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Oqgrdzace: JlLoěeský §echový svez, o.,s. §kuherolrého 14 čca*é Burlčjovbc

L.
Dl§ ust..Vyblášky §. S0/in002 Sb., ktsrou selprovádějí některá u§tffiovení zákonr čJó3/l99l Sb., o ričebictv! ve aění
PozdějŠÍcb ŇÓi§Ů, pro ričctnj jednotky, u kterých hlavním @nětem činno§ii není po&ikánl ričtrrjíclmi v soustavě
podvoJného účebictví , ve anění vytlá§cy ě. 47612003 Sb. a vyhlášky č. 400ž005 sb;

oBsAII
A) . _. §ídlo: §kuheř§ldho rd 370 0{ Čcské BuděJovicc

tČo: zt t 89 033, občanské sdružerrí
čimo§ti hlavní : sportovnl činnost šachy

. §talutárnl orgfu ,výkoný výbor předseda RNDr.Ladislav Sýkmq kmise rnlffeže Michsl Novomý
ho§podář Šindplto vhdimtr, lng.

B)
,akledsfelé, dizovuelé: Šot o"ý svae české npubliky

. vkladech do vlstrího jměnl: tvorba ze zi*t1
ákonný rearvní fond 0,00 Kě;

c}
účemím obdobl od založeirl l.l€dna 2017- 3l.prosince 20t7

aplikaci obecných rlčemích zásad : dlc účcbích stmdardrl
odpirování dloubodobého hmotnébo majed§§ neni nfulň
tlčtonáníásobpodte Způsobu..B* není nápťí
zPfuob'u §tan9v€ní reálné hodnoty příslušného majetku a ávazků podle rrzaťerÉ snloury a účefuích doklaůl;
4fuobu tvotby a výši oprarmýcb položek a rezerv a uzavhané r*em omoU ===0E

D)
veŠkerých Yýurúnných událostech, kte!é se staly mczi mnahovým fum a okamákem §é§tavenl účetní ávě11y podle §l9od§.5 ákom . :0:

E)
zp&obu oc€ňování porĚ§ch pro položky alciv aávaálů, ťĚ€fuí bodnoúiD;
názvu jiných ÚčetnícL jednotek, v nichž Úč€tní j€dnodía sama náo pro§ffBdnicfi/ím fieť osoby §ednajicí jejfrn jménem a
na jcjí tlěct) dĚí podít * 0:

G)
pŘhlcd sptatnýc,h ávadd:
Pojisbého na sociální zaberyečml a fríspěvku na §tátní politiku zaměctnanosti: Q00 Kč; :,

př€nkd splafiých ávazků vďejného z&avotnlho poji§hí : 0,00 Kč;
evidovanéddtovónodabd{y -$=E)
počtu ajmenovité hodnotě akcil nebo podílů - 0 -:

D
exi*enci mqie*ových cenných papfuil :- O *

J)
Čá§tkách dluŽných, lccré v'ni}ly v da#m írčetnírn období a z.bytková doba jejich §platno§ti k rozgabovému doi přesahujesl€t :0-
vý§ vŠech dluhŮ úč€blch_ joeotf& kr5rtých plnobodnomou árrrlcou danju touto ričetnl jedno&ou s uvedením porlahy afcnY uárukY ( uvádlt odděl€rě po polo*rr kaáéb věřitelo podle strukry ron anyi J o :

K)
celkové výŠi finančních nebo jiných ávazInl, ktd nejsan ó§až€fiy v 1rozva,ag @itmci) - 0 -L)
vjsledekhospodďení blavlíbospodfiskačinnostpr,oúče§dmězstjmů:zisk g46,o{ Kč
mgmizace nemá ádné příjny podléhqiící dmi z příjnů POM);

pťůměrný evidcnční počet zaměshanců . * 0:
mzdorÉrákldy doMy o provoní práce , odněny funkčatch Et 9Ž0,00 Kč.
Údaje o PoČfu a Postavení 1pfuT$.( pokd jsou z&oveň členy stahrtómíGb, kontohích nebo jiných orgánů rnčeirých
SaEt€m, Stanovami nebo dizovací li§tinou ) : 0 

-
:

