
Výroční zpráva
Správňáci, pobočný spolek Ďáblové Praha

za rok 2O2l

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem ].. ledna 2021- a

končící dnem 31. prosin ce 202I na základě vyhodnocení Činnosti Správňáci,

pobočný spolek Ďáblové Praha a její jednotlivá ustanovení byla schválena

členskou schůzí dne 22.3.2022.
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1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: Správňáci, pobočný spolek Ďáblové Praha

Sídlo: Viktorinova I210l8, Praha 4 - Nusle
IČ: 75150115

DlČ: nejsme plátci ORH

Právní forma: pobočný spolek
Spisová značka: L 50704 vedená u Městského soudu v

Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Správňáci mají svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném

obdobíse snažili o realizaci veškeré hlavníčinnost organizace, zejména:

a) náboru dětí
b) založenídětských oddílů
Tato činnost byla ale pandemií koronaviru zcela utlumena na nulu.

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Správňáků je členská schůze. Nejvyšším výkonným orgánem
je předseda Správňáků. Správňáci zatím organizačně nezahrnujíŽádné oddíly.

Statutárním orgánem je:

lng. Miloslav Fuček, předseda

4) Členská základna

Ďábtové Praha evidovali na konci sledovaného období 3 členy v následující

stru ktu ře:

Děti
(do 15 let)

Mládež
(od 15 do 18 let)

Dospělí
(nad 18 let)

správňáci 0 0
1J

5) Hospodaření organizace
Správňáci v průběhu roku financovali svoji činnost zejména z členských
příspěvků a příspěvku od mateřského spolku Ďánlové Praha, z.s.

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření dle příloh

Výkaz zisku a tráty a Rozvahy. Veškeré náklady (přúmy) a výnosy (výdaje)

odpovídají plánu na uvedené období,
podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou

uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 - Výkaz zisku a ztráty
Příloha č.2 - Rozvaha



A. NÁKLADY
Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

l. Spotřebované nákupy

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

2. Prodané zboží

3. Opravy a udržování

4. Náklady na cestovné

5. Náklady na reprezentaci

6. Ostatní služby

ll. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

7. zména stavu zásob vlastní činnosti

8, Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9, Aktivace dlouhodobého majetku

lll, Osobní náklady

10. Mzdové náklady

11. Zákonné sociální pojištění

12. Ostatní sociální pojištění

1 3, Zákonné sociální náklady

14. Ostatní sociální náklady

lV. Daně a poplatky

15. Daně a poplatky

V. Ostatní náklady

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále

17. Odpis nedobytné pohled4vky

18, Nákladové úroky

19. Kursové ztráty

20. Dary

21. Manka a škody

22. Jiné ostatní náklady

Vl. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

23, Odpisy dlouhodobého majetku

24. Prodaný dlouhodobý majetek

25. Prodané cenné papíry a podíly

27. Prodaný materiál

28. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Vll. Poskytnuté příspěvky

28, Poskytnuté č|enské přísp. a přísp. zúčtované mezi organizačními složkami

Vlll. Daň z příjmů

29, Daň z přijmu

Náklady celkem



B. VÍNosY

l. provozni dotace

1, Provoznídotace

ll. Při|até příspěvky

2. Přijaté příspěvky zúětované mezi organizačníT,§|o]lť

3. Přijaté příspěvky (dary)

4. Přiiaté členské příspěvky

lll. TĚby za vlastní výkony azazboži

lV. Ostatni výnosy

5, Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6. Platby za odepsané pohledávky

7. Výnosové úroky

10, Jiné ostatní uýnosy

V. Tržby z prodeje majetku

11. Tžby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12.ížby z prodeie cenných papírů a podílů

13. Tržby z prodeje materiálu

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

zdaněnim

odesláno dne:

25.01.2022

Podpis odpovědné
osoby:

