub Čechie Smíchov 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2  Výroční zpráva za rok 2018 
Sportovní klub Čechie Smíchov 

 
 
 
 
 
 
 

Obsah: 
 
Úvodní slovo předsedy spolku        str. 3 
 
Představení Sportovního klubu Čechie Smíchov       str. 4 
 

- Základní údaje 
- Výbor oddílu 
- Kontrolní komise 

 

Činnost spolku v roce 2018           

- Granty a dotace         str. 5 
- Investiční akce, opravy a údržba areálu      str. 5 
- Sportovní činnost         str. 6 

 

Účetní závěrka společnosti                         str. 7 
Příloha             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3  Výroční zpráva za rok 2018 
Sportovní klub Čechie Smíchov 

Úvodní slovo předsedy spolku 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
dostává se vám do rukou Výroční zpráva Sportovního klubu Čechie Smíchov (dále SK) za rok 
2018.  
 
Rok 2018 byl opět rokem růstu našeho sportovního klubu. Dařilo se na poli „materiálním“, neb 
jsme opět investovali do našeho zázemí (střecha, prostor parkoviště, investice do travnatých 
ploch…), ale hlavně se dařilo na poli sportovním, kde jsme mj. s muži A dokázali zachránit 
v prvním roce po postupu 1. B třídu pražských soutěží nebo i nadále zvyšovat počet 
mládežnických kategorií. Z důvodu rozšíření členské základny mužů jsme se rozhodili do 
sezony 2018/2019 vyrukovat dokonce se třemi plnohodnotnými mužskými týmy. Jedním v I. B 
třídě a dvěma v III. třídě.  

 
S přátelským pozdravem 
 
Miloslav Mrštík 
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Představení Sportovního klubu Čechie Smíchov 
 
Základní údaje 
 
Název:   Sportovní klub Čechie Smíchov 
Právní forma:  Spolek 
Sídlo:   Podbělohorská 55, 150 00 Praha 5 
Bankovní spojení: 123600399/0800 
IČ:    00537667 
Vznik:   17. 5. 1990 
 
 
Výbor 
 
Miloslav Mrštík 
Ivan Senci 
Radek Šmída 
Petr Zenker 
David Anděl 
Aleš Antala (Milan Petřík) 
Jan Hájek 
 
Kontrolní komise 
 
Eduard Klobouček 
Miroslav Tošner (Petr Zenker) 
Ondřej Lukeš (Ľubomír Červenka) 
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Činnost spolku v roce 2018 
 
Granty a dotace 

V roce 2018 se nám podařilo získat tyto granty a dotace: 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy -  432.000 Kč - na sportovní činnost klubu 

Městská část Praha 5 – 65.000 Kč - na nákup Iaviček a opravu oplocení 

Městská část Praha 5 - 50.000 Kč - na akci ,,Měsíc náborů" 

Městská část Praha 5 – 40.000 Kč -  na soustředění mládeže 

Celkem 587.000 Kč. 

Dále byly ze strany SK přijaty následující granty a dary: 

FotbaIová asociace ČR - 10.000 Kč - na akci ,,Měsíc náborů" 

Pražský fotbalový svaz – 379.000 Kč - na sportovní činnost 

Nadační fond Fotbal pro život – 22.000 Kč - na sportovní činnost 

Taxco acounting s.r.o, - 20.000 Kč - na činnosti klubu 

RUMAT s.r.o. – 10.000 Kč - na činnost klubu 

Veškeré granty a dotace byly 100% vyčerpány v souladu s poskytnutým účelem. Z grantů a 
darů přijatých v roce 2018 a nevyčerpaných grantů a darů z let předchozích využil spolek 
granty a dary v celkové výš i 441tis. Kč. Z předchozích let spolek čerpal příspěvky ve výš i 219 
tis. Kč, zbytek byl čerpán z příspěvků roku 2018. Granty a dary přijaté v roce 2018 ve výši 177 
tis. Kč nebyly v roce 2018 využity a byly převedeny do roku 2019 prostřednictvím výnosů 
příštího období. 

Investiční akce, opravy a údržba areálu 

V roce 2018 byly realizovány či dokončeny některé zásadní investice do zázemí oddílu: 

- Výrazné zvýšení investic do kvality travnatých ploch 
- Základní oprava střechy 
- Úprava areálu a vybavení klubovými bannery, logo týmu na čele budovy… 
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Sportovní činnost 

Členská základna klubu opět narostla. V klubu jsou zastoupené téměř všechny věkové 
kategorie, celkem tedy 10 týmů - mini, mladší i starší přípravka, mladší i starší žáci, stejně tak 
mladší dorost, dva týmy dospělých a garda  Do sezóny 2018/2019 vstoupily v řadách Čechie 
po nárůstu členské základny dokonce tři seniorské týmy a svá utkání sehrál Čechie v rámci 
nově založené Ligy Gentlemanů 40+.  

