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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA OBDOBÍ 1. 1. 2017–31. 12. 2017
SPOLEČNOSTI ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE, Z.S.,
VČETNĚ INFORMACÍ K PRVNÍMU KVARTÁLU ROKU 2018
A NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018.
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A – ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA
Vážené ragbistky, vážení ragbisté,
Máme za sebou rok, který byl pro Českou rugbyovou unii nepochybně rokem úspěšným, zároveň také přelomovým. Načali jsme etapu pozvolné profesionalizace unie. Krok, který stále budí emoce, ať už pozitivní či negativní,
je investicí do budoucna. Chceme, aby klíčové pozice v ČSRU a zejména ve sportovním úseku byly obsazeny specializovanými odborníky, kteří pro české ragby pracují na plný pracovní úvazek. V roce 2017 posílili sportovní úsek
dva Jihoafričané s bohatými zkušenostmi ať už ze Super Rugby či výchovného systému ragbyové mládeže v JAR.
Jak Phil Pretorius, tak Hein Kriek prokázali, že české ragby potřebuje a zároveň dokáže poměrně rychle absorbovat
know-how z ragbyově vyspělých a progresivních zemí. Pod jejich sportovním vedením jsme v loňském roce nastartovali klíčový projekt Dukla, myslím, že značná část úspěšných výsledků výrazně omlazeného národního týmu
pramení právě v dennodenní práci hráčů a realizačního týmu v Armádním sportovním centru. Jsem velmi rád, že
naprostá většina hráčů dokázala vstřebat náročný rytmus, kdy kromě svých klubových, studijních či pracovních
povinností, absolvují ještě 6 dalších tréninkových jednotek týdně. Velmi dobré výsledky národního týmu ale pochopitelně potvrzují především fakt, že v klubech dokážeme vychovávat talentované ragbisty a ragbistky a pracovat
s nimi. Doufám, že jich bude nadále přibývat.
Dařilo se po stránce finanční. Za posledních pět let se rozpočet ČSRU více než zdvojnásobil, rok 2017 přinesl skok
daleko přes 20 mio hranici. Podařilo se podepsat některé významné sponzorské kontrakty, z nichž některé mají
potenciál zásadního nárůstu v budoucích letech, nicméně stále nejvyšší a naprosto klíčový podíl mají na rozpočtu
státní dotace a je důležité nebýt závislý tak výrazným podílem na jednom zdroji. Úkolem do budoucna tak zůstává
navyšování objemu i podílu sponzorských peněz a dále výdělku z vlastní činnosti. Zde je třeba přiznat oblast, kde
se nám nedařilo a to je oblast propagace našeho sportu. Ani v roce 2017, až na několik světlých výjimek, jako třeba
pravidelné vysílání přes webovou televizi, atd., jsme neuspěli v oslovování ragbyové a natož neragbyové veřejnosti.
Utkání, jako jsou ta s Barbarians, Supa Barbarians, či Penguins nejsou pouze výtečnou příležitostí k propagaci, ale
také k finančnímu zisku z akce.
Rok 2017 přinesl také důležitý moment pro domácí stadion českého ragby, kterým je stadion Markéta Centra sportu
Ministerstva vnitra. Po řadě diskuzí bylo rozhodnuto o směřování rozvoje stadionu a ragby je i do budoucna společně s plochou dráhou domácím sportem stadionu. V uplynulých měsících jsem tak byl při mnoha jednáních ohledně
rekonstrukce hrací plochy PRO RAGBY a osvětlení pro oba sporty. Rekonstrukce začne ještě letos v nejbližších měsících a výsledkem bude certifikovaná umělá hrací plocha poslední generace pro náš ragbyový sport a kompletně
nové ledkové osvětlení stadionu. I v dalších letech má pokračovat přísun financí do sportovního areálu na Markétě
s cílem vytvořit zde multi sportovní komplex včetně nezbytné dopravní infrastruktury.
Na diplomatickém poli se české ragby v uplynulém roce určitě neztratilo. Naše pozice je dlouhodobě jak v rámci
Rugby Europe, tak World Rugby velmi silná, o čemž svědčí i bohaté zastoupení v komisích RE či počet přidělených
vrcholných akcí (v roce 2017 ME 7 s muži, ME 7 s ženy, ME U20, konference GS a TD). V rámci českého sportovního
prostředí se snažíme aktivně podporovat zejména snahy o zkvalitnění podmínek pro kolektivní sporty, které byly
dlouhodobě podfinancovány.
Doufám, že rok 2018 přinese českému ragby, to znamená především ragbistkám a ragbistům, dětem i dospělým,
mnoho radosti z pohybu se šišatým míčem.
S přáním všeho dobrého,
Pavel Chaloupka
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B - ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI (ze stanov ČSRU)
1.	Česká rugbyová unie (dále jen ČSRU) je dobrovolným sdružením oddílů ragby bez samostatné právní osobnosti a právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých klubů ragby se sídly na území České republiky,
jejichž základním předmětem činnosti je provozování ragbyového sportu a fyzických osob.
2.	ČSRU sdružuje:
a.	oddíly ragby bez samostatné právní osobnosti, které ji odvozují od organizací, jejichž jsou součástí (např. tělovýchovné jednoty, Sokol, dále jen „oddíly“) a jejich individuální členy – fyzické osoby,
b.	kluby ragby se samostatnou právní osobností (dále jen „kluby“)a jejich individuální členy – fyzické osoby,
c. individuální členy mimo oddíly a kluby.
3.	Kluby ragby a oddíly (dále jen „spolky“ nebo „sdružené spolky“) sdružené v ČSRU zcela samostatně vykonávají svou činnost a odpovídají za správu a evidenci vlastního i svěřeného majetku a vlastní právní jednání.
4.	ČSRU je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, nezávislou na politických stranách a hnutích,
která jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov. V záležitostech,
které se dotýkají společných zájmů sdružených spolků, jejich postavení a podmínek souvisejících s organizováním sportu, pak ČSRU sdružené spolky organizačně zastupuje při jednáních na úrovni dotyčných orgánů státní
správy a dalších veřejných i soukromých institucí, které na tyto záležitosti mají vliv nebo o nich rozhodují.
5.	ČSRU udržuje partnerské mezinárodní vztahy s obdobnými národními ragbyovými institucemi z jiných států, rozvíjí s nimi otevřené sportovní styky a spolupráci a také vzájemnou pomoc při rozvoji ragbyového sportu.
6.	ČSRU je členem mezinárodních organizací sdružujících ragbyové federace a unie (World rugby, Rugby
Europe) a národních organizací (Česká unie sportu, Český olympijský výbor) a zastupuje zájmy českého ragby
v těchto organizacích.
7.	ČSRU je právnickou osobou, jejímž posláním je naplňováním stanovených cílů přispívat k dosahování veřejného blaha v oblasti tělovýchovy amatérského sportu.

C – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2017
1.	Přílohy této zprávy rozesílané klubům před jednáním Valné hromady:
a.	Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2017 – viz příloha č. 1
b.	Příloha v účetní závěrce 2017 – viz příloha č. 2
c.	Výkazy 2017 – viz příloha č. 3 a č. 4
2.	Srovnání výsledků v letech 2012-2017 (hodnoty v tis. Kč)
a.	Hospodaření je dlouhodobě v plusových číslech s trendem výrazného nárůstu výnosů i nákladů. Na straně
výnosů jsou výrazné nárůsty jak v oblasti grantů, zjm. MŠMT, tak v oblasti sponzoringu. Nákladově se projevuje zejména avizovaná profesionalizace jak v oblasti administrativy, tak v oblasti sportu.
SROVNÁNÍ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Výnosy

10 928

11 924

13 259

14 564

18 125

23 283

Náklady

9 656

12 350

12 610

13 461

17 132

23 254

Hosp. výsledek
(po zdanění)

1 272

-512

537

1 057

993

29

4

Valná hromada 6. května 2017

3.	Manažerský přehled finančních toků 2017

PŘÍJMY
Dotace

14 262 605

World rugby

2 133 005

Rugby Europe

581 400

MŠMT I. (repre)

1 799 100

MŠMT II. (mládež)

1 114 300

MŠMT V. (svaz)

4 985 800

MŠMT VI. (akce)

600 000

ČOV

449 000

Dotace kraje, města

2 600 000

Partneři a dárci

3 521 550

KKIG

1 815 000

DHL

605 000

Woodcote

266 200

Apogeo

200 000

LOM Praha Trade

200 000

OS-KOM

30 000

České dráhy (barter)

405 350

Poplatky ČSRU

1 027 900

Licence

816 900

klubové poplatky

211 000

Ostatní

4 755 121

ME 7s muži

669 721

ME 7s ženy

1 029 775

ME U20 muži

1 457 090

konference RE

236 213

Ostatní

1 362 323

Celkem

23 567 176

4%

15%

poplatky ČSRU

20%

partneři a dárci

61%

ostatní

dotace
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VÝDAJE
Režie sekretariátu
ČSRU nájem sekretariátu a sklad
ČSRU personální náklady (prezident, GS, Asist.GS, TDM
Morava, TDM Čechy

5 289 549
96 414
3 191 143

ČSRU stravenky

53 950

ČSRU kancelářské vybavení

53 297

ČSRU cestovné

84 436

ČSRU mezinárodní účasti

149 958

ČSRU bankovní poplatky

30 164

ČSRU telefony

109 766

ČSRU účetnictví

112 819

ČSRU audit
ČSRU daně DPH

30 250
1 073 372

ČSRU lékaři

55 000

ČSRU komise

14 017

ČSRU pojištění
ČSRU poštovní poplatky
ČSRU ostatní

4 312
11 146
219 505

Sportovní úsek

3 487 962

Sport Sportovní ředitel (mzda) – Pretorius

1 226 149

Sport DUKLA

591 923

Sportovní aparát nový (mzda) – Kriek

372 827

Sport Tomasz Putra

323 648

Sport Zdravotní vybavení (tejpy, lékárnička, atd.)

76 762

Sport Přebory (medaile, poháry, pronájmy)

157 195

Sport Materiální vybavení (dresy, soupravy)

326 205

Sport Trenér mládeže

206 600

Sport Klubové akademie

198 000

Sport vzdělávání trenérů ČSRU

8 653

Reprezentace

6 280 820

15´s senioři

2 641 009

7´s senioři
15´s U18

206 197
1 499 844

7´s seniorky

651 198

15´s U16

319 081

15´s U20

359 145

7´s juniorky

357 691

15´s seniorky

55 420

7´s muži U18 a U16

191 236
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Rozhodčí

268 862

Rozhodčí soutěže ČSRU

197 711

Rozhodčí školení a semináře

55 250

Rozhodčí výměnný program

15 901

Marketing

1 488 912

Marketing ČT pořad World rugby

246 840

Marketing České ragby

217 800

Marketing ostatní přenosy (finále, turnaje, aj.)

82 000

Marketing web

61 203

Marketing webeditor

60 000

Marketing Vyhlášení Ragbisty roku

62 827

Marketing Propagační materiál

123 962

Marketing různé

228 930

Marketing ČD zápočet

405 350

Ostatní

6 653 571

Stadion Markéta

191 344

Ostatní různé

1 078 679

Ostatní ME U20

1 149 542

Ostatní ME 7´s seniorky

1 264 635

Ostatní ME 7´senioři

1 224 816

Ostatní kempy a tábory

244 554

Dotace pražské kluby

1 500 000

Celkové výdaje
6%

Rozhodčí

23 469 676

15%

Marketing

23%

Sportovní úsek

27%

Režie sekretariátu

28%

Reprezentace

Ostatní
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4.	Inventura byla provedena v rámci přestěhování skladu ze Strahova na Markétu,
fyzický stav odpovídal evidenčnímu
5.	Cash-flow 2017
a.	tok hotovosti byl v roce 2017 pod kontrolou
b.	významná část nákladů spojená se zajištěním účasti reprezentací v mezinárodních soutěžích je vždy vynaložena na počátku roku (U18, senioři), z těchto důvodů je bezpodmínečně nutné vytvořit rezervu, ze které
bude pokryt chod unie v prvním kvartále každého roku
c.	info k 1Q roku 2018 – velký problém s cash-flow v prvním kvartále roku 2018. Přestože jsme měli na účtech
finanční rezervu na cca 2 měsíce, dostali jsme se vzhledem k zaslání prvních dotací ze strany MŠMT až v druhé polovině dubna do problémů, které bylo nutné řešit krátkodobou půjčkou z rezervního fondu ČUS
6.	Závěr pro valnou hromadu ČSRU 6. 5. 2018:
Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření za rok 2017, bere na vědomí vykazovaný účetní zisk za rok 2017
ve výši 768 tisíc Kč před zdaněním a 29 tisíc Kč po zdanění a schvaluje použití tohoto zisku k vytvoření rezerv do
budoucích let.

D – ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Jaroslav Štáhl, předseda DR, v Praze dne 19. 4.
DR projednala zprávu nezávislého auditora za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 ze dne 12. 05. 2017 tj. po
konání minulé VH. Nezávislý auditor konstatoval: Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv spolku ČSRÚ, z.s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící
21. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.
DR neprojednala zprávu nezávislého auditora za období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. Termín auditu je určen na
09. 05. 2018.
DR s potěšením konstatuje, že prezident ČSRU podepsal smlouvy se členy realizačních týmů vč. hmotné zodpovědnosti, vždy s jedním z nich, což byl požadavek ve zprávě DR z pro minulou VH.
Jednou z dalších činností, které se DR v uplynulém období věnovala, bylo posuzování odvolání klubů vůči rozhodnutím Disciplinární komise.
Členové DR se zúčastňovali jednání VV, MK a EK a dalších akcí jako např. středečních tréninků českého národního
týmu mužů XV. Předseda DR se na vlastní náklady zúčastnil ME 7’s žen i mužů v Ostravě na jaře 2017 nebo např. soustředění českého národního týmu mužů XV na Maltě.
DR nebyl doručen žádný závažný podnět pro kontrolu dle Článku XIV. bodu 5 Stanov ČSRÚ a DR tedy prováděla
namátkové kontroly dle stejného bodu Stanov ČSRU.
DR se zaměřila na kontrolu nových pracovních smluv a platebních výměrů, kontrolu hospodaření s finančními prostředky při pořádání a financování větších akcí, konkrétně utkání mužů s Lotyšskem v kvalifikaci Rugby 2017 Europe
Conference 1 North, soustředění žen na Maltě a ME 7’s žen i mužů v Ostravě na jaře 2017. Kontroly prováděl člen DR
Vladimír Miřácký.
Při kontrolách nebyla zjištěna žádná závažná pochybení.
DR s ohledem na zvětšující se agendu VV připraví a projedná koncept průběžné kontroly čerpání finančních prostředků unie a na kontrolu dodržování plánovaných rozpočtů následujících akcí.
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E – ROZPOČET 2018 A VÝHLED NA ROK 2019
1. Přílohy této zprávy rozesílané klubům před jednáním Valné hromady:
a. Návrh rozpočtu ČSRU na rok 2018 a výhled na rok 2019 – viz příloha č. 5
Navržený rozpočet ČSRU na rok 2018 je koncipován jako vyrovnaný a vychází z očekávaných příjmů pro tento rok.
Stále hlavním zdrojem příjmů unie jsou dotace a granty, které částkou 14 milionů tvoří 59 % příjmů. Významným
zdrojem příjmů v letošním roce bude ale i sponzoring, který se bude na celkovém příjmu podílet 3,8 miliony Kč.
Zbytek příjmů tvoří poplatky ve výši zhruba 1 milionu a ostatní příjmy ve výši 5,1 milionu. Celková výše příjmů do
rozpočtu unie je 23,9 milionu, což je zhruba na úrovni loňského roku.
Výdaje ČSRU odpovídají svou výší 23,9 milionu Kč příjmům. Významně zasahuje do rozpočtu nová struktura profesionálního aparátu. Nyní je na ČSRU 6 kmenových zaměstnanců na plný úvazek, od ledna 2018 zároveň pracuje
manažer marketingu jako OSVČ. Zároveň jsou pod Dohodou o provedení práce realizační týmy ČSRU a vybraných
19 hráčů národního týmu ČR mužů. Veškeré tyto personální náklady tvoří celkem 10,4 milionu Kč. Další významný
náklad tvoří reprezentační výběry ve výši téměř 6,2 milionů Kč. 1,5 milionu činí náklady projektu Dukla nepočítaje
materiální vybavení. Zhruba 800 tisíc Kč plánujeme utratit v marketingových aktivitách. Ostatní náklady představuje především organizační činnost, režie ČSRU a ostatní náklady sportovního úseku, včetně vyplácení rozhodčích. Pro
rok 2019 očekáváme pouze o necelý milion navýšené příjmy a výdaje. Ve výdajích bychom toto navýšení použili pro
reprezentační výběry a marketingové účely. Příjmy 2019 ve výši 24,7 milionu, výdaje 24,7 milionu.

PŘÍJMY

NÁVRH 2018

VÝHLED 2019

Dotace

14 060 000 Kč

14 250 000 Kč

Dotace World Rugby

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Dotace MŠMT – repre

1 979 000 Kč

2 000 000 Kč

Dotace MŠMT – talent

1 404 000 Kč

1 400 000 Kč

Dotace MŠMT - organizace sportu

5 270 000 Kč

5 300 000 Kč

Dotace MŠMT – VSA

357 000 Kč

500 000 Kč

Dotace Praha

2 200 000 Kč

2 200 000 Kč

Dotace Rugby Europe

850 000 Kč

850 000 Kč

Sponzoring

3 751 000 Kč

3 872 000 Kč

Sponzoring DHL

907 500 Kč

1 210 000 Kč

Sponzoring Apogeo

121 000 Kč

121 000 Kč

Sponzoring KKIG, Bancibo

1 028 500 Kč

847 000 Kč

Sponzoring Woodcote

242 000 Kč

242 000 Kč

Sponzoring LOM

242 000 Kč

242 000 Kč

Sponzoring ostatní

1 210 000 Kč

1 210 000 Kč

Poplatky ČSRU

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Poplatky ČSRU licence

800 000 Kč

800 000 Kč

Poplatky ČSRU klubové poplatky

200 000 Kč

200 000 Kč

Ostatní příjmy

5 097 600 Kč

5 597 600 Kč

Ostatní Přefakturace Dukla

1 500 000 Kč

2 000 000 Kč

Ostatní různé

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Ostatní ME U20

1 300 000 Kč

1 300 000 Kč

Ostatní kempy a tábory

280 000 Kč

280 000 Kč

Ostatní stravenky (zaměstnanci)

17 600 Kč

17 600 Kč

Příjmy

23 908 600 Kč

24 719 600 Kč
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VÝDAJE

NÁVRH 2018

VÝHLED 2019

Režie sekretariátu

2 912 650 Kč

2 842 650 Kč

ČSRU nájem sekretariátu a sklad

40 000 Kč

40 000 Kč

ČSRU personální náklady administrativa

1 436 400 Kč

1 166 400 Kč

ČSRU stravenky

51 000 Kč

51 000 Kč

ČSRU kancelářské vybavení

25 000 Kč

25 000 Kč

ČSRU cestovné

80 000 Kč

80 000 Kč

ČSRU mezinárodní účasti

100 000 Kč

100 000 Kč

ČSRU bankovní poplatky

30 000 Kč

30 000 Kč

ČSRU telefony

90 000 Kč

90 000 Kč

ČSRU účetnictví

240 000 Kč

240 000 Kč

ČSRU audit

30 250 Kč

30 250 Kč

ČSRU daně DPH

500 000 Kč

700 000 Kč

ČSRU lékaři

90 000 Kč

90 000 Kč

ČSRU komise

15 000 Kč

15 000 Kč

ČSRU pojištění

23 000 Kč

23 000 Kč

ČSRU poštovní poplatky

12 000 Kč

12 000 Kč

ČSRU ostatní

150 000 Kč

150 000 Kč

Sportovní úsek

10 201 500 Kč

10 050 000 Kč

Sport DUKLA

1 500 000 Kč

2 000 000 Kč

Sport Personální náklady

7 991 500 Kč

7 340 000 Kč

Sport Zdravotní vybavení (tejpy, lékárnička atd.)

90 000 Kč

90 000 Kč

Sport Přebory (medaile, poháry, pronájmy)

100 000 Kč

100 000 Kč

Sport Materiální vybavení (dresy, soupravy)

220 000 Kč

220 000 Kč

Sport vzdělávání trenérů

30 000 Kč

30 000 Kč

Sport Klubové akademie

270 000 Kč

270 000 Kč

Reprezentace

5 340 000 Kč

6 200 000 Kč

15’s senioři (dále jen "99")

2 000 000 Kč

2 200 000 Kč

7’s senioři (dále jen "88")

150 000 Kč

150 000 Kč

U18 (dále jen "18")

1 300 000 Kč

1 400 000 Kč

7’s seniorky (dále jen "77")

600 000 Kč

700 000 Kč

U16 (dále jen "16")

380 000 Kč

450 000 Kč

U20 (dále jen "20")

550 000 Kč

600 000 Kč

7’s juniorky (dále jen "66")

360 000 Kč

450 000 Kč

15’s seniorky (dále jen "55")

- Kč

250 000 Kč

15’s U14 (dále jen "33")

- Kč

- Kč

Rozhodčí

295 000 Kč

295 000,00 Kč

Rozhodčí soutěže ČSRU

220 000 Kč

220 000 Kč

Rozhodčí školení a semináře

60 000 Kč

60 000 Kč

Rozhodčí výměnný program

15 000 Kč

15 000 Kč

Marketing

1 798 000 Kč

1 948 000 Kč

Marketing ČT (Total Ragby)

- Kč

- Kč
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Marketing České ragby

218 000 Kč

218 000 Kč

Marketing ostatní přenosy (finále, turnaje, aj.)

200 000 Kč

300 000 Kč

Marketing web

50 000 Kč

50 000 Kč

Marketing personální náklady

960 000 Kč

960 000 Kč

Marketing Vyhlášení Ragbisty roku

70 000 Kč

70 000 Kč

Marketing Propagační materiál

100 000 Kč

150 000 Kč

Marketing různé

200 000 Kč

200 000 Kč

Ostatní

3 338 000 Kč

3 338 000 Kč

Stadion Markéta

100 000 Kč

100 000 Kč

Ostatní různé

1 700 000 Kč

1 700 000 Kč

Ostatní ME U20

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Ostatní byt

288 000 Kč

288 000 Kč

Ostatní kempy a tábory

250 000 Kč

250 000 Kč

Celkové výdaje

23 885 150 Kč

24 673 650 Kč

BILANCE

NÁVRH 2018

VÝHLED 2019

Příjmy

23 908 600 Kč

24 719 600 Kč

Výdaje

23 885 150 Kč

24 673 650 Kč

Bilance

23 450 Kč

45 950 Kč

GRAF PŘÍJMOVÉ SLOŽKY ROZPOČTU PRO ROK 2018
4%

16%

21%

Poplatky ČSRU

Sponzoring

59%

Ostatní příjmy

Dotace

GRAF VÝDAJOVÉ SLOŽKY ROZPOČTU PRO ROK 2018
8%

Rozhodčí

12%

Marketing

14%

22%

Režie sekretariátu

43%

Ostatní

Reprezentace

Sportovní úsek
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2.	Závěr pro valnou hromadu ČSRU 6. 5. 2018:
Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018.
Valná hromada bere na vědomí výhled rozpočtu na rok 2019.

