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Sportem plníme sny, spolek

"Nemůžeme změnit mávnutím kouzelného proutku 
všechny problémy a bolesti světa, ale máme hlas a 
můžeme na ně upozornit. "

Výroční zpráva
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Mým životním mottem je, že sny je lepší si plnit, než o nich jen snít. A právě u snů celá 

cesta spolku začala. Vyhlásili jsme tehdy první charitativní běžeckou akci a plnili sny 

onkologicky nemocným dětem a dospívajícím. Od té doby jsme ušli velký kus cesty, ale 

naše poslání zůstává stále stejné - pomáhat prostřednictvím sportu těm, kterým život 

do cesty postavil nemalé překážky a znemožnil jim volný a svobodný pohyb. 

V roce 2019 jsme navíc otevřeli další těžké téma, a to týrání a zneužívání dětí. Proto se 

našim partnerem stalo Dětské krizové centrum, kam putovala vždy minimálně 

polovina výtěžku z charitativní akce. Nemůžeme změnit mávnutím kouzelného 

proutku všechny problémy a bolesti světa, ale máme hlas a můžeme na ně upozornit. 

Především pokud se jedná o malé děti, které teprve mají celý svět před sebou. 

Velmi si vážím každého, kdo se k nám nejen v roce 2019 připojil. Věřím, že i malá 

pomoc může být pomocí velkou, když se nás sejde více. 

Děkuji vám všem.

Klára Zelenková,

předsedkyně spolku

Úvodní slovo
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O spolku a co je pod pokličkou 
Polovina Čechů se nezajímá o svět kolem sebe, necítí potřebu se jakkoli 

angažovat. Náš spolek sdružuje partu nadšenců, kteří propadli nejen 

sportu, ale i pomáhání těm, kdo v životě neměli tolik štěstí jako my. 

Věříme, že každým semínkem dobra, který zasejeme, postupně 

narušíme tu přetrvávající pasivitu našich spoluobčanů. 

Víme, že tak obrovskou změnu sami zvládnout nemůžeme. Potěší nás, 

pokud svým nasazením budeme motivovat další party, kterým stejně 

jako nám dává smysl spojit sport s dobrou věcí. Protože i společný 

trénink, závod nebo individuální výběh se mohou stát prostředkem, jak 

hmatatelně pomoci těm, kdo to potřebují. A naopak, pořádáním 

dobročinných akcí je možné přitáhnout lidi ke sportu :-)

Jsme neodmyslitelně spjati se skupinou SRTG Praha (Spartan Race 

Training Group Praha), vzešli jsme z ní, formovala nás a díky ní jsme teď 

spolkem, který plní sny konkrétním lidem, nejčastěji dětem. Na každý 

rok si volíme jednoho hlavního partnera, v roce 2019 to bylo Dětské 

krizové centrum. A každý rok plníme pentagram dobrých věcí - 

pořádáme pět sportovních akcí, vždy spojených s charitou. 

Pomáhejte s námi, staňte se naším členem, dobrovolníkem nebo 

fanouškem našich akcí a dárcem. Možností, jak pomáhat, je nekonečno!



VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019

Kdo je kdo?

Klára osobní výzvou na dárcovském portále Darujme.cz 

podpořila náš projekt překážkového závodu pro děti z 

dětských a azylových domovů, který se musel kvůli 

COVID-19 odložit. Podařilo se jí vybrat 16 100 Kč, za což 

děkujeme! Věříme, že v 2021 se nám závod již podaří 

uskutečnit. Pro Kláru to nebyla první výzva a své 

ultramaratonské běhy spojuje často s výzvou na pomoc 

druhým.  

K l á r a  
Z e l e n k o v á

Řada charitativních akcí by bez Honzy nevznikla. 

Není mnoho lidí, kteří touží se v prosinci koupat ve 

Vltavě. Náš Honza ano! I díky jeho bláznivým 

nápadům a hlavně dobrému srdci přivádí ke sportu 

a pomáhání druhým desítky dalších lidí. 

J a n  J i r k a l

Ocenit druhé Kuba umí. Proto se rozhodl v 

roce 2019 vydat knihu Spartan Honza a 

připravil Honzovi nemalé překvapení. Kniha je 

totiž o Honzovi a jeho cestě, na níž změnil 

život řadě dalších lidí. Koupí knihy navíc každý 

pomáhá plnit sny dalších potřebných. Z 

prodeje knih za loňský rok jsme mohli poslat 

16 000 Kč na léčbu a zdravotní potřeby 

handicapované Sofii. 