Všechny kategorie využívají na 100% sportovní plochy klubu (hlavní hřiště, UMT a tréninková 
plocha), v zimě doplněné o pronájmy tělocvičen a hal, případně UMT hřišť pro týmy hrající již 
na celé hřiště. V létě a částečně i v zimním přípravném období klub pravidelně organizuje 
přípravná soustředění za aktivní účasti rodičů a přátel klubu. V zimním období navíc přibyla 
žákovským kategoriím gymnastická příprava v areálu Sk Hradčany. 

Bezpochyby největším úspěchem pak byl postup A týmu mužů do 1. B třídy a následné udržení 
této soutěže. I v tomto roce jsme na Čechii uspořádali akci Můj první gól – Měsíc náborů. 
Akci jsme uspořádali ve spolupráci s FAČR a MČ Praha 5, která nám na ni poskytla 
„spolupořadatelství“ a podporu 
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Účetní závěrka společnosti 

Příloha k účetní závěrce je uvedena v příloze k této výroční zprávě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní klub ČECHIE SMÍCHOV, zapsaný spolek 

 

Podbělohorská 55, 150 00 Praha 5, IČ: 00537667 

 

 

 

 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 

sestavená k 31. 12. 2018 

 
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 
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I. Základní údaje  
 
Druh organizace: právnická osoba – zapsaný spolek  
Název: Sportovní klub ČECHIE SMÍCHOV  
Adresa: Podbělohorská 55, 150 00 Praha 5  
 
Statutární orgán – výbor:  
Předseda:   Miloslav Mrštík  
Místopředseda:  Ing. Ivan Senci  

Radek Šmída  
Členové:   Jan Hájek  

David Anděl  
Milan Petřík  

Kontrolní komise:  
Předseda:   Mgr. Eduard Klobouček  
Členové:   Ing. Petr Zenker  

Lubomír Červenka  
 
Ke změně členů výboru a kontrolní komise došlo na základě usnesení valné hromady dne 
06. 11. 2018, změna prozatím nebyla promítnuta ve Spolkovém rejstříku. 
  
Datum vzniku: 17. 6. 1990, spisová značka L vedená u Městského soudu v Praze  
 
Posláním spolku je sportovní činnost a výchova dětí a mládeže.  
 
Účel a cíle zapsaného spolku:  
a) zapsaný spolek organizuje svůj vlastní sportovní proces v souladu se svými zájmy a 
usiluje o zpřístupnění různých forem tělesné kultury především mládeži a dalším zájemcům 
ze všech vrstev společnosti.  
b) těchto cílů dosahuje především prostřednictvím těchto zapsaným spolkem vytyčených 
činností:  

1) Vytvářením předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a 
dalších forem tělesné kultury ve svém klubu pro tuto činnost získává svoje členy a ostatní 
občany, zvláště pak mládež.  

2) Péčí o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbáním o praktické 
uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky, zvláště pak vzájemné úcty, 
respektování důstojnosti a dodržování fair play hry ve sportu a dalších formách činnosti.  

3) Péčí o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů a 
vytvářením pro to vhodných podmínek zlepšováním kvality a vybavenosti svého 
tělovýchovného zařízení (dále jen TVZ)(fotbalové hřiště a klubovna), organizováním 
pravidelných tréninků a soustředění, zejména pak přípravou školení a seminářů trenérů a 
dalších funkcionářů a jejich správným vedením a uplatňováním všech poznatků vědních 
oborů využitelných ve sportu.  

4) Vedením svých členů k dodržování zdravotnických zásad, zásad úrazové zábrany 
a ke správné životosprávě, jako nezbytných podmínek pro jejich účast v aktivním sportu.  

5) Vytvářením vhodných podmínek pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst zvláště 
nadané sportovní mládeže a zajišťováním možnosti jejich účasti ve vyšších soutěžích 
(hostování, přestup atp.).  

6) Zabezpečováním tvorby a rozvoje vlastních hospodářských a finančních zdrojů a 
jejich hospodárného využívání, vedoucí své členy k ochraně a rozmnožování veškerého 
majetku zapsaného spolku, který je v jeho vlastnictví nebo užívání.  
c) při plnění svých hlavních úkolů zapsaný spolek zejména spolupracuje s ostatními spolky, 
se sportovními svazy na všech jejich stupních, jakož i jejich sdruženími jako například 
Pražská tělovýchovná unie.  
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d) zapsaný spolek zejména v místě svého působení vyhledává vzájemně prospěšnou 
spolupráci s místními úřady, Magistrátem hl. m. Prahy, státními i soukromými podniky, jinými 
organizacemi a s jednotlivci. 
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II. Obecné účetní zásady  
 
1. Dlouhodobý majetek  
Spolek eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč 
a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč.  
Stavby se odepisují po dobu 30 let a samostatné věci movité po dobu 5 let.  
 