N)
výŠi sanovených odměn a frrnkčních požitků za účsbí obdabl členúm saurámícb" kontrolnlch nobo jiných orsmů



o}

P)

urČených sffiuúem, §táúoyaíni n€bo jinou zřizovael li*inou z tinrlu jejich fimkce 47 200,{xr0 Kč za rok ;
výŠi Yaiklých nebo smturlně sjednarrých zóvadrů ohledně pofi*tbývatýcb členů těchto orgfuů - 0 ;
ÚČasti ČIcnŮ ( statu&riÓ_ kofi_§otnrclr rebo jiných o,€Énů úč€tní jÉdnoey určerrýcb súahltcm, stanovami nebo jinou
ďizovací listinou ) a jejich rcainnýcn přfilu§ní}ů v osobách, s nimiž úč€tní jednsltía uzarrřela za rylCIzovanó Úcnrí
oMobí obchodní smlouvy nebo jiné smluvní váahy :6:

ťši áloh a rtvčrů, po§kytilúÝc!;.;úŮrgág[,rr"d*ý- v plsrnenu n), s uvederrftrr úmkové saón hlamlch podnlnek
affinffi proplacených čá*ách - 0:-

rež§ahu , y€ lú€rán byl výpočet zi*u nebo antty ov§rměn aůsoby oc€iitování finančulho nqietlq v ptůběbu ričotrlho
Ňdobi rcbo bezprosdb&ě pňdchózcjlcího účeblho období (pokrrd ocerr&rí mó vliv na brdoucí daňovou povinnost,
m$nost uyé§t o úom podnobltosti } :0:

4ůsobu zaji§ění základu daně z příjmů : §:
použitých ddových rllevách

a)

R}

§}

T)

U)

Y)

w)

x)

Y)

-0-zpŮsobech 
'Ěití 

posřcdkŮ v běžném úč€fulm období dslnnýcb z daňových úlev v pfudchtizejících zdaňovacích období

-Q:

nrzdlleci mezi ddlovou povirmoeú při@iící na běfoé rcbo minulé ťÉfií offií a jň zaplusnou dnní v těchto
ťĚefuÍch obdobtcb ( uvede §§ v př{psdě, když je rozdíl yYzenmnY a rení - Ii teno rozal v cetkové výši obsaftn v
příslu§É polo&e v ronaze) :0 *

laZde význmnO potoŽG€ z rozvahy_(bilree) ncbo výlraar zislnr a áráty, u lcerýďr je uvedilí poastmre pro bodnocerť
finančd a maje*ové sinrace a výsledku hoepodaření účeErí jetoky
zrláť_ o výaamných položkách, kterÉ jsou ve výkazsch (bílanci) a výkaar zishr a ár&y záhrnury nebo kompenzovárry sjinýni *0-

přcht€d o po§kybúých darech,dárcích - 0 -přehled opříjemcích darrt : Q:
Př€hledu inratmir o vcřejnýc,b sbírkách podle plóštního p@isu ( úkmč.l|7í2001 §b. o veřejných sbírtcácb ) _
uvedcrní účclu a výše vybraných částek : $:
zPeob vyPořádání výsl*m nospoOlent z pHcházcjíclch účgtních období (rozdělení ziskrr)
zisk běfuých účetrích obdobi, búe pouát k úhradě ztráty minulých la.

uvést dalŠÍ fiqie (Podle zvtáŠbrích pÉrmích předpisů a roáo&r*í ťtč€el j€eo,dry), které nejsou v pfíloze uvdeny, ale
mají výaamnou vypoťd4ifcí schopnroa,t o ekonormické čtmo§ti účebí je&dky -'-

*0--.-
in$rmacc vYmezerré Y otanu_v_eí§!. F) se uváděj! tak aby jejic,h povaha neměla za trásledek vážnou újmu pro rělíeré
tnrn uvedené ÚČ€tní jeoúry. Informa§G rrymezené,v odsavúipt á N),o) a U) se uvádějí tak, *v neuiroairv wit
ryY unČitéb Člcratakov&o orgfouŇ osobn asohle&mnanláilinípramtpreóis (zákon č.lolžOffisb.).

§estavi} tng. Šindellra vbdinfo podpi§
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