J a k u b  K l o u d a

A l e n a  
M e d k o v á

Spolu s dalšími srdcaři stojí za charitativní 

akcí Rokytka challenge, kde si můžete 

vyzkoušet překážkový závod a zároveň svým 

startovným přispíváte na dobrou věc. V roce 

2019 se Rokytka challenge stala 

nejúspěšnější akcí, kdy se podařilo vybrat 90 

tis. Kč. 

M a r k é t a  
K a r a s o v á

Přes rok máme pět charitativních akcí, kde 

sportujeme a pomáháme druhým. Na žádné 

z nich Markéta nechybí. Nejčastěji ji můžete 

vidět s kasičkou, kde od vás s milým 

úsměvem vybírá peníze. A že se nám v roce 

2019 dařilo!
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Naše projekty
Každý rok si vybíráme jednu neziskovou organizaci, které věnujeme 

polovinu výtěžků ze všech našich aktivit. Naším partnerem, kterému 

jsme zasvětili rok 2019, bylo Dětské krizové centrum, jež pomáhá 

ohroženým dětem.

Ročně je v České republice nahlášeno téměř 10 tisíc případů týrání, 

zneužívání a zanedbávání dětí. Odhaduje se, že skutečný počet je 

desetkrát větší. Několik dětí ročně na následky krutého zacházení zemře. 

Centrum se těmto ohroženým dětem snaží pomoci.

Díky všem dárcům jsme Dětskému krizovému centru poslali celkem 

téměř 140 tisíc korun. Pomohli jsme tak rekonstruovat a vybavit nové 

pracoviště organizace, které centrum otevřelo 10. října 2019. 

I díky nám tak může centrum pomoci dalším 50 až 60 dětem ročně. A 

ještě zbylo na příspěvek v prvním čtvrtletí 2020 na práci terapeutů 

(psychologů a sociálních pracovníků), kteří pomáhají dětem týraným, 

zneužívaným či v ohrožení. 

Partner roku - Dětské krizové centrum

2019
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Naše projekty
Náš spolek vznikl v roce 2017, ale už předtím jsme podnikali akce jako 

neformální skupina. Za těch pár let se nám vykrystalizovala pětice akcí, 

která se stala našimi tradičními. V žádné z akcí nejde o překonávání 

rekordů, přestože všechny jsou sportovní. Důležité je potkat se s přáteli, 

vyzkoušet něco nového a neobvyklého, posunout své limity a nadto 

pomoci dobré věci. 

Do pentagramu si můžete poskládat i naše netradiční, dřevěné medaile. 

Ty získáte na každé z našich pěti páteřních akcí. Rámeček si stačí 

objednat na našem webu.

Pentagram dobrých věcí 

2019
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Pentagram dobrých věcí
Výzva šitá na míru běžcům. Každý kilometr dostává další rozměr, pokud 

jej zdoláváte s vědomím, že tím někomu pomáháte. Na začátku výzvy si 

stanovíte, na kolik korun si ceníte svého jednoho uběhnutého kilometru 

a kolik těch kilometrů chcete zdolat. Pak už jen nazujete běžecké kecky 

a snažíte se překonat svůj cíl. Protože na konci měsíce počet 

naběhaných kilometrů vynásobíte tou na začátku zvolenou částkou. Čím 

víc běháte, tím víc darujete někomu potřebnému. 

V roce 2019 jsme Květnou výzvu uspořádali pro tříletou Ninu, která trpí 

spinální muskulární atrofií, tzv. SMA. Nina měla štěstí, že se jejím 

rodičům podařilo zařadit ji do německé klinické studie a včas dostala 

lék, který ji umožňuje s nemocí bojovat. Kromě pravidelných dávek léků 

ale potřebuje řadu kompenzačních pomůcek a neustálou fyzioterapii. A 

právě na tyto potřeby jsme Nině přispěli, polovinou získané částky - 37 

tisíc korun. Druhá půlka putovala samozřejmě Dětskému krizovému 

centru.

Květnová výzva
74 000 Kč pro DKC a Ninu 
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Pentagram dobrých věcí
První rok jsme jako metu výzvy nastavili 300 angličáků, o rok později už 

to bylo 500, pak 800. No a pak jsme se rozhodli akci otevřít širšímu 

okruhu účastníků, ačkoli burpees zůstanou vždy základem sportovních 

akcí. Stanovišť je několik a startuje se ve dvojicích. Z akce si kromě 

dobrého pocitu závodníci odnášejí různé výhry, hlavní he ale pocit 

pomoci druhým.

