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Příloha k účetní závěrce za rok 2015 

1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Popis účetní jednotky 

Obchodní jméno: Basketbalový klub Opava a.s. 
(dále jen společnost) 

Sídlo: Žižkova 8/2904, 746 01 OPAVA 

Právní forma: akciová společnost 

Identifikační číslo: 258 40 576 

Datum vzniku: 23. července 1999 

Předmět podnikání: 

- zprostředkování obchodu a služeb 
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
- půjčování movitých věcí, pronájem, leasing 
- organizování a pořádání sportovních, společenských a vzdělávacích akcí 
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 
- reklama, propagace, inzerce 
- odkup pohledávek a jejich prodej nebo vzájemné započtení 

Hlavní akcionáři: Statutární město Opava 26 650 000,-- Kč tj. 100 % 

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním 
období 

V průběhu roku 2015 došlo ke zmenam ve složení představenstva a dozorčí rady 
společnosti (viz bod 1.3.) a ve vlastnictví akcií společnosti 

29.5.2015 došlo ke změně názvu společnosti na: 
Basketbalový klub Opava a.s. 

1.3. Organizační struktura společnosti 

Jednotlivé vnitřní jednotky jsou organizačně členěny do samostatných provozních 
středisek a středisek správy. 

Základním provozním střediskem je víceúčelová hala. 

Členění středisek: 010 správa 
020 basketbal muži 
030 basketbal mládež 
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Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 

Funkce Jméno 

Statutární orgán Předseda představenstva Michal Krejčí 

Předseda představenstva Milan Kolář 

Clen představenstva Jaroslav Horák Mgr. 

Člen představenstva Jiří Sýkora 

Clen představenstva Pavel Vágner MUDr. 

Clen představenstva Jaroslav Černý 

Dozorčí rada Clen Miroslav Driissler Ing. 

Předseda dozorčí rady Michal Krejčí 

Clen Jan Píšala Mgr. 

Clen Adam Ludvík Kwiek 

Clen Miroslav Nedvídek 

Clen Jiří Koreník 

Účetní závěrka je sestavena k datu 31.12.2015. 
Měna ve které je účtováno: Kč 

Datum vzniku 

11.04.2011 

01.01.2015 

11.04.2011 

01.01.2015 

25.05.2010 

01.01.2015 

08.02.2006 

01.01.20 15 

11.04.2011 

01.01.2015 

11.04.2011 

01.01.2015 

Datum zániku 

01.01.2015 

01.01.2015 

01.01.2015 

01.01.2015 

01.01.2015 

01.01.2015 

1.4. Podnikatelská seskupení - název a sídlo podniku, v němž má 
účetní jednotka více než 20°/o podíl na základním kapitálu 

Účetní jednotka nevlastní podíly v žádných jiných podnicích. 
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.500/2002Sb. a českými účetními standarty. 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 
Od 01.01.2007 společnost používá účetní program MAGIS firmy Data Software s.r.o. 
Opava 

2.1. Zpňsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek 

2.1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Ocenění a odepisování 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší 
než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě, pořízení 
hmotného souboru movitých věcí. Majetek je odepisován lineární metodou s dobou 
odpisování uvedenou níže. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 
delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami 
sníženými o případné přijaté dotace. 

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
zahrnuje přímé náklady a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením 
majetku vlastní činností (výrobní režie). 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací 
období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 

Účetní odpisy 

Kategorie majetku 
Stavby, komunikace a zpevněné plochy 
Přípojky 

El. rozvody,gastrovybavení,drobný maj. mad 40 tis. 
Výtahy, vzduchotechnika, trafostanice 
Drobný hmotný investiční majetek od 20tis. do 40 
tis. Kč 

Doba odpisování v letech 
40 
30 
IO 
20 
4 

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti 

dlouhodobého majetku. 
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2.1.2. Dlouhodobý finanční majetek 

Společnost ve sledovaném období nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 

2.1.3. Zásoby 

Ocenění 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje 
cenu pořízení. 