F – ADMINISTRATIVA ČSRU
1.	VV ČSRU pracoval ve složení zvoleném na řádné Valné hromadě v říjnu roku 2016: Pavel Chaloupka, Dušan
Palcr, Neville Parry, Roman Rygl, Pavel Holeček, Pavel Myšák, Petr Čížek
2.	Dozorčí rada pracovala ve složení zvoleném na řádné Valné hromadě v říjnu roku 2016: Jaroslav Štáhl, Juraj
Rázga, Josef Iž, Vladimír Miřácký, Pavel Pospíšil. Vzhledem k úmrtí Juraje Rázgy je potřebné doplnit dozorčí
radu Valnou hromadou dne 6. 5. 2018
3. Aktivní komise v rámci ČSRU:
a. Ekonomická
b. Marketingová
c. Mládeže
d. Ženského ragby
e. Trenérská poradní
f. Pražského ragby
g. Disciplinární
h. Sportovně technická
i. Legislativní
j. Organizační
k. Sboru rozhodčích
VV všem členům komisí děkuje za jejich práci pro české ragby. Nadále platí, že účast v komisi znamená možnost
spolupodílet se na rozhodování o budoucím směřování našeho sportu. Do budoucna je potřebné otevřít téma
vzniku Komise moravského ragby a Komise pro ragby v regionech Čech, tak, aby problémy ze specifických oblastí, menších měst či vznikajících klubů byly více zohledněny v činnostech ČSRU.
O činnosti komisí jsou kluby pravidelně informovány formou zápisů z jednání komisí.
4.	Placený aparát ČSRU - pokračující profesionalizace aparátu ČSRU v roce 2017. Oproti roku 2016 má unie 4
nové pracovní pozice. S další profesionalizací se počítá i pro rok 2018 a to zejména v oblasti hráčů národního týmu. Veškeré tyto náklady považuje VV za investici do budoucího rozvoje ČSRU. Dále je z legislativního
hlediska nutná úprava vyplácení odměn pro rozhodčí a další funkcionáře ČSRU
a. Zaměstnanci ČSRU – rok 2017
		 i. Klasický zaměstnanecký poměr v průběhu roku 2017
			• Prezident
			• Generální sekretář
			• Sportovní ředitel a Hlavní trenér ČR
			• Trenér S & C a Trenér roje
			• Manažer rozvoje Morava
			• Manažerka rozvoje Čechy
			• Asistentka
		

ii. DPP - různé

b. Zaměstnanci ČSRU – situace pro rok 2018
		

i.

Klasický zaměstnanecký poměr
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			•
			•
			•
			•
			•
			•

Prezident
Generální sekretář
Sportovní ředitel a Hlavní trenér ČR
Trenér S & C a Trenér roje
Manažer rozvoje
Asistentka

		ii. OSVČ
			• Manažer PR a marketingu
		iii. DPP
			• Hráči národního týmu – 20 dlouhodobých smluv, krátkodobé smlouvy
			• Realizační týmy – 25 dlouhodobých smluv
			• Fyzioterapeuti a lékaři
			• Rozhodčí
			• Webeditor, FB a Instagram editor
5.	V oblasti administrativy stále řeším přechod na administrativní a řídící systém FAČR. Vzhledem k dlouhodobosti této záležitosti probíhá (prozatím) v rámci komise pražského ragby možnost zjednodušení systému
registrací a odstranění papírových licencí jinou, finančně nenákladnou cestou.

G – MARKETING
1.	Sponzoring. Dařilo se v oblasti sponzoringu
a. Novým Generálním partnerem se stala společnost KKIG UK, Ltd.
b. Hlavním partnerem společnost DHL
c. Výrazně navýšila svou podporu společnost České dráhy.
d. Další noví partneři se zařadili do portfolia partnerů
		• LOM Praha trade
		• Apogeo
		• Railreklam
		• Os-Kom pokračuje v dlouhodobé podpoře
e. Podporuje nás Olymp Centrum Sportu Ministerstva Vnitra (bezplatné užívání stadionu Markéta)
f.	Podporuje nás Armádní sportovní centrum Dukla (uhrazení nákladů s turnaji sevens (např. letenky Namibia),
smlouvy pro vybrané hráče, bezplatné využívání zázemí na Julisce)
g. V oblasti sponzoringu, ale nejen v ní, výrazně pomáhá Karel Ševčík, za což mu patří velký dík!
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2.	PR. V oblasti PR zůstává do roku 2018 celá řada nesplněných úkolů
a. Co se nepodařilo vytvořit či systematizovat v roce 2017:
		•	Elementární informační servis veřejnosti (před: kdy a kde ragby, po: výsledek, body, tabulka) – pravidelnost, včasnost
		•	Propagace utkání, akcí a jejich marketingová produkce – včasnost, dlouhodobý plán, zacílení specifických skupin veřejnosti, zákaznicky=divácky orientovaný servis…
		•	Řízený systém marketingu včetně dlouhodobého akčního plánu
		•	Nalézt cestu k pravidelnému vysílání zápasů českého ragby na programu ČT 4
b. Co se podařilo v roce 2017:
		•	Pravidelné přenosy utkání ELR a reprezentace na webu – velmi dobrá sledovanost, ragbyově přátelská
cena a flexibilita od společnosti SportsOnline
		•	Zkvalitnění práce na sociálních sítích Facebook a Instagram
		•	Práce s partnery – důsledné plnění smluvních závazků, prezentace spolupráce, hodnotící zprávy, navázání osobních vztahů
3.	Situace začátek roku 2018
a. Zaměstnání M.Charváta na pozici manažera marketingu od 1. 1. 2018
b. Sestavení marketingové strategie na rok 2018
		•	Informační servis okamžitě zlepšit za pomoci dobrovolnice z FTVS Praha
		•	Dlouhodobý plán propagace akcí ČSRU
		•	Cílení kampaní
		•	Mediální partneři
		•	Úpravy webu
c. Projekt mládežnických soutěží a jeho propagace – Karel Ševčík ve spolupráci s M.Charvátem a komisí mládeže
		i.	Noví partneři soutěží
			•	Múúú
			•	Ondrášovka
			•	Railreklam
			•	X-Media
			•	Bancibo
		ii.	Plošná propagace mládežnického ragby přes Railreklam!
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d. Noví mediální partneři – zajistil Martin Charvát
		i.	Seznam.cz – rozhovory s trenéry, reportáže z utkání
		ii.	Sport
		iii.	iSport.cz
		iv.	Frekvence 1
		v	Týden
e. Televize
		i.	V průběhu roku dojde ke změně formátu pořadu České ragby na ČT4 ve spolupráci s R.Pekárkem a D.
Kozohorským
		ii.	Spolupráce se společností SportsOnline se zintenzivní s cílem webového vysílání všech utkání extraligy

H – ZPRÁVA SPORTOVNÍHO ÚSEKU ČSRU 2017 PRO VALNOU HROMADU SVOLANOU NA 6. KVĚTNA 2018
(za sportovní úsek ČSRU vypracoval Daniel Beneš, 19. 4. 2018)
Tato zpráva má za cíl podat ucelený přehled o dění v následujících oblastech tvořících sportovní úsek Unie. Za účelem celistvosti dokumentu je zde každá oblast charakterizována stručně a heslovitě. Pro podrobnější report z každé
ze zde uvedených částí můžete kontaktovat za sportovní úsek ČSRU Dana Beneše na daniel.benes@rugbyunion.cz
1.	Reprezentace muži 15 s: 2017 a 1: kvartál 2018
a. Charakteristika sezóny 2017/2018
		 V sezóně 2017/18 jsme zavedli tyto nové programy:
		i.	Ranní tréninky na Dukle 7:30 – 9:00. Posilovna: pondělky, úterky a pátky. Tréninky na hřišti: středy a čtvrtky.
		ii.	Tréninky Národního týmu středy na Markétě
		iii.	Smlouvy s hráči Národního týmu jako začátek poloprofesionální struktury v Českém ragby
		iv.	Z různých důvodů jsme ztratili jádro zkušeného týmu. 15 hráčů z týmu 2016/17 se nemohlo zúčastnit zápasů 2017/18. Zařadili jsme proto do systému přípravy 21 nových nebo dříve jen zřídka hrajících hráčů:
15. Craig Kolarik,
14. Jan Čížek, Jakub Čížek
11. Michael Neuzil (19) Daiel Starka (20)
12. Dali Samet
10. Martin Cimprich (19) Jan Kučera
9. Richard Novák (20) Mattyáš Hopp (19)
7. Michal Križánek, Radim Hutník,(20)
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6. James Faktor,
5. Robert Trefný
4. Dan Hošek (21)
3. Václav Calta
2. Matouš Hodek,(20) Jan Kovář
1. Anthony Kent, Adam Leitmančík, Štěpán Pekař
b. Co se nepodařilo v období 2017/2018
		i.	Větší zapojení hráčů z Moravských klubů. Nedokázali jsme zorganizovat tréninky na Moravě, aby se jich
zúčastnil dostatečný počet hráčů
		ii.	Konkurenceschopnost proti týmům hrajícím rychlé ragby do prostoru (Portugalsko, Nizozemsko)
c. Co se podařilo v období 2017/2018
		i.	Namísto zkušeného jádra týmu 2016/17 dovedli jsme do týmu spoustu nových hráčů, aby zajistili Českému ragby zářnou budoucnost. Hned 8 hráčů ve věku 21 a níže zaznamenali svůj debut za národní tým
v sezóně 2017/18. Věk hráčů je v závorkách.
		ii.	Uspěli jsme také v zúžení počtu hráčů nastupujících za Národní tým v průběhu celé sezóny za účelem
větší návaznosti přípravy a také hrdosti a nasazení v Národním týmu.
		iii.	Z 56 hráčů, jež se zapojili do evropské soutěže 2016/17 zúžili jsme toto číslo na 32 v 2017/18.
		iv.	Roky 2017 a 2018 byly velmi úspěšné pro České Ragby.V roce 2017 český tým postoupil z Konference do
European Trophy.
d. Výsledky týmu v soutěžních zápasech na jaře:
Česko - Lotyšsko 54:3 (na Markétě)
Česko - Lucembursko 33 - 3 (Lucembursko)
Česko - Malta 48 - 14 (na Markétě) finále Konference I sever proti konferenci Jih.
Česko – Maďarsko 47 – 19 (na Tatře) kvalifikace na MS s vítězem Konference II
	Na podzim Česko porazilo Polsko 19-14 doma na Markétě. To bylo první vítězství nad Polskem po 7 letech. Ve
druhém utkání jsme prohráli v Portugalsku 12-45 a zklamali svým výkonem.
	Na jaře Česko porazilo Švýcarsko 17 – 13 ve vyrovnaném zápase na Markétě. Tím jsme odčinili domácí porážku
s tímto soupeřem z roku 2015.
	Ve čtvrtém zápase tým prohrál 10-27 proti Nizozemsku v Amsterdamu. To byl zápas, který charakterizovala
spousta promarněných šancí ke skórování, a ukázal, že se můžeme měřit s jakýmkoli týmem v soutěži.
e. Výzvy 2018/2019
		i.	Porazíme – li Moldávii 21. dubna skončíme na 3. místě v naší skupině ve své první sezóně, což by bylo
i nejvyšší umístění na žebříčku evropských týmů za posledních 10 let
		ii.	Reprezentační tréninky a kempy pro Moravu
		iii.	Vítězství v European Trophy
2. Dukla
a. Charakteristika sezóny 2017/18
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		i.	1. srpna 2017, 7 hráčů začalo s ranními tréninky ve venkovní posilovně na Tatře. Počet hráčů se postupem času zvětšoval i díky příležitosti využívat skvělých možností areálu Dukly.jako partnera ČSRU
		ii.	Následující hráči byli postupně zapojeni do programu:
Adam Leitmančík
Albert Froněk
Aleš Stejskal
Dali Samet
Dan Hošek
Daniel Stárka
Jan Kučera

Jan Čížek
Karel Berounský
Marek Šimák
Martin Cimprich
Martin Havlíček
Matouš Hodek
Matyáš Hopp

