
Výroční zpráva  
Sportovního klubu policie KOMETA BRNO z.s. 

IČ: 416 04 164 
za rok 2015 

 
 
 
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a 

končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Sportovního 
klubu policie KOMETA BRNO a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání 
Valné hromady dne 7. 12. 2016. 

 
 

Obsah  
1) Obecné informace o organizaci   
2) Hlavní a vedlejší činnost organizace 
3) Struktura organizace  
4) Členská základna 
5) Hospodaření organizace



Výroční zpráva  
Sportovního klubu policie KOMETA BRNO  

za období rok 2015 

 
 

 

1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   Sportovní klub policie KOMETA BRNO z.s. 
Právní forma:    Spolek 
Spisová značka:    L 88 vedená u Krajského soudu v Brně, 

zapsáno 1. ledna 2014 
Sídlo:    Bauerova 321/5, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ:    416 04 164 
Bankovní spojení:     Raiffeisen Bank a.s  
název účtu:    SKP KOMETA BRNO z.s. 
č. účtu:    8822184001/5500 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
 

1. Hlavní činností Klubu je  

podpora výkonu sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, 

tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni 

materiální a tréninkové podmínky, 

vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména 

pak mládeže, 

budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo 

užívá, 

vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 

etických, estetických a mravních pravidel, 

hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 

samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, 

vydávat vnitřní předpisy k této činnosti 

vykonává veřejně prospěšnou činnost přispívající k dosahování obecného blaha, 

spočívající především v  provozování sportu a rozvoji podmínek pro zlepšení 

veřejného zdraví a tělesné zdatnosti. 
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Vedlejší činnost Klubu 

Vedlejší činností Klubu může být hospodářská činnost spočívající v podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Klubu. 

Klub se podílí na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své 

činnosti, k zajištění sportovní reprezentace České republiky, výkonnostního a 

vrcholového sportu. 

 

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je 
výkonný výbor klubu.  
 
Sportovní klub policie KOMETA BRNO organizačně zahrnuje oddíly: 

 

Oddíl 

aikido 

ASPV 

badminton 

box 

cyklistika 

florbal 

jezdectví 

judo 

kuželky/bowling 

lyžování 

plavecké sporty 

Rychlobruslení a kolečkové bruslení 

střelectví 

tenis 

turistika 

vodní pólo 

volejbal 

volnočasový a rekreační sport 

 
Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak 
v součinnosti, vždy však v zájmu Sportovního klubu policie KOMETA BRNO jako 
celku  
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Statutárním orgánem je: 
Mgr. Zdeněk Frank prezident 
Ing. Jan Radoberský, viceprezidet 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve 
složení statutárních orgánů 
 

4) Členská základna          

Sportovní klub policie KOMETA BRNO evidoval na konci sledovaného období 
3996 členů v následující struktuře:  
 

Členská základna včetně mládeže k 31. 12. 2015 

Cyklistika 13 

Aikido 68 

plavecké sporty (Kometa Brno) 1717 

Vodní pólo 67 

Rekreační sport Kometa 1453 

Tenis 84 

Box 111 

Badminton 64 

lyžování (Kometa Brno) 111 

Jezdectví 8 

Judo 29 

Kuželky/bowling 19 

Turistika 59 

Volejbal 50 

Střelectví 94 

Florbal 27 

ASPV 22 

Celkem 3996 

 

5) Hospodaření organizace  

Sportovní klub policie KOMETA BRNO v průběhu roku financoval svoji činnost 
zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků 
od sportovních organizací a z provozování vlastních sportovních zařízení.  
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní 
činnosti v následujícím období. 
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Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou 
uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  
 
 
 
Sestavil Ing. Jan Radoberský 

Dne 25. 10. 2016 

Sváleno Valná hromada 7. 12. 2016 
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Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva  
Sportovního klubu policie KOMETA BRNO  

za období rok 2015 

 
 

 

 
Příloha č. 2 – Rozvaha  
 
 
 
 
 
 
  

 