Způsob tvorby opravných položek 

Opravné položky nebyly tvořeny. 

2.1.4. Pohledávky 

Způsob tvorby opravných položek 

V roce 2015 nebyla vytvořena nová zákonná opravná položka 

Způsob tvorba opravných položek v předcházejících obdobích 

Opravné položky byly tvořeny k nedobytným pohledávkám v souladu se směrnicí 
předsedy představenstva - tvorba opravných položek 

Opravné položky byly tvořeny následujícím způsobem: 

2.1.5. Úvěry 

Společnost nečerpala v průběhu období roku 2015 úvěr. 

2.2. Rezervy 

V roce 2015 rezerva tvořena nebyla. 

2.3. Přepočty údajQ v cizích měnách na českou měnu 

Společnost v průběhu období prováděla účetní operace v cizích měnách v kurzech 
stanovených ČNB k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. 
K datu účetní závěrky by lo pro přepočet použito kurzu ČNB k 31. 12. 2015. 

2.4. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 

Společnost neměla uzavřenou smlouvu na finanční pronájem s následnou koupí najaté 
věci. 
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2.5. Daně 

Za zdaňovací období 2015 nevykázala společnost daňovou povinnost k dani z příjmů. 

Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

Daňově je odepisován dlouhodobý hmotný majetek lineárním způsobem. 

Pozn. Pro dlouhodobý nehmotný majetek platí od 1. 1. 2001, že účetní odpisy j sou 
zároveň daňově účinným nákladem při splnění podmínek § 24 odst. 2 písm. v) zákona 
č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních pozdějších předpisů. 

Odložená daň 

O této dani nebylo účtováno. Podrobný popis v bodě 3.11. 

2.6. Deriváty 

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci deriváty. 

2.7. Stanovení reálné hodnoty 

Ocenění reálnou hodnotou je použito při prodeji dlouhodobého hmotného majetku. 
Reálná hodnota je stanovena na základě znaleckého posudku. 

2.8. Výnosy 

Výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně a časově souvisejí. 

2.9. Použití odhadO 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady 
a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 
společnosti je přesvědčeno, že se použité odhady a předpoklady nebudou významným 
způsobem lišit od skutečných hodnot v následujících účetních obdobích. 

2.10. Změny zpOsobu oceňování, postupO odpisování a postupO 
účtování oproti předcházejícímu účetnímu období 

Společnost ve sledovaném období neprováděla změny ve způsobu oceňování. 

2.11. Prezentace srovnatelných údajfl 

Srovnatelné údaje za rok 2015 jsou prezentovány ve struktuře dle účetní závěrky 
sestavené k 31.12.2014. 
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

3.1. Dlouhodobý majetek 

3.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Pořizovací cena 

Zřizovací výdaje 
Ocenitelná práva 
OstatníDNM 
Pořízení DNM 

Celkem 

Oprávky 

Zřizovací výdaje 
Ocenitelná práva 
Ostatní DNM 
Pořízení DNM 

Celkem 

Stav k R Id "fík P" 0 tk 
31•12•2014 e asi I ace nrus y 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

o o o 

Stav k . 
Jl.ll.l0l4 Reklasifikace Přírůstky 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

o o o 

Zůstatková hodnota 

Zřizovací výdaje 
Ocenitelná práva 
Ostatní DNM 
Pořízení DNM 

Celkem 

(údaje v tis. Kč) 
Stav k Stav k 

31.12.2014 31.12.2015 
o o 
o o 
o o 
o o 

o o 

(údaje v tis. Kč) 
, Stav k 
Ubytky 31.12.2015 

o o 
o o 
o o 
o o 

o o 

(údaje v tis. Kč) 
· Stav k 

Ubytky 31.12.2015 

o o 
o o 
o o 
o o 

o o 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2015 činily O Kč. 
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Příloha k účetní závěrce za rok 2015 