Michal Křižánek
Michael Neužil
Pavel Šťastný
Radim Hutník
Robert Trefný
Tomáš Forst
Vojtěch Havel

		iii. Docházka
			• tréninků na Dukle = 81%
			• tréninků odtrénovaných celkově = 84%
Pro detailní přehled si můžete vyžádat indivudální profily hráčů
		iv.	Složení tréninků
Ragbyový trénink
Posilovna
Zápasová zátěž
Kondiční trénink na hřišti
Kopání
Kondiční trénink v hale
Trénink kapitána

		v. Wellness a tréninkové dávky:
			•	Poprvé bylo v Českém Ragby zavedeno monitorování wellness a tréninkových dávek formou aplikace a také tréninkových plánů sdílených přes google docs.
		vi. Testování hráčů pomocí profesionální testovací baterie
			• Antropometrie
			• Síla
			• Jádro
			• Rychlost a explozivní síla (síla/čas)
			• Aerobní Kapacita
			• Anaerobní Kapacita
Normy a data testů k dispozici v indv. profilech hráčů (viz obrázek)
		vii. Tréninkové programy
Hráči jsou rozděleni do 3 základních kategorií:
			• Hypertrophy – nabrání svalové hmoty
			• Strength – silový trénink
			• Metabolic – udržení svalové hmoty a hubnutí
Tréninky jsou ušity na míru ve 4 týdenních cyklech s postupným zvyšováním dávek a se 4 týdnem ve znamení menší zátěže a regenerace
		viii.	Do tréninkového programu jsou také zakomponovány dva dovednostní tréninky na hřišti v kombinaci
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s aerobní a anaerobní fyzickou přípravou
b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		• rezervy v optimalizaci tréninkové zátěže na Dukle a v klubech
		• větší zpřístupnění Dukly hráčům opravdu z celé republiky
c. Co se podařilo v období 2017/18
		• uchopení Dukly jako vrcholového útvaru propojujícího potřeby reprezentace (ať už XV nebo VII) a klubů
		• postupná přeměna amatérského přístupu v profesionální, zavedení profesionálních procesů
		• evidentní posun ve fyzické připravenosti hráčů (viz indv. profily)
		• 18 hráčů stabilního kádru jako jádro reprezentací
		• Reprezentace Dukly během armádního dne na Letné
		• 1. turnaj v barvách Dukly v Namibii
d. Výsledky 2017/18
Turnaj ve Swakopmund (Namibie) 10.–11. 11. 2017 – čtvrté místo
		• Dukla - Namibie akademie 7-26 (0-14)
		• Dukla - TISAN 31-5 (17-0)
		• Dukla - Botswana 29-7 (7-0)
		• Dukla-SA selects 10-22 (0-12)
		• Dukla-Lesotho 34-5 (14-5)
		• Dukla-Namibie akademie 17-21 (12-7)
e. Výzvy 2018/2019
		• Udržení standardu přípravy
		• Úspěšné absolvování náročného programu turnajů 7 s:
			 Tours, Amsterdam, Petrohrad, ME a Mistrovství ČR
		• Zavedení dalších juniorů do týmů, příležitost i pro dívky na Dukle
3. Muži 7 s
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		• Příprava týmu:
			 Detekce hráčů pro tým v rámci tréninkových dní, poté příprava před ME v Ostravě a v Bukurešti
b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		• Sestup z Rugby Europe 7 s Trophy
		• Kolize termínů a obrovské množství omluvených nebo nekomunikujících hráčů
		• Absence profesionální struktury mužstva, příslib dlouhodobého budování týmu
c. Co se podařilo v období 2017/18
		• Zapracování a objevení slibných hráčů pro naše ragby (Robert Trefný, Václav Kratochvíl)
		• Přesun k alespoň poloprofesionální práci s hráči díky Dukle – příprava týmu na 7 s i 15 s
d. Výsledky 2017/18
		ME v Ostravě:
		• ČR – Švédsko
		• ČR – Rumunsko
		• ČR – Lotyšsko
		• ČR- Litva
		• ČR – Dánsko

0:39
5:45
17:22
14:29
0:39

		ME v Bukurešti:
		• ČR – Švédsko

7:31
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		•
		•
		•
		•

ČR – Kypr
7:31
ČR – Chorvatsko 19:22
ČR – Lotyško
14:5
ČR – Kypr
5:22

e. Výzvy 2018/2019
		

i.	Jana Macháčka nahradil v roli trenéra reprezentace 7 s sportovní ředitel Phil Pretorius, který i díky úzkému propojení reprezentace 7 s s Duklou nevidí jiný cíl, než postup zpátky do 7 s Trophy

4. Ženy 7 s
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		 i. Personální změny v trenérském týmu:
			• Michal Ouředník – manažer
			• Jan Maštera – kondiční trenér
Přinesly oživení a ještě větší důraz na kvalitní přípravu hráček po všech stránkách, tedy fyzické, mentální, technické,
taktické, životosprávy a týmové kultury, což shrnují profily hráček a jejich tréninkové deníky na google docs.
		ii. Příprava týmu:
			•	Pláně pod Ještědem představovaly soustředění v zimě na horách ideální na vytvoření týmu, jeho vazeb a stmelení s důrazem na fyzickou připravenost hráček (např. výběhy na Ještěd). Přičemž únorové
vítězství na turnaji na Maltě znamenalo zvýraznění motivace a povzbuzení pro hráčky.
			•	Díky spolupráci se školou Open Gate v Babicích měly hráčky ideální podmínky pro další přípravu na
vrcholné akce – příprava na vrcholné akce
			•	Náročný turnaj v Amsterdamu hráčky výborně připravil a výsledek 4 vítězství a 2 porážek, take sliboval posun k lepšímu
			•	Vyladění před ME v Ostravě ukázalo, jak hráčky balancují na zdravotní hraně, ale i to dokázaly díky
kvalitní regeneraci zvládnout.
			•	Navíc mezi ME dokázaly přijmout další výzvu, a to velmi náročné soustředění v Nymburce, které
týmu dopomohlo k dalšímu zlepšení
		 iii. Práce s týmem v číslech:
			• 3 přípravné turnaje (Malta, Amsterdam, mini turnaj s Litvou)
			• 6 společných soustředění
			• 26 regionálních kempů
			• 65 hodin tréninků
			• 4000 minut na hřišti…
		

iv. Důraz na týmovou kulturu, soudržnost týmu a provedení herního plánu pod tlakem

b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.

Tým nesplnil cíl v podobě postupu do top 4 a zisk skalpu UKR, GER, SCO

c. Co se podařilo v období 2017/18
		

i.

Pozitivem bylo omlazení týmu a zlepšení se jak herně, tak výsledkově

		

ii.

Soudržný a zdravý tým, stejná 12ka hráček se zúčastnila obou turnajů ME

		

iii. Výsledkově jsou cenné porážky Rumunska a hned dvakrát Finska, jako týmu, který sestoupil z Grand Prix.

d. Výsledky 2017/18
		 ME v Ostravě: celkově 6. místo
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		•
		•
		•
		•
		•
		•

ČR – Rumunsko
ČR – Ukraina
ČR – Lotyšsko
ČR – Německo
ČR – Finsko
ČR – Maďarsko

17:5
5:17
24:12
10:32
19:10
5:19

		 ME v Estergomu: 5. místo, 5. i celkově
		• ČR – Finsko
26:10
		• ČR – Malta
43:0
		• ČR – Skotsko
0:45
		• ČR – Ukrajina 7:24
		• ČR - Švýcarsko 24:12
e. Výzvy 2018/2019
		• Nový realizační tým se 4 letou vizí: Vít Chalupa (trenér)
			Zuzana Steppanová (manažerka)
			 Jan Maštera – kondiční trenér
		•	Tým má příležitost zapracovat silnou nastupující generaci hráček
(Petra Vacková, Daniela Ferugová – už v týmu 2017/18, Anežka Sládková)
		•	Reprezentaci opět čeká nabitý přípravný program a dva turnaje ME
– v Ezstergomu a tentokrát na Ukrajině.
5. Ženy 15 s
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		• Příprava týmu:
			V září 2017 tým využil volných termínů před 1. oficiální soutěží XV pro tzv. rozvojové kempy v Čechách
a na Moravě a dále absolvoval jedno soustředění v Praze na Tatře
		• Proti silnému soupeři, výběru Francouzské armády nastoupil velmi perspektivní tým:
1 Aneta Šmejdová, RC Sparta Praha
2 Jenny Viková, RC Harlequin
3 Karolina Filsáková, RK Petrovice
4 Kristýna Plevová, RC Tatra Smíchov*
5 Jana Roubalová, RC Šelmy Hradec Králové*
6 Věra Samková, RC Sparta Praha
7 Sára Lea Exnerová, RC Sparta Praha
8 Petra Křiklánová, RC Tatra Smíchov*
9 Klára Hladilová, RC Sparta Praha
10 Karolína Valentová, RK Petrovice*
11 Daniela Ferugová, TJ Sokol Mariánské Hory*
12 Kateřina Čaky Nováková, RK Petrovice

13 Anežka Sládková, RK Petrovice*
14 Lucie Oupicová, RC Mountfield Říčany*
15 Kateřina Koubová, RC Tatra Smíchov*
16 Renata Frýdlová, RC Mountfield Říčany*
17 Dominika Havelková, RC Přelouč
18 Veronika Doleželová, RC Dragon Brno*
19 Šárka Žižková, RC Tatra Smíchov
20 Kateřina Porky Pokorná, RC Tatra Smíchov
21 Alexandra Zítková, RC Dragon Brno
22 Kateřina Daníčková, RC Tatra Smíchov
23 Karolína Hudečková, RC JIMI Vyškov*

*hráčky, pro které to bylo první reprezentační utkání /
hlavní trenér: Richard Krützner / trenéři: Zdeněk Albrecht, Vlasta Bažant, Petr Pořízek
fyzio: Bára Kopecká / manažer: Martin Charvát
b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		• Scházela dlouhodobá příprava týmu a celková koncepce práce
c. Co se podařilo v období 2017/18
		• Hráčky se prezentovaly vysoce hodnoceným výkonem ve svém bohužel jediném zápase
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		• O rozvojové kempy XV byl značný zájem a progres hráček byl velice rychlý
d. Výsledky 2017/18
		 Česká republika - Francouzský armádní tým 17 : 27 (poločas 0:12)
e. Výzvy 2018/2019
		•	Probíhají jednání o novém realizačním týmu, neboť z důvodu absence finanční podpory je prioritou
celkový rozvoj, a to i díky ragby 15 s
		•	Reprezentace stojí před úkolem si vybojovat své místo ve struktuře ČSRU a do budoucna účast na Mistrovství Evropy
		•	Dokázat potenciál, který naznačily některé předchozí zápasy reprezentace XV
6. Mládežnické ragby – Národní tým U20
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		i. Příprava týmu:
			• 10. 5. 2017 sraz Praha Markéta
			• 12. 5. 2017 sraz Brno Dragon
			• 25-28. 5. 2017 ČR U20 - výběr zemědělských univerzit FR 0:55 test zápas Beaune, Francie
			• 5-6. 7. 2017 sraz Praha Na Šancích.
b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.

Postup do nejvyšší skupiny ME U20 unikl jen těsně ve finálovém zápase s Polskem

		

ii. Ne pro všechny hráče výběru U20 je prioritou hrát rugby na svých 100%

		

iii. Příprava probíhala až od května 2017

		

iv. Rozdílná herní úroveň mezi hráči

		

v. Nedostatek až absence hráčů 4,5 (skokanů)

c. Co se podařilo v období 2017/18
		

i.

Tým zanechal kvalitní herní dojem na ME U20

		

ii.

