
Výroční zpráva
ĎábIové Praha, z.s.

za rok 2O2í.

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2021, a
končící dnem 31. prosince 2021, na základě vyhodnocení činnosti ĎáUlové
Praha, z.s. a jejíjednotlivá ustanovení byla schválena konferencí dne 22.3.2022
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1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: Ďablové Praha, z.s.
Sídlo: Viktorinova I210l8, Praha 4 - Nusle
IČ: 6045869í
DlČ: nejsme plátci oRH
Právní forma: spolek
Spisová značka: L 3369 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Ďáblové Praha, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve
sledova ném období rea lizova la veškerou hlavní či nnost orga nizace, zejména :

a) uspořádání výroční konference
b) žádná další činnost se již neuskutečnila kvůli pandemii koronaviru s

výjimkou spolupráce s TTC Praha na příměstském táboře v posledním týdnu
v srpnu 2021,.

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Ďáblové Praha, z.s. je konference. Nejvyšším výkonným
orgánem je předseda Ďáblové Praha, z.s. Ďáblové Praha organizačně zahrnují
Klub her, CVČ Kamarád a pobočný spolek Správňáci. Oddíly provozují a
organizují svoji činnost samostatně, avšak v součinnosť, vždy však v zájmu
Ďáblové Praha jako celku

Statutárním orgánem je:

lng. Miloslav Fuček, předseda

4) ČIenská záktadna

Ďáblové Praha evidovali na konci sledovaného období 3 členy v následující
struktuře:

Děti
(do 15 let)

Mládež
(od 15 do 18 let)

Dospělí
(nad 18 let)

cvč kamarád 0 0 1

Klub Her 0 0 1J

správňáci 0 0 aJ

celkem bez duplicit 0 0 a
J

5) Hospodaření organizace
Ďáblové Praha v průběhu roku financovali svoji činnost pouze z členských
příspěvků.



Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření dIe příloh
Výkaz zisku a ztráty 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

6) Poděkovánísponzorům a dárcům:
S ohledem na totální útlum činnost kvůli pandemii koronaviru nikdo.

7) Poděkování funkcionářům a dobrovolníkům
lng. Miloslav Fuček zal,t hodin dobrovolnické práce

Blanka Bělohlávková
Václav Zahradník 

***,1ilill-fii,-
Sestavil lng. Miloslav Fuček ,}í-r"_ P*"t lč:6o,58ó9t

Dne 21,.1,,2022
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A. NÁKLADY
Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem
l. Spotřebované nákupy 1 1

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

2. Prodané zboži

3. Opravy a udžování

4. Náklady na cestovné

5. Náklady na reprezentaci

6. Ostatní služby 1 1

ll. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

7. změna stavu zásob vlastní činnosti

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9, Aktivace dlouhodobého majetku

lll, Osobní náklady

'l0. 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

í6. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále

1 7. Odpis nedobytné pohledávky

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 ělenské přísp, a přísp. zúčtované mezi organizačními složkami

Vlll. Daň z příjmů

29. Daň z příjmu

Náklady ce]kem ,,
1



B. \fíNoSY
Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

l. provozní dotace

1. Provozní dotace

ll. Přiiaté příspěvky

2. Přiiaté přispěvky zrjčtované mezi organizačními složkami

3. Přijaté příspěvky (dary)

4. Přijaté členské příspévky

lll. Tržby za vlastni výkony azazboži

lV. Ostatni výnosy

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

6, Platby za odepsané pohledávky

7. Výnosové úroky

8. Kursové zisky

9. Zúčtování fondů

10, Jiné ostatní výnosy

V. Tržby z prodeje majetku

11 , Tžby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12.Tňby z prodeje cenných papírú a podílů

13.Tžby z prodeje materiálu

,t4. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

í 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

výnosy celkem

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby Okamžik sestavení:

25.01 .2022 á_jabl;rv* i}ra!ra" x.l osoby: odpovědné za
sestavení:ťi{lon*r;vx !ill}l'ij. !k;a*x a

xw w. 1fu ir i.;:.14pygfu 4l3

lí",. 6íi4 3E ("r1 1_í,4_ §tr,/r* il}

Telefon: €*;t6,1 q*'
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\KTIVA

\. Dlouhodobý majetek celkem

l. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1, Nehmotné výsledky 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
1, Pozemky

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

3. Stavby

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

5, Pěstitelské celky trvalých porostů

6. Dospě|á zvířata ajejich skupiny

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8. Ostatni dlouhodobý hmotný majetek

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
,l0. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

lll. Dlouhodobý finanění majetek celkem
1, Podily - ovládaná nebo ovládající osoba

2. Podíly - podstatný vliv

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4, Zápůjéky organizačním složkám

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

lV. Oprávky k dlouhodobému maj, celkem
1- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

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

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku



majetek celkem

1. Materiál na skladě

2. Materiál na ce§tě

3. Nedokončená v,iroba

4. Polotovary vlastní výroby

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

ll. Pohledávky celkem
1, Odběratelé

2. Směnky k inkasu

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

4. Poskytnuté provozní zálohy

5. Ostatní pohledávky

6. Pohledávky za zaměstnanci

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

8. Daň z příjmu

9. Ostatní přímé daně
,l0. Daň z přidané hodnoty

11. Ostatní daně a poplatky

12. Nároky na dotace a ostatní zúětování se státním rozpočtem

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

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
,t 5. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

'l6. Pohledávky z vydaných dluhopisů

17. Jiné pohledávky

18. Dohadné účty aktivní

19. Opravná položka k pohledávkám

finanční maietek celkem
1. Peněžní prostředky v pokladně

2. Ceniny

3. Peněžní prostředky na účtech

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

6. Ostatní cenné papíry

7. Penize na cestě

lV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích obdobi

2. Příjmy příštích období

\KTIVA GELKEM



,AslvA
t. Vlastní zdroie celkem

I. Jmění celkem
í. Vlastníjmění

2, Fondy

3. Oceňovací rozdily z přecenění finančního majetku azávazků

ll. Výsledek í celkem
1. Účet vysledku hospodaření

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Nerozdělený zisk, neuhrazenáztáta minulých let

l. Gizí zdroje celkem
l. Rezervy celkem

1. Rezervy

ll. Dlouhodobé závazky celkem
í. Dlouhodobé úvěry

2. Vydané dluhopisy

3. Záuazky z pronájmu

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

6. Dohadné účty pasivní

7. Ostatní dlouhodobé závazky

!ll. Krátkodobé zá celkem
1. 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 příjmu

9. Ostatní přímé daně

10, Daň z přidané hodnoty

11. Ostatní daně a poplatky

12. Závazky ze váahu ke státnímu rozpočtu

13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánú územních samosprávných celků

14.Závazkyz upsaných nesplacených cenných papírů a podí|ů

15. Závazky ke spoleěníkům sdruženým ve společnosti

16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

17. Jiné závazky

18. Krátkodobé úvéry

19. Eskontní úvěry

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

21. Vlastní dluhopisy

22. Dohadné účty pasivní

23, Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

!V. Jiná pasiva celkem
1. výdaje příštích období

2. Výnosy příštích obdobi
,AslVA cELKEM
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