3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

Pořizovací cena 

Stav k R k1 "tik P"' • k 
31

_
12

_
2014 

e asi I ace nrust y 

Stavby o o o 
Samostatné movité 
věci o o o 
Pořízení DHM o o 54 373 

Celkem o o 54373 

Oprávky 

31.l~.~;1: Reklasifikace Přírůstky 
Stavby o o o 
Samostatné movité 
věci o o o 
Pořízení DHM o O 31 881 

Celkem o O 31 881 

Zůstatková hodnota 

Stavby 
Samostatné movité 
věci 
Pořízení DHM 

Celkem 

(údaje v tis. Kč) 

Stav k Stav k 
31.12.2014 31.12.2015 

o o 

o o 
O 21 051 

O 21 051 

(údaje v tis. Kč) 
, Stav k 

Ubytky 31.12.2015 

o o 

o o 
O 54 373 

O 54 373 

(údaje v tis. Kč) 

, Stav k 
Ubytky 31.12.2015 

o o 

o o 
O 31 881 

O 31 881 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2015 činily 36 tis. Kč. 

Přírůstky v roce 2015 jsou tvořeny: 
- NTB Lenovo 
- kameraNC 
- police na poháry 

Úbytky v roce 2015 jsou tvořeny: 

54 373,--
18 407,--
19 000,--
10 830,--

0 

3.1.3. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu 

Společnost neeviduje dlouhodobý majetek pronajatý formou finančního leasingu. 

Operativní pronájem (leasing) 

Společnost neeviduje dlouhodobý majetek pronajatý formou operativního leasingu. 
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3.1.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci dlouhodobý majetek zatížený 
zástavním právem. 

3.2. Dlouhodobý finanční majetek 

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci dlouhodobý finanční majetek. 

3.3. Zásoby 

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci žádné zásoby. 

3.4. Pohledávky 

3.4.1. Pohledávky z obchodních vztahň 

Dlouhodobé 
- odběratelé 
- poskytnuté provozní zálohy 
- opravné položky 
Celkem 

Krátkodobé 
- odběratelé 
- poskytnuté provozní zálohy 
- jiné pohledávky 
- opravné položky 
Celkem 

Stav k 31.12.2014 

o 
u 
o 
o 

Stav k31.12.2014 

22 052 
o 

58 
o 

22110 

( úda' e v tis. Kč) 
Stav k 31.12.2015 

o 
o 
o 
o 

(úda"e v tis. Kč) 
Stav k 31.12.2015 

5 055 
o 

58 
o 

5113 

3.4.2. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahň 

(úda'e v tis. Kč) 
Do Po s~latnosti 

Rok Kategorie splatnosti 0-90 91 -180 181-360 nad 360 Celkem 
dní dní dní dní 

2014 Krátkodobé brutto 22 052 o o o o 22 052 
Opr. položky o o 
Krátkodobé netto 22 052 o o o 22 052 

2015 Krátkodobé brutto 5 055 o o o o 5 055 
Opr. položky o o 
Krátkodobé netto 5 055 o o o 5055 
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3.4.3. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným 
zpňsobem 

Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva. 

3.4.4. Jiné pohledávky 

Kauce u České basketbalové federace ve výši 57 950,--. 

3.5. Finanční majetek 

(úda· ev tis. Kč) 

Pokladna 
Ceniny 
Běžné účty 

Termínované vklady 

Krátkodobý finanění majetek celkem 

3.6. Přechodné účty aktiv 

Stav k 31.12.2014 
22 
u 

616 
o 

638 

Stav k 31.12.2015 
117 

o 
I 580 

o 
1 697 

Náklady příštích období v celkové výši 283 tis. Kč zahrnují především časové rozlišení 
členských příspěvků ČBF, reklamní služby Městského dopravního podniku Opava, za 
přestupy hráčů a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně přísluší. 