Reprezentace U20 se vyznačovala nasazením a bojovnosti až za hranici svých fyzických a technických
schopností

		

iii.	V mužstvu nebyla nouze o talentované jedince, kteří jsou nyní klíčovými hráči mužské reprezentace
(Martin Cimprich, Albert Froněk, Daniel Stárka)

d. Výsledky 2017/18 ME U20 Praha 2017 25. 8.–2. 9. 2017
		• 27. 8. 2017 ČR - Luxembursko
		• 30. 8. 2017 ČR - Lotyšsko
		• 2. 9. 2017 ČR - Polsko

18:6
37:7
17:25

e. Výzvy 2018/2019
		

i.	Karla Šampalíka, který má nyní čas a prostor se soustředit na U18, nahradil Antonín Brabec a pod jeho
vedením chce tým letos uspět a vybojovat si kýžený postup U20 Men XV Championship

7. Mládežnické ragby – Národní tým U18
a. Charakteristika sezóny 2017/18
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		i. Příprava týmu:
			• 10. 9. 2017 sraz v Novém Městě na Moravě
			• 16. 9. 2017 sraz v Říčanech
			• 26-28. 10. 2017 sraz Praha Na Šancích
			• 19-23.11 2017 sraz + 2x test zápas s Akademia Baia Mare Rumunsko
			• 21. 11. 2017 test zápas I ČR - Baia Mare 7- 62
			• 23. 11. 2017 test zápas II ČR - Baia Mare 10 -47
			• 3. 12. 2017 Sraz Zbuzany
			• 27-30. 12. 2017 soustředění SC Nymburk
			• 28. 1. 2018 Sraz Zbuzany
			• 10-11. 2. 2018 test zápas Německo - ČR 51:10
			• 4. 3. 2018 Sraz Zbuzany
			• 16-18. 3. 2018 Sraz Říčany
b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.	Početně slabé ročníky 2000,2001 ukončení kariéry 3 talentovaných hráčů 2000 (kteří absolvovali ME U18
2017 v Bretaňi)

		

ii.	Team U18 se v nejsilnější sestavě sešel až tešně před ME z důvodu, že nekteří hráči hrajou a působí v zahraničí (Anglie, Francie, Jížní Afrika)

		

iii.	Rozdílná herní úroveň hráčů

		

iv.	Absence nebo nedostatečné zvládnutí základních dovedností (skládka, nahrávka, přijem balonu v plném běhu, pod tlakem se nedostatky znásobují)

		

v.	Malá rotace hráčů a střídaní v zápasech ME pro nabrání zkušeností hráčů

c. Co se podařilo v období 2017/18
		

i.	Velice silná třetí řada, hráči Vojtěch Vomáčka a Jakub Homer jsou na herní úrovni skupiny ME Championship

		

ii.	Nasazení a bojovnost hráčů v klíčových zápasech ME

		

iii.	Úspěšné vystoupení a 3. místo v European Trophy

		

iv.	Mužstvo zaznamenalo v průběhu roku jasný progres a herní posun

		

v.	Kategorie U17 pod vedením Tomáše Kohouta jako podpora a záloha pro U18

d. Výsledky 2017/18
		• 24. 3. 2018 utkání ME ČR- Lotyšsko 43-7
		• 27. 3. 2017 utkání ME ČR -Polsko 22-25
		• 30. 3. 2018 utkání ME o třetí místo ČR - Litva 31-7
e. Výzvy 2018/2019
		

i.	Využití silného ročníku 2002 pro potenciál týmu do budoucna

		

ii.	Zajištění další kvalitní přípravy (Německo, Rumunsko, Nizozemsko apod.)

		

iii.	Zavedení pravidelných tréninků (podobný model jako mužská reprezentace)

8. Mládežnické ragby – Národní tým U16
a. Charakteristika sezóny 2017/18
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		i. Příprava týmu:
			• regionální herní srazy Čechy (90 hráčů) (Petrovice) + Morava (55 hráčů) (Vyškov) 9-10. září 2017
			• sraz širšího národního týmu U16 Říčany (60 hráčů) – 16. září 2017
			• sraz širšího národního týmu U16 Říčany (30 hráčů) – 28. října 2017
			• srazy reprezentace U16 ve Zbuzanech: 3. 12. 2017 (1TJ), 28. 1. 2018 (1TJ), 4. 3. 2018 (1TJ), 17. 3. 2018 (2TJ)
		

ii. Do přípravy národního týmu se zapojilo celkem více než 50 hráčů.

b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.	Celkově se při výběru hráčů do této kategorie nedaří nacházet dostatek kvalitních hráčů do první řady
a také absentuje kvalitní obsazení na postu mlýnové spojky

c. Co se podařilo v období 2017/18
		

i.	Reprezentace U16 výborně slouží jako rozvojový výběr pro detekci a práci s talentem pro budoucí využít
v reprezentačních celcích U18,U20, senioři 15 s a 7 s

		

ii.	Hráči účastnící se akcí reprezentace U16 každoročně sbírají mezinárodní zkušenosti na podzimním 15 s
turné do zahraničí a letních mezinárodních sedmičkových turnajích. Během roku také absolvují řadu
srazů, v rámci kterých jsou vedeni jak k efektivnímu individuálnímu a týmovému překonání obrany se
správnou včasnou podporou, tak na řešení specifických herních situací

d. Výsledky 2017/18
		• ČR U16 vs Maďarsko U16 80:0 (hráno v Bystrci) – 12. 11. 2017
		• ČR U16 vs Givors 62:9 Tour Francie Lyon – 21.-26. 2017
		• ČR U16 vs ASVEL Rugby 84:0
e. Výzvy 2018/2019
		 i. Plánovaný program 2018:
			• Utkání Maďarsko x ČR rozvojový tým – 13. května 2018 – Esztergom
			• sraz ročníku 2002 společně s reprezentací U18 (2001,2002) – 12. května 2018
			• před turnajové soustředění ČR U16 7 s Říčany – 20.-21. června 2018 (3TJ)
			• mezinárodní turnaj 7 s v Heidelbergu U16 – 22.-24. června 2018
			• turnaj Olympijských nadějí Maďarsko - 4.-5. Srpna 2018
9. Mládežnické ragby – U16, U18 7 s
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		 i. Absolvované turnaje :
			U16 Turnaj v Heidelbergu
			U18 Turnaj v Klagenfurtu – vítězství
			 U16, U18 Turnaj olympijských nadějí – Polsko
b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.

Větší plynulost přípravy

		

ii. Absence na ME U18

c. Co se podařilo v období 2017/18
		

i.

Přihlášení na ME 2018

		

ii. Nastavení soutěží 7 s pro přípravu reprezentace a turnaj v Klagenfurtu

d. Výzvy 2018/2019
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i.

Mistrovství Evropy v září

		

ii. Práce se silným ročníkem 2002 pro rozvoj dovedností hráčů a jejich vnímání prostoru

10. Mládežnické ragby – dívky U16, U17, U18 7 s
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		i.

Příprava týmu:

Soustředění, Praha 2.–5. 2. 2017
Soustředění, Babice 24.–26. 3. 2017
Mezinárodní turnaj PYRF 7.–8. 4. 2017
Soustředění, Praha 21.–23. 4. 2017
Mezinárodní turnaj Esztergom 7 s 30. 4.–2. 05. 2017
Hrací den dívek 7 13. 5.
Hrací den dívek 7 27. 5.
Soustředění, Praha 2.–4. 6. 2017
Hrací den dívek 7 17. 6.
Mezinárodní turnaj United World Games 22.–25. 6. 2017
Soustředění, Budišov nad Budišovkou 21.–25. 8. 2017

Turnaj olympijských nadějí 25.–27. 8. 2017
Hrací den dívek 7 16. 9.
Soustředění, Babice 6.–8. 10. 2017
Mezinárodní turnaj PYRF 21.–22. 10. 2017
Hrací den dívek 7 28. 10.
Soustředění, Babice 24.–26. 11. 2017
Soustředění, Olomouc 1.–4. 2. 2018
Soustředění, Babice 2.–4. 3. 2018
Soustředění a turnaj U18, Ostrava/Polsko 9.–11. 3.
Turnaj U16, Polsko 13.–14. 4.

b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.

Tým U18 chybí na ME

c. Co se podařilo v období 2017/18
		

i.	Nová oficiální domácí soutěž U17 pomáhá hráčkám v přípravě a k progresivnímu vývoji v tomto klíčovém období pro rozvoj hráček

d. Výzvy 2018/2019
		

i.	Reprezentační týmy už dlouhodobě ukazují svou konkurence schopnost proti týmům jako Německo
nebo Polsko, proto je největší výzvou dostat tento tým na oficiální ME U18

		

ii.	Poskytnout talentovaným hráčkám co nejlepší podmínky pro jejich růst a pro posílení ženské reprezentace

11. Další projekty a podpůrné programy v mládežnickém ragby
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		

i.	Třetí týden v červenci 2017 došlo obnovení tradice Unií pořádaných kempů v Novém Městě na Moravě.
Kempu se zúčastnilo 65 dětí, trenéři RFU Dave Livesey a Adam Blackford, a během 5 školení v rámci kempu proškoleno bylo 22 trenérů.

		

ii.	Na podzim 2017 došlo z iniciativy moravských trenérů a s podporou Unie k založení tzv. moravských
výběrů pro podporu talentovaných hráčů na Moravě

		

iii.	Ve spolupráci s některými kluby byly provedeny ukázkové nábory v rámci Náborové Metodiky ČSRU
(Vyškov, Dragon Brno, Přelouč)

b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.	Unijní kemp ukázal svůj potenciál a je škoda, že se na něj zatím nepodařilo navázat jeho zimním vydáním

		

ii.	Náborová metodika, byť už prováděná v praxi, stále postrádá jednotnou grafickou podobu.
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iii.	Zatím se nedaří dát stálejší podobu moravským kempům a zavést tuto přínosnou iniciativu i pro kategorii U14

c. Výzvy 2018/2019
		

i.	Kemp ČSRU se tentokrát vydá na místa známá z nedávné minulosti a představí se na Ostravici v termínu
22.–28. 7.

		

ii.	Je potřeba dát moravským kempům pravidelnou organizační strukturu a zorganizovat je i pro kategorii U14, zároveň je klíčové, aby v každé kategorii čekala hráče výzva v podobě zápasu – např. U16 proti
Maďarsku U16.

		

iii.	Dotažení náborové metodiky i graficky a její představení na webu ČSRU

12. Vzdělávání trenérů
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		

i.	Od ledna 2017 držíme stabilní systém licencí, jejich získávání a obnovování, které je zastřešeno ČSRU ve
spolupráci s World Rugby a univerzitním vzděláváním (Praha, Brno, Olomouc)

		

ii.	V rámci tohoto systému bylo unií do dnešního dne zorganizováno hned 33 školení pro trenéry, které
jsou v režii ČSRU, což činí 336 trenérů zúčastněných na školeních

		

iii.	Licence D (Rugby Ready) 38 trenérů

		

iv.	Licence C (WR XV LI) 108 trenérů

		

v.	WR SaC (Síla a Kondice) 25 trenérů

		

vi.	Licence B (WR XV LII + WR VII LI) 25 trenérů + 16 observací

		

vii.	Licenční semináře (Prodloužení platnosti licence) 143 trenérů

		

viii.	Databáze ČSRU v současnosti po její aktualizaci díky Marku Vráblíkovi čítá 445 trenérů

b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.	Nedaří se přeložit velké množství materiálů především z angličtiny do češtiny

		

ii.	Kompletace databáze trenérů je stále pomalá.

c. Co se podařilo v období 2017/18
		

i.	Díky stabilnímu systému vzdělávání došlo k vyjasnění situace ohledně podmínek pro dané licence
a zrychlení jejich vystavování (alespoň ve většině případů)

		 ii. Došlo ke výraznému rozšíření škály kurzů i na konkrétní témata:
			 Trénování dětí (Livesey, Blackford)
			 Dlouhodobý rozvoj hráče (Kriek, Beneš)
			 Trénování Trenérů I + II (Kriek, Beneš)
			 Individuální obrana (Putra, Beneš)
			Kolektivní obrana (Beneš)
			Breakdown, ruck (Kriek)
		

iii. Blueprint – klíčové body herního plánu (Kriek, Beneš)

		

iv. Útočný herní plán a vedení týmu (Pretorius)

		

v.	Častá jsou školení přímo v klubu, který si o školení zažádá (Sparta, Tatra, Zlín, Dragon, Bystrc, Kralupy,
Nové Město na Moravě, Jablonec)
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d. Výzvy 2018/2019
		

i.	Díky posunu v jednání s představiteli vzdělávání World Rugby se podařilo zařídit pokračování v překladech on-line kurzů do Češtiny

		

ii.	Doladění Metodické knihovny a její představení na webu ČSRU

		

iii.	Vyřešení nesrovnalostí mezi směrnicí o vzdělávání a podmínkami pro dané licence rozeslané na kluby

		

iv.	Kompletace databáze trenérů ve spolupráci s manažery vzdělávání v klubech

		

v.	Pokračovat v nastoleném trendu čím dál pestřejší nabídky licenčních seminářů a školení vedených zahraničními odborníky

		

vi.	Dále nastavovat některá školení tak, aby se daly implementovat do klubů přímo v době tréninků a ve
všední den v plné sezóně (Rugby Ready, Dlouhodobý rozvoj hráče, Level I – nadvakrát)

13. Vzdělávání rozhodčích
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		

i.	V rámci vzdělávání rozhodčích proběhlo v tomto období 9 školení, z toho 8 Level I Mini Rugby (105
účastníků celkově a jedno školení Level I s 9proškolenými rozhodčími)

		

ii.	O tato školení se zasloužili školitelé rozhodčích T. Tůma, Š.Čekal, M.Haitman, A. Novak.

b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.	Trvající nedostatek rozhodčích, nedaří se rekrutovat rozhodčí ze všech klubů

c. Co se podařilo v období 2017/18
		

i.	Vysoké číslo proškolených trenérů v rámci licence C – díky propojení trenérských a rozhodcovských kurzů

		

ii.	Potěšující je i počet mladých nadějných účastníků kurzů: Např. 9 let (rozhoduje společně s někým jiným),
11 let (pravidelně rozhoduje žákovské turnaje sám), 13 let (absolvoval celý kurz a už rozhodoval přátelský zápas dospělých s jen minimálními problémy)

d. Výzvy 2018/2019
		 i. Naplánované další kurzy:
			• 14.–15. 4. L1 full Markéta
			• 12. 5. L1 mini rugby Olomouc
			• Listopad/Prosinec L1 mini rugby Zbuzany
			• 2019 Leden – Březen L1 mini rugby Zbuzany
		

ii. Zvýšení počtu aktivních a proškolených rozhodčích

14. Podpora klubů
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		 i. Na základě komunikace klubů přímo s manažery rozvoje mají kluby příležitost se domluvit na formě podpory:
			• školení trenérů přímo v klubu
			•	ukázkový trénink, práce s trenéry a hráči napříč kategoriemi přímo na hřišti, nebo v rámci klubových
kempů (např. Sparta, Olomouc, Bystrc)
			• Aplikace náborové metodiky přímo ve školách
			•	Spolupráce na projektech (např. spolupráce s Univerzitou v Olomouci a zajištění záštity a podpory
z unie – Moravské srazy
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b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.