LILLá

Podpis osoby
odpovědné za
sestavení:

okamžik sestavení:

tJ'L-
Telefon:

l;
6t,) rf4 qb§



Dlouhodobý majetek celkem

l. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1. Nehmotné Wsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5, Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6, Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

ll, Dlouhodobý hmotný majetek celkem
'l , Pozemky

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

3. Stavby

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

5, Pěstitelské celky trvalých porostů

6, Dospělá zvířata a jejich skupiny

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9. Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek

1O, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný ma,ietek

lll, Dlouhodobý finanění majetek celkem
,1 . Podíly - ovládaná nebo ovládajíci osoba

2, Podíly - podstatný vliv

3, Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

a. Zápůičky organizačním s'ložkám

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

6, Ostatní dlouhodobý finanční majetek

lV. Oprávky k dlouhodobému maj. celkem
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývo.je

2. Oprávky k softwaru

3, Oprávky k ocenitelným právům

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6. Oprávky ke stavbám

7. Oprávky k samostatným hm. movitým věcem a souborům hm. movitých věcí

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9. Oprávky k'základnímu stádu a tažným zvířatům

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11, Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku



Krátkodobý majetek celkem
celkem

1. Materiál na skladě

2. Materiál na cestě

3. Nedokončená výroba

4. Polotovary vlastní uýroby

5. Výrobky

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

7. Zboží na skladě a v prodejnách

8. Zboží na cestě

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

celkem
1. Odběratelé

2,,Směnky k inkasu

3. Pohledávkyza eskontované cenné papíry

4. Poskytnuté provozní zálohy

5, Ostatní pohledávky

6. Pohledávky za zaměstnanci

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravot. pojištění

8. Daň z příjmu

9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

11, Ostatní daně a poplatky

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem organů ÚSC

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve spoleěnosti

1 5. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

17. Jiné pohledávky

18. Dohadné úóty aktivni

19. Opravná položka k pohledávkám

finanční majetek celkem
1. Peněžní prostředky v pokladně

2. Ceniny

3, Peněžní prostředky na úětech

4. Ma,ietkové cenné papíry k obchodováni

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

6. Ostatní cenné papíry

7. Peníze na cestě

|V. Jiná aktiva Gelkem
1. Náklady příštích období

2. Příjmy příštích období

\KTIVA CELKEM



AslVA
Vlastní zdroje celkem
l, Jmění celkem

1. Vlastní jmění

2. Fondy

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazkú

ll. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet Výsledku hospodaření

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Gizí zdroje celkem
l. Rezervy celkem

1. Rezervy

ll. Dlouhodobé celkem
1. Dlouhodobé úvěry

2. Vydané dluhopisy

3. Závazky z pronájmu

4, Piijaté dlouhodobé zálohy

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

6. Dohadné účty pasivní

7. Ostatní dlouhodobé závazky

lll. krátkodobé celkem
,l 

. Dodavatelé

2. Směnky k úhradě

3. Přijaté zálohy

4. Ostatní závazky

5. Zaměstnanci

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7 . Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního poj

8. Daň z pří|mu

9. Ostatní přímé daně
,t0, Daň z přidané hodnoty

1í, Ostatní daně a poplatky

12, Závazky ze vztahu ke sÍátnímu rozpočtu

13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

14.Záuazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

15.Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

17. Jiné závazky

18. Krátkodobé úvěry

19. Eskontní úvěry

20. Vydané krátkodobé d|uhopisy

21 . Vlastní dluhopisy

22. Dohadné účty pasivní

23, Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

lV. Jiná pasiva celkem
1, Výdaje příštích období

2. Výnosy příštích období

PAS|VA CELKEM



an.:

ldesláno dne:

|-5.a1.2a22

Podpís odpovědné
osoby:

\sl"_ 1,Ť

Podpis osoby
odpovědné za
sé§tavení:

't,o"a"- §
Telefon: €§j,\§{j6ť

okamžik sestavení;



6) Poděkovánísponzorům a dárcům:
nikdo

7) Poděkování funkcionářům a dobrovolníkům
lng. Miloslav Fuček
Blanka Bělohlávková

ffi-ffi
B\ t t.+l,g. /í
\ Y"'"7 /

Sestavil lng. Miloslav Fuček 4ý4E
Dne zt.t.2022