3.7. Vlastní kapitál 

3.7.1. Změny vlastního kapitálu 

(úda'e v tis. Kč 

Základni Oceňovací rozdíly Zákonný Statutární a Nerozděl. Neuhraz. Zisk/ztráta Vlastní 
kapitál z přecenění rezervní ostatní zisk ztráta běžného kapitál 

majetku a fond fondy období celkem 
závazků 

Zůstatky k 31.12.2014 26650 o 906 5 o -77 555 +59 621 +9 627 
Přírůstky u u u u u u -7 :569 -7 369 

úbfkr o o o o o -59 621 +59 621 o 
Zůstatk;y k 31.12.2014 26650 o 906 5 o -17 934 -7 369 +2 258 

3.7.2. Základní kapitál 

V průběhu roku 2015 nedošlo k navýšení základního kapitálu. 
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3.8. Rezervy 

Rezervy na opravy Rezerva na kurzové 

Zůstatek k 31.12.2014 
Tvorba rezerv 
Čerpání rezerv 
Zůstatek k 31.12.2015 

Rezervy nebyly tvořeny 

3.9. Závazky 

DHM ztráty 
o o 
u 
o 
o 

u 
o 
o 

3.9.1. Závazky z obchodních vztahfl 

Stav k 31.12.2014 
Dlouhodobé 
- dodavatelé 
- přijaté zálohy 
- ostatní 

Celkem 

Krátkodobé 
- dodavatelé 
- přijaté zálohy 
- ostatní 
Celkem 

Dodavatelské závazky jsou tvořeny: 

o 
u 
o 
o 

Stav k 31.12.2014 

672 
u 

2 877 
3 549 

Ostatní 
rezervy 

o 
o 
o 
o 

(úda'e v tis. Kč) 
Rezervy 
celkem 

o 
o 
o 
o 

(úda'e v tis. Kč) 
Stav k31.12.2015 

o 
o 
o 
o 

(úda'e v tis. Kč) 
Stav k 31.12.2015 

I 912 
o 

2 769 
4681 

SMO - faktura ve výši I 595 tis. Kč za energie a provozní služby za rok 2015 (spi. 
5.2.2016) a ost.dod. faktury ve výši 317 tis. Kč. 

Ostatní závazky jsou tvořeny: 
Závazky vůči hráčům a trenérům za 12/2015 splatné v 1/2016 ve výši 534 tis. Kč 
byly v řádném termínu v lednu 2016 uhrazeny. 
Závazek vůči SMO - předplacený nájem hotelu ve výši 2 233 382,44 bude v budoucnu 
započítán s pohledávkou vůči Statutárnímu městu Opava za prodej majetku. 

Vykázané závazky z titulu úrazového, zdravotního a sociálního pojištění ve výši 
48 404,-- Kč vyplývající ze zaúčtovaných hrubých mezd za prosinec 2015 byly 
v řádném termínu v lednu 2016 uhrazeny. 
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3.9.2. Věková struktura závazkťl 

(úda'e v tis. Kč) 
Do Celkem Po splatnosti ------------------Rok Kategorie s p I a t no st i 0-90 dní 91-180 181-360 nad 360 dní 

dní dní 
2014 Krátkodobé 592 80 o o o 672 
2015 Krátkodobé l 912 o o o o 1912 

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 14 dnů. 

3.10. Bankovní úvěry a dluhopisy 

Společnost neměla v průběhu období otevřen bankovní úvěr. 

3.11. Odložená daň 

Společnost k 31.12.2015 nevykazovala tituly pro vykázání odložené daně. 

3.12. Přechodné účty pasiv 

Výnosy příštích období ve výši 317 916,-- Kč a jsou účtovány v souladu s účetními 
předpisy. 

3.13. Aktiva a pasiva v cizích měnách 

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci aktiva a pasiva v cizích měnách. 

3.14. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností 

Celkem Celkem 
2014 2015 

Reklamní služby 680 1 734 
Vstupné 455 577 
Nájem haly I 215 421 
Ostatní služby 960 1 605 

Celkem 3 310 4337 

3.15. Mimořádné náklady a výnosy 

Nedaňové 
Ostatní 

Mimořádné náklady celkem 

Opravy minulých účetních období 
Ostatní 
Mimořádné výnosy celkem 
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Stav k 31.12.2014 
o 
o 
o 

Stav k 31.12.2014 
o 
o 
o 

(údaje v tis. Kč) 
Stav k 31.12.2015 

o 
o 
o 

(údaje v tis. Kč) 