časová vytíženost manažera rozvoje a nedostatek času na pokrytí potřeb všech klubů

c. Co se podařilo v období 2017/18
		

i.

Nastavení základních forem spolupráce s kluby

d. Výzvy 2018/2019 - Nalezení dostatku času a prostředků pro častější a více koncepční podporu tímto směrem
15. Komise sportovního úseku a jeho organizační struktura
a. Charakteristika sezóny 2017/18
		

i.

Nastavení práce Komise mládeže, Komise ženského ragby a Trenérské Poradní komise

		

ii. Určení kompetencí v rámci sportovního úseku

b. Co se nepodařilo v období 2017/18
		

i.

Dlouho chyběly jasné kompetence a pravidelnost setkávání se v komisích

c. Co se podařilo v období 2017/18
		

i.

Nastavení kompetencí a pravidelnosti jednání

d. Výzvy 2018/2019

28

Valná hromada 6. května 2017

		

i.

Plnění jednotlivých úkolů

		

ii. Trenérská Poradní komise navázání na strategický plán

příklady statistik vedených sportovním úsekem

KONEC VÝROČNÍ ZPRÁVY ČSRU 2017
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Než za�nete vypl�ovat tiskopis, p�e�t�te si, prosím, pokyny.
Finan�nímu ú�adu pro / Specializovanému �nan�nímu ú�adu

ˇ
Hlavní mesto
Prahu

´
Elektronicky podano
Dne: 09.04.2018 16:03:58
´ schranky
´
Do datove
id: qk4n645 [z 4vnn4b9]
(565403141)

Územnímu pracovišti v, ve, pro

Prahu 6

01 Da�ové identi�ka�ní �íslo

C Z

0 0 5 4 0 7 0 6

02 Identi�ka�ní �íslo

otisk podacího razítka �nan�ního ú�adu

0 0 5 4 0 7 0 6
03 Da�ové p�iznání1)

dodate�né
======

�ádné

6

)

opravné
=====

D�vody pro podání dodate�ného
da�ového p�iznání zjišt�ny dne

===
ano

Základní investi�ní fond podle § 17b zákona1)
Zda�ovací období podle § 21a písm.

1

Po�et zvláštních p�íloh8)

0

Po�et samostatných p�íloh9)

3 A

04 Kód rozlišení typu p�iznání

Po�et p�íloh II. oddílu

a

)

ne

zákona

P�IZNÁNÍ

k dani z p�íjm� právnických osob
podle zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“)
za zda�ovací období nebo za období, za které se podává da�ové p�iznání
od

0 1 0 1 2 0 1 7 do 3 1 1 2 2 0 1 7

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi
05 Název poplatníka

ˇ
´
C e s k a

´
r u g b y o v a

u n i e ,

z . s .

06 Sídlo10)
a) ulice a �íslo orienta�ní, �ást obce a �íslo popisné

Z ´
a t o p k o v a

1 0 0 / 2

b) obec

c) PS�

P r a h a

6

1 6 9 0 0
e) �íslo telefonu

d) stát/kód státu

07 (neobsazeno)
08 P�iznání zpracoval a p�edložil da�ový poradce1)

ano
===

ne

ano
===

ne

ano

ne

09 Plná moc da�ového poradce k zastupování uložena u �nan�ního ú�adu dne2)
10 Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1)
11 Ú�etní záv�rka nebo p�ehledy o majetku a závazcích a o p�íjmech a výdajích, p�iloženy1),7)
12 Transakce uskute�n�né se spojenými osobami9)
13 Hlavní (p�evažující) �innost

ˇ
˚
Cinnosti sportovních klubu

25 5404

MFin 5404 - vzor �. 28

ano

ne
==
Kód

2

)

N

Kód klasi�kace CZ-NACE2)

.
.

.
.

(platný pro zda�ovací období zapo�atá v roce 2017 a pro �ásti zda�ovacích období zapo�atých v roce 2018,
za které lh�ta pro podání da�ového p�iznání uplyne do 31. prosince 2018)
1
ˇ
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DIC:
II. ODDÍL – da� z p�íjm� právnických osob (dále jen „da�“)
�ádek

Vyplní v celých K�

Název položky

poplatník

Výsledek hospoda�ení (zisk +, ztráta –) ) nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji )
3

108)

ke dni

�nan�ní ú�ad

3

31.12.2017

208)

�ástky neoprávn�n� zkracující p�íjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota
nepen�žních p�íjm� (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

308)

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou § 23 odst. 3
písm. a) bod� 1 a 2 zákona, zvyšuje výsledek hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy
a výdaji na �. 10

40

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt�ní
a udržení p�íjm� (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

50

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)
uplatn�né v ú�etnictví p�evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona

618)

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka
s likvidací

741 124

21 262 571

628)

70

21 262 571

Mezisou�et (�. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

100

P�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou
zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

101

P�íjmy, jež u ve�ejn� prosp�šných poplatník�, nejsou p�edm�tem dan� podle
§ 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu
mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

1098)

P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

1108)

P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

1118)

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda�ení
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

1128)

�ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda�ení
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

120

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

130

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

1408)

P�íjmy a �ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p�íjm� podle § 23
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan�

150

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona p�evyšují odpisy tohoto majetku uplatn�né v ú�etnictví

1608)

Souhrn jednotlivých rozdíl�, o které �ástky výdaj� (náklad�) vynaložených
na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� p�evyšují náklady uplatn�né v ú�etnictví

1618)

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka
s likvidací

15 830 755
254 653
1 027 700

0

1628)

170

Mezisou�et
(�. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

17 113 108

2
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Identi�ka�ní �íslo

0 0 5 4 0 7 0 6

P�íloha �. 1 II. oddílu

Da�ové identi�ka�ní �íslo

C Z

0 0 5 4 0 7 0 6

A. Rozd�lení výdaj� (náklad�), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt�ní
a udržení p�íjm�, uvedených na �ádku 40 podle ú�tových skupin ú�tové t�ídy – náklady
�ádek

Vyplní v celých K�
poplatník
�nan�ní ú�ad

Název ú�tové skupiny (v�etn� �íselného ozna�ení)

1

ˇ
´ nakupy
´
50 Spotrebovane

2

ˇ
51 Sluzby

3

´
52 Osobní naklady

4 591 310

4

´ provozní naklady
´
54 Jine

2 885 990

5

´ polozky
ˇ
55 Rezervy a opravne

1 047 941
12 704 048

33 282

6
7
8
9
10
11
12
13

21 262 571

Celkem

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona
�ádek

Vyplní v celých K�
poplatník
�nan�ní ú�ad

Název položky

1

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 1

2

(neobsazeno)

3

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 2

4

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 3

5

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 4

6

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 5

7

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 6

8

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve zn�ní ú�inném do 31. prosince 2007

9

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona

10

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zda�ovacích obdobích zapo�atých v roce 2004 a pozd�ji

11

Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

X

X

0

b) Ú�etní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

Ú�etní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného
majetku, který není vymezen pro ú�ely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatn�né podle § 24 odst. 2
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm�. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
2000 se použije zákon ve zn�ní platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
vy�azení z majetku poplatníka
3
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C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdaj� (náklad�) k dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytvá�ené podle zákona �. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt�ní základu dan�
z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o rezervách)
a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da�ových výdaj� (náklad�) a zákonné opravné položky k pohledávkám,
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vypl�ují všichni poplatníci
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky

poplatník

�nan�ní ú�ad

1

(neobsazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

3

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním �ízení vytvo�ené podle
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

4

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním
�ízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

5

Stav neproml�ených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvo�it
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

6

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám vytvo�ené podle § 8a zákona
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

7

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám splatným
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
da�ové p�iznání

8

Opravné položky k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh vytvo�ené podle
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

9

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

10

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám, vytvo�ené podle § 8c zákona
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

11

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám vytvo�ených
podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

12

Úhrn hodnot pohledávek nebo po�izovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
uplatn�ných v daném zda�ovacím období, za které se podává da�ové p�iznání jako
výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vypl�ují pouze banky
13

Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

148)

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r�, vytvo�ené podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

15

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období

16

Pr�m�rný stav poskytnutých bankovních záruk za úv�ry podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

178)

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry, vytvo�ené podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

18

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vypl�ují pouze spo�itelní a úv�rní družstva a ostatní �nan�ní instituce
Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� poskytnutých
fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru, bez p�íslušenství, v ocen�ní
19
nesníženém o opravné položky již vytvo�ené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)
20
218)
22

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zda�ovacího období
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)
Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r� poskytnutých fyzickým
osobám na základ� smlouvy o úv�ru, vytvo�ené podle § 5a odst. 4 zákona
o rezervách za dané zda�ovací období
Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
poskytnutých fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru (§ 5a odst. 4 zákona
o rezervách) ke konci zda�ovacího období

d) Rezervy v pojiš�ovnictví – vypl�ují pouze pojiš�ovny
23

Rezervy v pojiš�ovnictví vytvo�ené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,
za které se podává da�ové p�iznání

24

Stav rezerv v pojiš�ovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání
4

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastner

ˇ CZ00540706
DIC:

e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vypl�ují všichni poplatníci
25
26

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvo�ená podle § 7 zákona o rezervách
v daném zda�ovacím období
Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci
zda�ovacího období

f) Ostatní zákonné rezervy – vypl�ují pouze poplatníci oprávn�ní k jejich tvorb� a použití
Rezerva na p�stební �innost vytvo�ená podle § 9 zákona o rezervách v daném
období, za které se podává da�ové p�iznání
Stav rezervy na p�stební �innost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které
28
se podává da�ové p�iznání
298) Ostatní rezervy vytvo�ené podle § 10 zákona o rezervách v daném zda�ovacím
období
27

g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� – vypl�ují pouze poplatníci oprávn�ni k její tvorb� a použití
Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel� vytvo�ená podle § 11a
30
až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání
Stav
rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panel�
31
(§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

D. (neobsazeno)
E. Ode�et da�ové ztráty od základu dan� podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) (vyplní se v celých K�)
Zda�ovací období nebo období,
za které se podává
da�ové p�iznání,
�ádek
v n�mž da�ová ztráta vznikla
od – do
0

Celková výše da�ové
ztráty vym��ené
nebo p�iznávané
za období
uvedené ve sl. 1

ode�tená
v p�edcházejících
zda�ovacích obdobích

ode�tená
v daném
zda�ovacím období

kterou lze ode�íst
v následujících
zda�ovacích obdobích

2

3

4

5

1

�ást da�ové ztráty ze sl. 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Celkem