2. Opravné položky  
Opravné položky spolek vytváří k pohledávkám v případě, že je jejich dobytnost špatná. 
O opravné položce rozhoduje vedení spolku.  
 
3. Časové rozlišení  
Spolek účtuje zejména o výnosech příštích období, jejichž výše je stanovena na základě 
nevyčerpaných dotací nebo darů, které mohou být využity v následujícím účetním 
období.  
 
4. Vlastní jmění a fondy  
Spolek nemá v současné době bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek ani fondy (zdroje 
získané z veřejné sbírky).  
 
5. Přijaté dary a dotace  
O přijatých darech a dotacích účtuje spolek do provozních výnosů, a to na zakázky dle 
konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni nevyčerpané dary 
a dotace spolek převede do dalšího období prostřednictvím výnosů příštích období. 4  
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III. Doplňující údaje k výkazům  
 
1. Dlouhodobý majetek  
 
V roce 2018 zakoupil Spolek sekačku - traktor zahradní Starjet na údržbu travnatých ploch 
v areálu sportovního klubu. Tento traktor je veden v dlouhodobém majetku Spolku v 
odpisové skupině 2, odpisový plán byl nastaven na 5 let.  
 
2. Pohledávky a závazky  
 
Spolek neeviduje žádné pohledávky a závazky po splatnosti.  
 
3. Majetek neuvedený v rozvaze  
 
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje spolek žádný majetek 
neuvedený v rozvaze.  
 
4. Závazky nevykázané v rozvaze  
 
Spolek neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.  
 
5. Osobní náklady  
 

Průměrný počet zaměstnanců (zaměstnáni na dohodu o provedení práce) 
 

 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018 

 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 

13 10 

 
 

z toho členů řídicích orgánů 
 

 
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 

2018 

 
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 

2017 

0 0 

 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

2018 v tis. Kč 2017 v tis. Kč 
Osobní náklady na 

zaměstnance 
Osobní náklady na 
členy řídících 

orgánů 

Osobní náklady na 
zaměstnance 

Osobní náklady na 
členy řídících 

orgánů 
391 0 305 0 

 
Členům statutárního orgánu v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná 
plnění. 
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6. Zástavy a ručení  
 
Majetek spolku není zatížen žádným zástavním právem.  
Spolek neposkytl ani nepřijal žádná ručení.  
 
7. Výnosy  
 
Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele.  
 
8. Přijaté dary a dotace  
 
V roce 2018 byly přijaty následující dotace a dary od krajů, měst a obcí: 
 
Poskytovatel  Částka  Komentář  
Ministerstvo ŠMT  432  Na sportovní činnost klubu  
Městská část Praha 5  65  Na nákup laviček a opravu oplocení  
Městská část Praha 5  50  Na akci „Měsíc náborů“  
Městská část Praha 5  40  Na soustředění mládeže  
Celkem  587  
 
Kromě výše uvedených dotací a darů byly v roce 2018 přijaty granty a dary od nadací, 
právnických i fyzických osob. Z grantů a darů přijatých v roce 2018 a nevyčerpaných 
grantů a darů z let předchozích využil spolek granty a dary v celkové výši 441 tis. Kč. Z 
předchozích let spolek čerpal příspěvky ve výši 219 tis. Kč, zbytek byl čerpán z 
příspěvků roku 2018. Granty a dary přijaté v roce 2018 ve výši 177 tis. nebyly v roce 
2018 využity a byly převedeny do roku 2019 prostřednictvím výnosů příštích období.  
 
V roce 2018 byly přijaty následující granty a dary: 
 
Poskytovatel  Částka  Komentář  
Fotbalová asociace ČR  10  Na akci „Měsíc náborů“  
Pražský fotbalový svaz  379  Na sportovní činnost  
Nadační fond Fotbal pro život  22  Na sportovní činnost  
Taxco acounting s.r.o.  20  Na činnosti klubu  
RUMAT s.r.o.  10  Na činnost klubu  
Celkem  441  
 
 
9. Veřejná sbírka  
 
Spolek neměl v roce 2018 povolení pořádat veřejnou sbírku.  
 
10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu  
 
Výsledek hospodaření za rok 2017 – účetní ztráta ve výši 81.172,22 Kč – byla uhrazena 
nerozděleným ziskem minulých let.  
Za rok 2018 Spolek vykazuje účetní zisk ve výši 116.489,25 Kč. Základ daně z příjmu ve 
výši 266.831,- Kč byl zaokrouhlen a snížen v souladu s § 20 odst. 7 zákona o daních z 
příjmu na 0,- Kč. Výsledná výše daně činní 0,- Kč.  
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11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky  
 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné  
významné události.  
 
V Praze dne 21. 3. 2019  
 
Sestavila: Petra Volfová  
 
Statutární orgán: Miloslav Mrštík, předseda oddílu 


