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Příloha k účetní závěrce
Obecné údaje o účetní jednotce :
Přesný název účetní jednotky :
Český nohejbalový svaz, z.s. (dále jen ČNS)
Sídlo účetní jednotky :
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
IČ :
457 01 989
Právní forma účetní jednotky :
občanské sdružení
Předmět činnosti a účel vzniku :
tělovýchova a sport, rozvoj nohejbalu
Rozvahový den :
31.12.2021
Sestavení účetní závěrky :
11.2.2022
Osoba, která závěrku sestavila, podpis: Vlastimil Pabián
Příloha k účetní závěrce – informace :
1/

2/

Vznik právní subjektivity :
Registrace – vznik a jednací č. :
Registrace spolku :
Hlavní předmět, statut.orgány :

Stanovy ČNS
MV ČR – VSP/1 – 1105/9-R z 8.6.1990
Městský soud v Praze, oddíl L, složka 550
Tělovýchova a sport, rozvoj nohejbalu v ČR
i v zahraničí
Orgány ČNS – Valná hromada, Rada,
Výkonný výbor, prezident ČNS, Kontrolní komise,
Odborné komise

Účetní období :
Účetní metody :

kalendářní rok 2021
obecné úč.zásady dle Zákonu o účetnictví
Č. 563/1991 Sb v platném znění a
vyhl. 504/2002 Sb. a příslušných Českých
účetních standardů
Zpracování účetních záznamů : na PC, účetní Ježek software DUEL
Úschova úč. Záznamů :
Archiv ČNS
Způsoby oceňování :
pořizovací cena
Odpisové metody :
dle daňových odpisů – lineární metoda
Opravné položky a rezervy :
netvoří
Zásoby :
netvoří
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3/

Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení úč.závěrky :
ČNS veškeré závazky k 11.2.2021 uhradil

4/

Oceňování aktiv a závazků :

5/

Žádné dlužné částky, které vznikly v daném úč.období se zbytkovou dobou
splatnosti.

6/

Žádné finanční nebo jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze

7/

Výsledky hospodaření podle jednotlivých druhů činností :
Hlavní
Hospodářská
Celkem
-34 tis.Kč
+333 tis.Kč
+299 tis.Kč HV před zdaněním
-40 tis.Kč
+333 tis.Kč
+293 tis.Kč HV po zdanění

8/

Osobní náklady :
592 tis.Kč
Ostatní soc.náklady :
žádné
Postavení zaměstnanců ČNS : žádné

9/

Žádné odměny a funkční požitky členům statut.orgánů nejsou
poskytovány.

dle ustanovení §24 a §25 zák. 563/1991 Sb.
o účetnictví – pořizovací cena

10/ Žádné obchodní nebo jiné smluvní vztahy
11/ Zálohy a úvěry členům statut.orgánů a komisí nejsou poskytovány.
12/ Způsob zjištění daně z příjmů :
Náklady – viz DPPO (oddíl A)
Výnosy – viz DPPO ř.100 –110)
- z toho :
Dotace NSA a KÚ
Přijaté dary

5.158.070,08 Kč
5.456.745,34 Kč
4.017.520,- Kč
0,- Kč

13/ Použité daňové úlevy dle §20 odst.7 Zákona o daních z příjmů
Použitá úleva :
r.2015
r.2016
r.2017
r.2018
r.2019
r.2020
r.2021
215 tis.Kč 300 tis.Kč 252 tis.Kč 300 tis.Kč 300 tis.Kč 204 tis.Kč 300 tis.Kč
14/ ČNS poskytl dary :
žádné
15/ Dle rozhodnutí Rady ČNS z roku 2021 byl hosp.výsl. roku 2020 v hodnotě
+611.845,34 Kč převeden do vlastního jmění (účet 901 účetní osnovy).
16/ Od 1.7.2006 do 31.12.2011 provádí na základě uzavřené Smlouvy zpracování
účetnictví ČNS fyzická osoba – OSVČ – Karla Pabiánová, IČ 42435811, od 1.1.2012 na
základě Dohody o provedení práce.
V Praze 11.2.2022

Vlastimil P a b i á n
hospodář ČNS