F. Odpo�ty podle § 34 odst. 4 zákona

a) (neobsazeno)
b) Uplat�ování odpo�tu na podporu výzkumu a vývoje od základu dan� podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (vyplní se v celých K�)
�ást nároku na odpo�et ze sl. 2

�ádek

Zda�ovací období nebo období,
za které je podáváno da�ové
p�iznání, v n�mž vznikl nárok na
odpo�et podle § 34 odst. 4
a § 34a až § 34e zákona od – do

Celková výše nároku na odpo�et na podporu výzkumu
a vývoje vzniklá v období
uvedeném ve sl. 1

ode�tená
v p�edcházejících
obdobích

ode�tená v daném
období

kterou lze ode�íst
v následujících
obdobích

0

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

Celkem

c) Uplat�ování odpo�tu na podporu odborného vzd�lávání od základu dan� podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých K�)
�ást nároku na odpo�et ze sl. 2

�ádek

Zda�ovací období nebo období,
za které je podáváno da�ové
p�iznání, v n�mž vznikl nárok na
odpo�et podle § 34 odst. 4
a § 34f až § 34h zákona od – do

Celková výše nároku na
odpo�et na podporu odborného vzd�lávání vzniklá
v období uvedeném ve sl. 1

ode�tená
v p�edcházejících
obdobích

ode�tená v daném
období

kterou lze ode�íst
v následujících
obdobích

0

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

Celkem
5
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ˇ CZ00540706
DIC:

G. Celková hodnota bezúplatných pln�ní, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako ode�et od základu
dan� sníženého podle § 34 zákona5)
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky
1

Celková hodnota bezúplatných pln�ní poskytnutých na ú�ely vymezené
v § 20 odst. 8 zákona pro ode�et ze základu dan� sníženého podle § 34 zákona,
v�. �ástky ze �. 2

2

(neobsazeno)

poplatník

�nan�ní ú�ad

X

X

H. Roz�len�ní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit
na �. 3005)
Vyplní v celých K�
�nan�ní ú�ad
poplatník

�ádek Název položky
1

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

2

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

3

(neobsazeno)

4

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (�. 1 + 2)

59)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

X

I. Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í5)
�ádek

X

Po�et samostatných p�íloh
Vyplní v celých K�
�nan�ní ú�ad
poplatník

Název položky

18)

Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost metodou
úplného zápo�tu

2 9)

Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápo�tu
(úhrn �ástek z �. 3 samostatných p�íloh k tabulce I)

39)

Úhrn �ástek daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost
metodou prostého zápo�tu (úhrn �ástek z �. 7 samostatných p�íloh k tabulce I)

4

Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou lze zapo�íst metodou úplného
a prostého zápo�tu (sou�et �ástek z �. 1 a 3)

5

Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou nelze zapo�íst (kladný rozdíl mezi �ástkami
na �. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi �ástkami na �. 4 a na �. 320 II. oddílu)

J. Rozd�lení n�kterých položek v p�ípad� komanditní spole�nosti4) (vyplní se v celých K�)
�ádek
0

Název položky a �íslo �ádku II. oddílu, p�ípadn� �íslo
�ádku vyzna�ené tabulky p�ílohy �. 1 II. oddílu,
s nimiž souvisí �ástka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
1

1

Základ dan� nebo da�ová ztráta z �. 200 (�. 201)

2

Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát)
podléhajících zdan�ní v zahrani�í (�. 210)

3

Nárok na ode�et podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h
zákona (p�íslušný �ádek sl. 2 tabulky F/c)

4

Nárok na ode�et podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e
zákona (p�íslušný �ádek sl. 2 tabulky F/b)

5

Hodnota bezúplatných pln�ní poskytnutých na ú�ely
vymezené v § 20 odst. 8 zákona (�. 1 tabulky G)

6

(neobsazeno)

7

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1
zákona (�. 4 tabulky H)

8

(neobsazeno)

9

Úhrn dan� zaplacené v zahrani�í, kterou lze zapo�íst
metodou úplného a prostého zápo�tu (�. 4 tabulky I)

�ástka p�ipadající
na komplementá�e

�ástka p�ipadající
na komanditisty

2

3

�ástka za komanditní
spole�nost jako celek
(sl. 2 + 3)
4

X

X

X

X

X

X

K. Vybrané ukazatele hospoda�ení
M�rná
jednotka

�ádek Název položky
1

Ro�ní úhrn �istého obratu

2

Pr�m�rný p�epo�tený po�et zam�stnanc�,
zaokrouhlený na celé �íslo

K�
osoby

Vyplní
poplatník

21 448 108
5

�nan�ní ú�ad

6
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Vyplní v celých K�

�ádek

poplatník

200

Základ dan� p�ed úpravou o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, a p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona, nebo da�ová ztráta p�ed úpravou o �ást základu dan�
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 10 + 70 – 170)3)

201

�ást základu dan� nebo da�ové ztráty p�ipadající na komplementá�e3),4)

2108)

Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát) podléhajících zdan�ní
v zahrani�í3)5)

220

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona5) nebo da�ová ztráta po úprav� o �ást základu dan�
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 200 – 201 – 210)3)

4 890 587

4 890 587
Vyplní v celých K�

�ádek
230

�nan�ní ú�ad

poplatník

�nan�ní ú�ad

0

Ode�et da�ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona )
5

240 )
8

241
242

Ode�et nároku na odpo�et na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4
a § 34a až § 34e zákona, v�etn� ode�tu dosud neuplatn�ných výdaj� (náklad�)
p�i realizaci projekt� výzkumu a vývoje ve zn�ní zákona platném do 31. 12. 2013

243

Ode�et nároku na odpo�et na podporu odborného vzd�lávání podle § 34 odst. 4
a § 34f až § 34h zákona

250

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající na
komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno
vyn�tí, snížený o položky podle § 34, p�ed snížením o položky podle § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona5) (�. 220 – 230 – 240 – 241 – 242 – 243)

251
260
270

280

�ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou ve�ejn� prosp�šní poplatníci
(§ 17a zákona) dále snížit základ dan� uvedený na �. 250
Ode�et bezúplatných pln�ní podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z �ástky
na �. 250)5)
Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, snížený o položky podle § 34 a �ástky podle § 20 odst. 7
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol�5) (�. 250 – 251 – 260)
Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
�. 270 x �. 280
100

290

Da�

300

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
(nejvýše do �ástky na �. 290)5)

4 890 587
1 000 000

3 890 000
19
739 100

301
310

Da� upravená o položky uvedené na �. 300 a 301 (�. 290 – 300 ± 301)5)

320

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� uvedenou na �. 3105)
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 310)

330

Da� po zápo�tu na �. 320 (�. 310 – 320), zaokrouhlená na celé K� nahoru5)

3318)

Samostatný základ dan� podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny
dol�5)

332

Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

333

Da� ze samostatného základu dan�
zaokrouhlená na celé K� nahoru

334

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� ze samostatného základu dan�
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 333)

335

Da� ze samostatného základu dan� po zápo�tu (�. 333 – 334),
zaokrouhlená na celé K� nahoru

�. 331 x �. 332 ,
100

739 100

739 100

0

0

340

Celková da� (�. 330 + 335)

739 100

360

Poslední známá da� pro ú�ely stanovení výše a periodicity záloh podle
§ 38a odst. 1 zákona (�. 340 – 335 = �. 330)

739 100
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III. ODDÍL – (neobsazeno)
�ádek

Název položky

1

Vyplní v celých K�
poplatník

�nan�ní ú�ad

(neobsazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

3

(neobsazeno)

X

X

IV. ODDÍL – dodate�né da�ové p�iznání
�ádek

Vyplní v celých K�

Název položky

poplatník

1

Poslední známá da�

2

Nov� zjišt�ná da� (�. 340 II. oddílu)

3

Zvýšení (+), snížení (–) dan� (�. 2 – �. 1)

4

Poslední známá da�ová ztráta

5

Nov� zjišt�ná da�ová ztráta (�. 220 II. oddílu)

6

Zvýšení (+), snížení (–) da�ové ztráty (�. 5 – �. 4)

�nan�ní ú�ad

V. ODDÍL – placení dan�
Vyplní v celých K�

Název položky

�ádek

poplatník

�nan�ní ú�ad

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

1
28)

Na zajišt�ní dan� sraženo plátcem (§ 38e zákona)

3 8)

Uplat�ovaný zápo�et dan� vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)
Nedoplatek (–)
P�eplatek (+)

4

(�. 1 + �. 2 + �. 3 – �. 340 II. oddílu) < 0
(�. 1 + �. 2 + �. 3 – �. 340 II. oddílu) > 0

-739 100

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P�IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o podepisující osob�:

Kód podepisující osoby:

4 a

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

A c c o l a n g

s . r . o .

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

2 9 0 5 0 2 7 8

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)
Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

P a v e l

´ / j e d n a t e l
H r u b y

Osoba oprávn�ná k podpisu
Datum

0 3 0 4 2 0 1 8

Vlastnoru�ní podpis osoby oprávn�né k podpisu
Otisk
razítka

Vysv�tlivky:
) Nehodící se škrtn�te
) Vyplní �nan�ní ú�ad
3
) V p�ípad� vykázání ztráty nebo da�ové ztráty se uvede �ástka se znaménkem minus (–)
4
) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole�ností
5
) Pokud poplatníkem dan� je komanditní spole�nost, uvede pouze �ástky p�ipadající na komanditisty
6
) P�i podání dodate�ného da�ového p�iznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� anebo podle
§ 38u zákona, budou na zvláštní p�íloze uvedeny d�vody pro jeho podání. P�i elektronickém podání t�chto dodate�ných da�ových p�iznání je sou�ástí
programového vybavení aplikace textové pole pro vypln�ní zvláštní p�ílohy.
7
) Ú�etní záv�rka nebo p�ehled o majetku a závazcích a p�ehled o p�íjmech a výdajích, jako p�íloha vyzna�ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou�ástí da�ového
p�iznání (§ 72 odst. 2 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání se Ú�etní
záv�rkou rozumí elektronické p�ílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, pop�ípad� Vybrané údaje z P�ehledu o zm�nách
vlastního kapitálu, které jsou sou�ástí programového vybavení aplikace, a Opis P�ílohy ú�etní záv�rky, vkládaný s použitím E-p�ílohy jako samostatný
soubor typu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
P�ehledy o majetku a závazcích a p�íjmech a výdajích a Ú�etní záv�rky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
pro �nan�ní správu k dispozici elektronické p�ílohy se závazn� stanoveným uspo�ádáním údaj�, lze ú�inn� elektronicky podat prost�ednictvím E-p�íloh,
umož�ujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8
) Bude-li vypln�n n�který z takto ozna�ených �ádk�, je nutné ve smyslu díl�ích pokyn� pro jejich vypln�ní rozvést na zvláštní p�íloze v�cnou nápl� �ástky
vykázané na p�íslušném �ádku, pop�ípad� její propo�et. P�i elektronickém podání da�ového p�iznání jsou textová pole pro vypln�ní zvláštních p�íloh
sou�ástí programového vybavení aplikace.
9
) Výpo�et vykázané �ástky nebo uvedení dalších údaj� k takto ozna�enému �ádku se provede na samostatné p�íloze. Tiskopisy samostatných p�íloh vydává Ministerstvo
�nancí. Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání jsou elektronické verze t�chto tiskopis� sou�ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání
pro �nan�ní správu.
10
) § 17 odst. 3 zákona.
1
2

8
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Rozvedení vČcné náplnČ þástek, vykázaných ve formuláĜi DPPO
Sídlo:

ˇ
´ rugbyova
´ unie, z.s.
Ceska
´
Zatopkova
100 Praha 6

IýO:

00540706

Ze dne:

3.4.2018

Firma:

ˇ´
Rozpis hodnoty na radku
109 :
ˇ
´ dary 254 653
prijate
ˇ´
Rozpis hodnoty na radku
110 :
ˇ
´ clenske
ˇ
´ príspevky
ˇ
ˇ
prijate
1 027 700

ˇ
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
(vyhláška č. 504/2002 Sb.)