V roce 2019 jsme akci Burpees challenge uspořádali 29. května v 

pražských Žlutých lázní. Poplatky za startovné a charitativní tombola 

vynesly celkem 26 000 Kč, které jsme věnovali Dětskému krizovému 

centru, našemu letošnímu partnerovi. 

Burpees challenge
26 000 Kč pro DKC 
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Pentagram dobrých věcí
Letní tučňák challenge je opět postavený na zábavě a pomoci jiným. 

Nečekejte žádné světové rekordy, pobaví se účastníci i diváci. Co si tedy 

představit? Stačí elegantně nastoupit na paddleboard, ladně na něm 

přejet přibližně 100 metrů po Vltavě, u bójky udělat tři burpees 

(angličáky), s hlavou vztyčenou zpět a proběhnout se pár metrů po souši. 

Jednou by to bylo příliš lehké, proto na to jdeme hned třikrát.

I v roce 2019 jsme Letní tučňák challenge pořádali v pražských Žlutých 

lázních. Počasí nám 24. července přálo a my jsme díky výtěžku z 

poplatků za startovné a z charitativní tomboly vybrali 26 750 Kč. Spolek 

částku zaokrouhlil na rovných 30 tisíc. Přispěli jsme tak nejen Dětskému 

krizovému centru, ale i pomohli i popálené Katce. Popáleniny na 70 % 

těla utrpěla, když vyhořel dům, ve kterém bydlela. Přišla také o většinu 

svého majetku. Letní tučňák challenge proto vítal nejen finanční 

příspěvky, v navazující sbírce jsme ji poslali dalších 5 000 Kč, ale také 

třeba oblečení pro Katku i jejího syna. 

Letní tučňák challenge
30 000 Kč pro DKC a Katku 



VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019

Pentagram dobrých věcí
Charitativní výzva má podobu závodu ve fitness parku v Praze 9, kde 

účastníky čeká přibližně 6 km dlouhá trasa s řadou překážek, včetně té 

vodní. Překážky nabízí jednak fitness park Rokytka, jednak další 

vytváříme na míru výzvy. Rokytka challenge je malou ochutnávkou 

překážkového závodu (OCR), který si získal v posledních letech velkou 

oblibu.

Rokytku jsme uspořádali 6. října. Díky poplatkům za startovné a výtěžku 

charitativní tomboly jsme mohli věnovat neuvěřitelných 90 000 Kč 

Dennímu krizovému centru a malé Emě. Emě je šet let, potýká se s 

kombinovanými vadami a nemocemi, v jejichž důsledku je její vývoj 

výrazně opožděný. Pomáhá ji intenzivní neurorehabilitace, a právě na tu 

jsme přispěli.

Rokytka challenge
90 000 Kč pro DKC a Emu 
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Pentagram dobrých věcí
Nejšílenější výzvu si schováváme na na prosinec. Kdo by doprovodně 

vlezl do Vltavy na 30 vteřin v prosinci? K tomu hned třikrát. Tím to 

nekončí – následuje běh na 200 metrů a 10 burpees. A zase třikrát. 

Tučňáků se na břehu Vltavy vždy sejde mnoho, takže výzva je to opravdu 

pro každého.

Tučňáci se v roce 2019 ráchali na břehu Vltavy ve Žlutých lázních 

15. prosince. Z poplatků za startovné a díky tradiční charitativní tombole 

jsme získali 29 000 Kč a po příspěvku spolku jsme věnovali 33 000 Kč 

Dětskému krizovému centru a na léčbu předčasně narozené Charlotty. 

Tučňák challenge
33 000 Kč pro DKC a Charlottu 
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Další projekty
V roce 2019 jsme nejen spustili naše nové webové stránky 

www.sportemplnimesny.cz, ale založili jsme i svou první dárcovskou 

výzvu na portále Darujme.cz. Sháníme finance na překážkový závod pro 

znevýhodněné děti, tedy děti z azylových nebo dětských domovů a 

sociálně slabých rodin. Spolu s výtěžkem osobní dárcovské výzvy naší 

předsedkyně máme k dispozici přes 30 tisíc korun, navíc se stal naším 

partnerem Heart Race. Ten nám poskytne své překážky, ale také medaile 

i trika. Závod jsme si naplánovali na 19. dubna 2020, z důvodu pandemie 

související s COVID-19 jsme jej však museli odložit. 