Stav k 31.12.2015 
o 
o 
o 



Příloha k účetní závěrce za rok 2015 

3.16. Transakce se spřízněnými osobami 

Krátkodobé pohledávky 

Město 

Technické služby s.r.o. 
SFC Opava a.s. 
Městský dopravní podnik Opava 
Celkem 

Krátkodobé závazky 

Město 
Technické služby s.r.o. 
SFC Opava a.s. 
Městský dopravní podnik Opava 
Celkem 

3.17. Dotace 

Provozní dotace - Statutární město Opava 

Stav k 31.12.2014 

136 623 
203 

u 
41 

136 867 

Stav k 31.12.2014 

o 
451 
145 
39 

587 

Přijaté dotace na výstavbu haly . Statutární město Opava 
Pfijaté dotace na mládež - ČBF 
Přijaté dotace celkem 
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(údaje v tis. Kč) 
Stav k 31.12.2015 

2 5 19 
o 
o 

48 

2 567 

(údaje v tis. Kč) 
Stav k 31.12.2015 

1 595 
6 
7 

48 
1656 

Stav k 31.12.2014 
13 300 

o 
8 

13308 

( úda'e v tis. Kč) 

Stav k 31.12.2015 
6 400 

o 
13 

6 413 
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4. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

4.1. Osobní náklady a počet zaměstnancň 

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2014 a 
2015 jsou následující: 

2014 
(úda· e v tis. Kč) 

Počet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní Osobní náklady 
Nákladl'. zabezeečení nákladr celkem 

Zaměstnanci 4 I 410 480 o I 890 
Vedení sEolečnosti o o o o o 
Celkem 4 1410 480 o 1890 

2015 
(údaje v tis. Kč} 

Počet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní Osobní náklady 
Nákladl'. zabezeečení nákladr celkem 

Zaměstnanci 5 I 292 439 o I 73 1 
Vedení SEolečnosti o o o o o 
Celkem 5 1292 439 o 1 731 

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. 

4.2. Poskytnuté pňjčky, úvěry a ostatní plnění 

V roce 2015 společnost neposkytla půjčku, úvěr ani ostatní plnění. 
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S. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ 

Závazky, které nebyly v účetnictví uvedeny, nejsou společnosti známy. 

Významné potenciální ztráty 

Společnosti rovněž nejsou známy další významné potencionální ztráty, na které by 
nebyla vytvořena v účetnictví rezerva a jejichž realizace by závisela na uskutečnění 
jedné nebo více nejistých budoucích událostí. 

Vystavené záruční směnky 

Společnosti není známa existence vystavených záručních směnek, které by nebyly 
zaneseny v účetnictví společnosti. 

Soudní spory 

K 31.12.2015 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by 
mělo podstatný dopad na společnost. 

Ekologické závazky 

K datu 31.12.2015 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto 
nemůže odhadnout možné budoucí závazky související se škodami způsobenými 
minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích mimo 
těch, které jsou společnosti známy a o kterých společnost účtuje. 

Ručení třetím osobám 

Společnost neposkytuje ručení za závazky třetím osobám v žádné formě. 

Závazky spojené s výstavbou a pořizováním majetku (včetně finančního) 

Společnost nemá k datu účetní závěrky budoucí závazky z titulu investičních výdajů 
mimo těch, o kterých účtuje. 

Podrozvahová evidence 

Na podrozvahovém účtu 770 je vedena evidence odepsaných pohledávek. 
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6. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTAL V PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

V průběhu března 2016 došlo ke změně představenstva a dozorčí rady. 

Funkce Jméno Datum vzniku 

Statutární orgán Předseda představenstva Ing. Martin Víteček 1.03.2016 

Clen představenstva Jiří Sýkora 01.01.2015 

Člen představenstva Jaroslav Černý 01.01.2015 

Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Michal Krejčí 01.01.2015 

Člen Adam Ludvík Kwiek 01.01.2015 

Clen Josef Vondál 01.03.2016 
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