Název účetní jednotky:
Sídlo účetní jednotky:
Identifikační číslo:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět činnosti a účel vzniku:

Česká rugbyová unie (ČSRU)
Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
00540706
občanské sdružení
ČSRU organizuje a řídí soutěže v rugby všech věkových kategorií,
zabezpečuje státní reprezentaci v rugby, zpracovává koncepci rozvoje
v rugby.
Rozvahový den:
31.12.2017
Okamžik sestavení úč. Závěrky: 03.04.2018
Podpisový záznam:
Hrubý Pavel
(kdo sestavuje účetní závěrku)

Ad A)
Vznik právní subjektivity:
Místo registrace:
Hlavní předmět činnosti:
Orgány ČSRU:

18.5.1990
MV ČR, Číslo registrace MV ČR: VSP/1-476/90 R
ČSRU organizuje a řídí soutěže v rugby všech věkových kategorií,
zabezpečuje státní reprezentaci v rugby, zpracovává koncepci rozvoje
v rugby.
VH ČSRU, VV ČSRU, DR ČSRU

Ad C)
Účetní období:
Použité účetní metody:

Způsob zpracování úč. záznamů:
Způsob a úschova úč. záznamů:
Způsob oceňování:
Odpisové metody:
Způsob stanovení oprávek k majetku:
Způsob tvorby a výše opravných
položek a rezerv v úč.období:

kalendářní rok 2017
obecné účetní zásady dle vyhl.504/2002 Sb. a opatření MF, kterým
se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání účetní
závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné
organizace
na PC, účetní software Abra Flexibee.
ústřední archiv ČSTV
pořizovací cena majetek odpisován dle daňových odpisů
majetek odpisován dle daňových odpisů rovnoměrně x zrychleně
netvoří
netvoří

Ad D)
Informace o významných událostech, které se staly mezi 31.12.2017 a dnem sestavení závěrky:
Ke dni sestavení účetní závěrky, byly veškeré závazky vůči dodavatelům uhrazeny.

Ad E)
Způsob oceňování použitých pro položky aktiv a závazků:
Dle ustanovení § 24 a § 25 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví – pořizovací cena
Způsob upravení hodnoty (přechodné nebo trvalé) a způsob přepočtu aktiv a závazků s uvedením
použitého kursu k rozvahovému dni vyhlašovaném Českou národní bankou:
Dle aktuálního kurzu ČNB, v případě nákupu nebo prodeje cizí měny jsou použity kurzy, za kterých byly tyto
hodnoty nakoupeny nebo prodány

Ad L)

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti:

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

-4.155.301
-4.155.301

4.923.762
4.184.662

768.461 (před zdaněním)
29.361
(po zdanění)

Ad M)
Počet zaměstnanců:
Mzdové náklady:
Ostatní sociální náklady:

hlavní činnost: přepočtený stav: 5
3.487.121,- Kč
67.400,- Kč

Ad R)
Způsob zjištění základu daně z příjmu:
Náklady – viz. DAP (oddíl A)

21,262.571,-

Výnosy – uvedené v DAP na ř. 101
jiné ostatní výnosy (kurz. zisky,přestupy…..) - není předmětem daně dle §18 odst.4 písm.a)
745.242,přijaté příspěvky FIRA, IRB
- není předmětem daně dle §18 odst.4 písm.a)
3,137.313,dotace ze státního rozpočtu
- není předmětem daně dle §18 odst.4 písm.b) 11,948.200,Výnosy – uvedené v DAP na ř. 109 – dary

- není předmětem daně dle §19 odst.1 písm.b)

254.653,-

Výnosy - uvedené v DAP na ř. 110
přijaté členské příspěvky

- není předmětem daně dle §19 odst.1 písm.a)

1,027.700,-

Použité daňové úlevy:
- ve výši 1.000.000,- Kč podle §20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu
- z roku 2016 ve výši 300.000,- Kč byla použita na úhradu nákladů sportovních soustředění

Ad U)
Dary:
1) Martin Charvát.
- dar jako příspěvek na tělovýchovnou a sportovní činnost ve výši 24 653,-Kč
2) OS-KOM spol. S r.o.
- dar jako příspěvek na tělovýchovnou a sportovní činnost ve výši 30.000,-Kč
3) Lom Praha Trade a.s.
- dar jako příspěvek na tělovýchovnou a sportovní činnost ve výši 200.000,-Kč

Ad W)

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
HV z roku 2016 byl na základě rozhodnutí VV ČSRU z roku 2017 převeden v plné výši na účet neuhrazené
ztráty minulých let.

´ˇ
ˇ
Dle vyhlasky
c. 504/2002 Sb.
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SPOLEK


ˇ
˚
Cinnosti sportovních klubu



ˇ
Oznacení
A. I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A.III.
10.
11.
13.
14.
A. IV.
15.
A. V.
19.
22.
A. VI.
23.
A.VIII.
29.

´
NAKLADY
Hlavní ˇ
cin.
ˇ
´
´ sluzby
ˇ
ˇ A.I.6.)
13 752
Spotreb.
nakupy
a nakupovane
(A.I.1. az
ˇ
´
´
´
1 048
Spotreba
materialu,
energie a ostat. neskladovanych
dodavek
´ zbozí
ˇ
0
Prodane
ˇ ´
Opravy a udrzovaní
5
´
´
Naklady
na cestovne
1 988
´
Naklady
na reprezentaci
54
ˇ
Ostatní sluzby
10 657
´
ˇ A.III.14.)
4 591
Osobní naklady
(A.III.10. az
´ naklady
´
3 488
Mzdove
´
´ socialní
´
ˇ ˇ
1 036
Zakonne
pojistení
´
´ socialní
´
´
56
Zakonne
naklady
´
´
11
Ostatní socialní
naklady
ˇ a poplatky (A.IV.15.)
Dane
6
ˇ a poplatky
6
Dane
´
ˇ A.V.22.)
2 886
Ostatní naklady
(A.V.16. az
´ ztraty
´
61
Kursove
´ ostatní naklady
´
2 825
Jine
ˇ rezerv ( A.VI.23. az
ˇ A.VI.27.)
33
Odp., prod. maj., tv. a pouz.
´
33
Odpisy dlouhodobeho
majetku
ˇ z príjmu
ˇ
˚ (souc.
ˇ A.VIII.29.)
Dan
0
ˇ z príjmu
ˇ
˚
Dan
0
´
21 268
NAKL.
CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)

Hosp. ˇ
cin.
1 247
105
31
0
0
0
1 111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
739
739
1 986

Celk. ˇ
cin.
14 999
1 153
31
5
1 988
54
11 768
4 591
3 488
1 036
56
11
6
6
2 886
61
2 825
33
33
739
739
23 254

ˇ
Oznac.
B. I.

´
VYNOSY
Provozní dotace (B.I.1.)
Provozní dotace
ˇ
´ príspevky
ˇ
ˇ
ˇ B.II.4.)
Prijate
(B.II.2. az
ˇ
´ príspevky
ˇ
ˇ
Prijate
(dary)
ˇ
´ ˇ
´ príspevky
ˇ
ˇ
Prijate
clenske
ˇ
´
ˇ
Trzby
za vlastní vykony
a za zbozí
´
ˇ B.IV.10.)
Ostatní vynosy
(B.IV.5. az
´ zisky
Kursove
´ ostatní vynosy
´
Jine
´
VYNOSY
CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)

Hlavní ˇ
cin.
11 948
11 948
4 420
3 392
1 028
397
348
3
345
17 113

Hosp. ˇ
cin.
0
0
0
0
0
6 170
0
0
0
6 170

Celk. ˇ
cin.
11 948
11 948
4 420
3 392
1 028
6 567
348
3
345
23 283

-4 155
-4 155

4 923
4 184

768
29

1.

B. II.

3.
4.

B.III.
B. IV.

8.
10.

C.
D.

´
ˇ
ˇ
ˇ
Vysledek
hospodarení
pred
zdanením
´
ˇ
ˇ
Vysledek
hospodarení
po zdanení

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
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SPOLEK


ˇ
˚
Cinnosti sportovních klubu
ˇ
Oznac.
A.
A.II.

4.
7.
8.

A. IV.

B.
B.
B.
B.
B.

7.
10.
11.

I.
I. 1.
II.
II.1.
4.
5.
6.
8.
17.
B.III.
B.III.1.
3.
B. IV.
B. IV.1.
2.
ˇ
Oznac.
A.
A. I.
A. I. 1.
A. II.
1.
2.
3.
B.
B.III.
B.III.1.
5.
7.
8.
9.
10.
22.



AKTIVA
´ majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)
Dlouhodoby
´ hmotny
´ majetek celkem (souc.
ˇ A.II.1. az
ˇ A.I.10.)
Dlouhodoby
´ movite
´ veci
ˇ
Hmotne
a jejich soubory
´ dlouhodoby
´ hmotny
´ majetek
Drobny
´ hmotny
´ majetek
Ostatní dlouhodoby
´
´
ˇ A.IV.1. az
ˇ A.IV.11.)
Opravky
k dlouhodobemu
majetku celkem (souc.
´
ˇ
˚ hmot. movit. vecí
ˇ
Opravky
k samostat. hmot. movit. vecem
a souborum
´
´
´
´
Opravky
k drobnemu
dlouhodobemu
hmotnemu
majetku
´
´
´
Opravky
k ostatnímu dlouhodobemu
hmotnemu
majetku
´
´ majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodoby
´
ˇ B.I.1. az
ˇ B.I.9.)
Zasoby
celkem (souc.
´ na sklade
ˇ
Material
´
ˇ B.II.1. az
ˇ B.II.19.)
Pohledavky
celkem (souc.
ˇ
´
Odberatele
´ provozní zalohy
´
Poskytnute
´
Ostatní pohledavky
´
ˇ
Pohledavky
za zamestnanci
ˇ z príjmu
ˇ
˚
Dan
´ pohledavky
´
Jine
´
´ financní
ˇ
ˇ B.III.1. az
ˇ B.III.8.)
Kratkodoby
majetek celkem (souc.
ˇˇ
ˇ
ˇ
Penezní
prostredky
v pokladne
ˇˇ
ˇ
´ˇ
Penezní
prostredky
na uctech
´ aktiva celkem (souc.
ˇ B.IV.1. az
ˇ B.IV.3.)
Jina
´
ˇ ˇ
Naklady
prístích
období
ˇ
ˇ ˇ
Príjmy
prístích
období
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

ˇ´
Zacatek
obd.
144
627
496
73
58
-483
-352
-73
-58
5 689
1 180
1 180
1 928
1 061
249
370
32
0
216
2 403
50
2 353
178
3
175
5 833

Konec obd.
110
627
496
73
58
-517
-386
-73
-58
6 530
1 180
1 180
1 980
1 085
189
0
280
9
417
2 652
114
2 538
718
8
710
6 640

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
ˇ
ˇ A.I.1. az
ˇ A.I.3.)
Jmení
celkem (souc.
ˇ
Vlastní jmení
´
ˇ
ˇ A.II.1. az
ˇ A.II.3.)
Vysledek
hospodarení
celkem (souc.
´
ˇ
´
ˇ
Ucet
vysledku
hospodarení
´
ˇ
ˇ
Vysledek
hospodarení
ve schvalovacím rízení
ˇ
´ zisk, neuhrazena
´ ztrata
´
´
Nerozdeleny
minulych
let
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
´
´ zavazky
´
ˇ B.III.1. az
ˇ B.III.23.)
Kratkodobe
celkem (souc.
Dodavatelé
ˇ
Zamestnanci
´
ˇ
ˇ zdrav. poj.
Zavazky
k institucím soc. zabezpecení
a ver.
ˇ z príjmu
ˇ
˚
Dan
ˇ ´ dane
ˇ
Ostatní príme
ˇ z pridane
ˇ
´ hodnoty
Dan
´ ´ˇ
Dohadne
ucty pasivní
PASIVA (A. + B.)

ˇ´
Zacatek
obd.
4 356
2 071
2 071
2 285
0
858
1 427
1 477
1 477
234
138
70
61
0
298
676
5 833

Konec obd.
4 385
2 071
2 071
2 314
29
0
2 285
2 255
2 255
147
256
131
739
47
264
671
6 640

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

