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Část I. - Základní údaje o sportovním klubu 

 

Název SK: SK Aktivní Senior z.s. 

Adresa: Přípotoční 1528/2, Vršovice, 101 00 Praha 10 

Číslo účtu: 2001555453/2010 

IČ: 07654421, klub je zapsán u Městského soudu v Praze, Spisová značka L 71084 

Webové stránky: www.sk-aktivnisenior.cz 

Zakladatel klubu: Právě teď! o.p.s., IČ zřizovatele: 29154901 

Prezidenta klubu Bc. Iveta Luxová  

Kontakt: aktivni@sk-aktivnisenior.cz 

 

 

Hlavními činnostmi spolku, podporujícího seniory v pohybu a aktivním životě jsou 

zejména následující činnosti: 

✓ podpora sportovní činnosti; 

✓ podpora péče o zdraví; 

✓ vydávání periodických či neperiodických publikací v oblasti sportu a péče o 

zdraví, včetně samotné publikační činnosti; 

✓ podpora či propagace výzkumu a bádání v oblasti sportu a péče o zdraví; 

✓ zpřístupnění odborné a populárně naučné literatury týkající se sportu a péče o 

zdraví veřejnosti; 

✓ organizace odborných seminářů a sportovních akcí; 

✓ pořádání a zprostředkování přednášek a dalších odborných akcí; 

✓ zajišťování školení spolupracovníků a členů spolku; 

✓ pořádání společenských akcí, a to zejména za účelem a v souvislosti se 

získáváním příspěvků pro činnost spolku; 

✓ vydávání a distribuce výchovného a edukačního materiálu 

✓ podpora sportovních aktivit seniorů; 

✓ účast na dotacích, grantech a projektech vypisovaných v rámci Evropské unie, 

jejích členských států, včetně České republiky; 

✓ zřizování zájmových skupin, spolupráce se společenskými organizacemi v České 

republice i v zahraničí. 
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Část II. – Přehled sportovní činnosti 

 

V roce 2019 SK Aktivní Senior zorganizoval několik lekcí Nordic Walkingu a hry mölkky. 

Zároveň se aktivně podílel na většině pohybových aktivitách svého zřizovatele, spol. 

Právě teď! o.p.s. 

 

➢ Lekce Nordic Walking zajišťoval pro seniory na Praze 4, celkem 16 lekcí 

v průběhu roku 

➢ Ukázkové lekce hry mölkky, proběhlo celkem 5 x 

 

Foto z aktivit: 
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Část III. – Základní údaje o hospodaření sportovního klubu. 

 

Příslušné dokumenty odkazující na výsledky hospodaření vč. příloh jsou samostatnou 

součástí této Výroční zprávy. 

 

Náklady (zaokrouhleno): 56 tisíc 

Výnosy (zaokrouhleno): 71 tisíc 

 

Účetní období: kalendářní rok  

Obecně uznávané účetní zásady:  

Účetnictví bylo zpracováno při použití následujících obecných účetních zásad: zásada 

věrného zobrazení skutečnosti, předpoklad trvání účetní jednotky v dohledné 

budoucnosti, zásada periodicity, nezávislosti účetních období, vymezení okamžiku 

realizace (akruální princip), vymezení účetní jednotky, zákazu kompenzace, stálosti 

metod, oceňování v historických cenách, opatrnosti, bilanční kontinuity, oceňování 

peněžní jednotkou, srozumitelnosti informací, přednosti obsahu před formou, 

objektivity účetních informací, zásada významnosti.  

Výsledkem hospodaření organizace je zisk ve výši 15.000 Kč, který bude převeden na 

účet 963 - Účet hospodářského výsledku. 

 

 

 

   

  

Zprávu zpracovala 30.3.2020      ……………………………………………… 

           Bc. Iveta Luxová, prezidentka klubu 

     

   