Poslední únorový víkend proběhla také tradiční mrazivá výzva Jenda 

challenge, aneb koupání ve Vltavě. Výtěžek ve výši 6 100 Kč jsme 

věnovali Vladkovi na zotavení se po autonehodě. 

6. června uspořádala naše kamarádka Eva Lesová Anetčin osmiboj, a to 

u pražské nádrže Asuán. Výtěžek 12 500 Kč ze startovného na malý 

charitativní závod putoval k Anetě, která od narození bojuje s dětskou 

mozkovou obrnou. 

Radost nám udělal každoroční Mikuláš, opětovný nápad našeho Honzy. 

Stačilo se 5. prosince převléci za mikuláše, čerta a anděla a místo panáka 

něčeho ostrého si vykoledovat pár drobných. Pár drobných to ale nebylo 

a my jsme mohli organizaci Nedoklubko, která pomáhá rodinám po 

předčasném porodu, poslat 30 tis. Kč. 

V neposlední řadě jsme přispěli 7 825 Kč na pomoc zvířecím útulkům, a 

to prostřednictvím Pet Heroes, kterou podporujeme dlouhodobě 

kasičkou v Agoge Gym, sídlem všech sportovních nadšenců v dresu 

SRTG Praha. 
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Bez vás by to nešlo
Jan Rudolf

Zuzana Šabacká

David Rus

Matěj Lát

David Hubálek

Michal Hruška

Pavel Baroš

Petra Schreiberová

Tomáš Troller

Kateřina Krausová

Jan Morávek

Aleš Malý

Martina Vaníčková

Zbyšek Zámečník 

Jan Berger

Libor Hiller

Tomčínová Ilona

Soňa Honsová

Členky a členové
Veronika Čermáková

Marek Mikel

Věra Pasiarová

Simona Dopitová 

Anna Cidlinová

Lukáš Vraný

Radim Matějček

Vilém Durych

Ondřej Vala

Veronika Paldusová

Michal Kosta 

Hana Jelínková

Veronika Vavrušková

Adriena Pultarová

Veronika Urbanová

Petr Hejhal

Radek Petráň

Michaela Vesela 

... a děkujeme všem dárcům v průběhu celého roku. 
A že vás bylo! Děkujeme!
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Základní údaje o organizaci
Název: SRTG Praha – Sportem plníme sny, spolek 

Sídlo: V Horkách 1654/16, Nusle, 140 00 Praha 4 

IČO: 06252737 

Právní forma: spolek

 Vznik: 5. srpna 2017 

Statutární orgán: 

Výkonný výbor Nejvyšší orgán: Valná hromada

Web: www.sportemplnimesny.cz

E-mail: info@sportemplnimesny,cz 

Pentagram dobrých věcí

-pět parádních charitativních akcí 

-desítky rozdaných medailí

-téměř 140 tis. Kč pro Dětské krizové centrum 

Rekordy roku

-máme 41 členů 

-Rokytka challenge přispěla na dobré věci 90 000 Kč

-Mikuláš s výtěžkem 30 000 Kč pomohl předčasně narozeným dětem

-na dobré věci jsme poslali celkem více než 300 000 Kč

Novinky roku

-máme webovky www.sportemplnimesny.cz

-vydali jsme knihu Spartan Honza www.spartanhonza.cz 

-spustili jsme první dárcovskou výzvu na portále Darujme.cz 

Rok 2019 ve zkratce 



 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

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   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. 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. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.6.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

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 hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
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   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

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   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

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 sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 06252737

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37 77

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

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. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 06252737

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37 77

0 0

0 0

37 77

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37 77
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

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 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 06252737

37 77

0 0

0 0

0 0

0 0

37 77

0 40

-12 0

49 37

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

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 dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 06252737

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37 77

14.3.2020

PO - spolek Dagmar Trnkova ´

podpora aktivního zdraveho zivotního stylu a pohybu´ ˇ Dagmar Trnkova ´

608765822
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

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    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

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

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

31.12.2019

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Sportem plníme sny, spolek 

V Horkach 1654´
0 6 2 5 2 7 3 7 Praha 4

14000

57 468 525

35 35

468 468

0 0

0 0

22 22

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

328 328

0 0

0 0

0 0

0 0

326 326

0 0

2 2
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

06252737

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

385 468 853
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Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

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    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

06252737

0 0

0 0

425 425

0 0

419 419

6 6

0 468 468

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

425 468 893

40 0 40

40 0 40
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608765822
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