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Výroční zpráva je zpracována za období od 30. ledna 2021 až 31. prosince 2022. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Zpracoval dne 03.dubna 2022     Novotný Svatopluk ml. – předseda 

 



  Výroční zpráva 2021 
  US Cars club Central Bohemia, z.s. 
  
   

2 
 

 
 
 

Obsah  
 
1) Obecné informace o spolku        str. 3 
 
2) Struktura spolku         str. 3 
 
3) Činnost spolku v roce 2021       str. 3 - 5 
 
4) Členská základna        str. 5  

 
5) Hospodaření spolku        str. 5 - 6 
 
 



Výroční zpráva 2021 
  US Cars club Central Bohemia, z.s. 
   

 

3 
 

1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:  US Cars club Central Bohemia, z.s. 
 
Sídlo:  Českobrodská 314 

 28914 Poříčany 
 

IČ:  09923969      
Právní forma:  zapsaný spolek  
Spisová značka:  L 74507 vedená u Městského soudu v Praze  

 
2. Struktura spolku 

Nejvyšším orgánem je Členská schůze.  
Výkonným orgánem je předsednictvo.  
Statutárním orgánem je: Svatopluk Novotný, nar. 29.7.1976, předseda 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů 
 
Aktuální osazení předsednictva: 
 
Novotný Svatopluk ml. – předseda 
Kalaš Pavel – místopředseda 
Fürbacher Jakub – člen předsednictva 
Hampl Petr – člen předsednictva 
Kočí Michal – člen předsednictva 
Novotný Svatopluk st. – člen předsednictva 
Otta Zdeněk – člen předsednictva 
 

3. Činnost spolku v roce 2021 
US Cars club Central Bohemia, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami.  
 
Založení spolku: 

- 30.1.2021 ustavující schůze, založení spolku, volba orgánů spolku 
 
Únor 2021 

- tvorba vnitřních dokumentů, podkladů a žádosti o zápis spolku na rejstříkovém soudu  
- prvotní návrhy spolkového loga 

 
Březen 2021 

- 10.3.2021 zápis spolku Městským soudem v Praze 
- 21.3.2021 vnitřní soutěž o výběr spolkového loga 
- 31.3.2021 zprovoznění facebookové skupiny spolku 

 
Duben 2021 

- Grafické práce na finální podobě loga spolku 
- Zahájení tvorby www, tisk klubových samolepek  
- Založení účtů pro provozní činnost a pro dary u bankovní instituce Raiffeisenbank 
- 5.4.2021 – účast členů spolku na akci: Jízda za SVOBODU – Nymbursko 
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- 24.4.2021 – účast členů spolku na akci: Vyjížďka z Prahy za Colin Garage V8  
 
Květen 2021 

- náborový leták „strýček Sam“ 
- 1.5.2021 – účast členů na akci: Jízda za SVOBODU - Praha 
- 8.5.2021 – účast členů na 2. ročníku srazu US Cars  u Globusu v Ústí nad Labem 
- 18.5.2021 – spuštění internetové prezentace spolku: www.uscarcslub.cz 
- 22.5.2021 – účast členů na akci: Návštěva muzea JK Classic Lužná 

 
Červen 2021 

- založení „firemního“ facebookového profilu US Cars club Central Bohemia, z.s. 
- 5.6.2021 – účast členů na akci První „letní“ bublání Jizbice pod Blaníkem,  

Pohár pro Chevrolet C60 
- 11.-13.6.2021 – hojná účast členů spolku LCW Pasohlávky 

Pohár pro International 1700 Loadstar a International Harvester Farmall H 
- 19.6.2021 – účast našeho zástupce na akci: VŠE NA KOLECH Kostelec nad Černými Lesy. 
- příprava první spolkové akce „Jízda amerikou po krásách Polabí“ 

 
Červenec 2021 

- 4.7.2021 – první vlastní akce „Jízda amerikou po krásách Polabí“  
Návštěva a exkurze v pivovaru Nymburk, spanilá jízda na Zámek Loučeň, spanilá jízda a 
ukončení programu na lázeňské kolonádě v Poděbradech. Účast na akci byla 72 vozidel. 
V rámci akce byla naším spolkem organizována sbírka na pomoc tornádem zasaženým obcím 
na Moravě. Celý výtěžek sbírky v částce 5.811,-Kč byl odeslán přímo na účet obce   

- 16.7.2021 – účast členů na 4.ročníku Hollywood US cars Holýšov 
- 17.7.2021 – účast uástupce spolku na charitativní akci HELP DAYS Dobšice u Poděbrad  
- 24.7.2021 – účast členů na akci American Dream, Český Dub 

 
Srpen 2021 

- 14.8.2021 – účast členů se sportovními vozy na Friends Fest 2021 Pardubice  
- 14.8.2021 – účast členů s pickupy a trucky na akci US RACKET TRUCKS v muzeum US cars Lužná  

Pohár pro International 1700 Loadstar 
- 28.8.2021 – účast členů na akci Hradecká V8 

Pohár pro International 1700 Loadstar 
 
Září 2021 

- 11.9.2021 – druhá akce pod organizací našeho spolku „Ameriky na vinobraní“ Zámek Kačina 
Spanilá jízda před akcí organizována přáteli z V8 GANG Kutná Hora 
Celá částka ze vstupného ve výši 14.400,- Kč byla darována hendikepované malé slečně 
Terezce Doudové.  

- 18.9.2021 – účast členů na akci: 21st. US CARS Praha OC Letňany 
- 25.9.2021 – účast členů na akci Cars in Time letiště Mladá Boleslav 

 
 
Říjen 2021 

- 9.10.2021 – účast klubového zástupce na 4.rořníku Táborský sraz Mustangů a US Cars  
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Listopad 2021 

- 5.-7.11.2021 – třetí akce pod spoluorganizací našeho spolku „US CARS na výstavě KOLA 
2021“ výstaviště Lysá nad Labem 
Stacionární třídenní výstava US vozidel ve vnitřní hale výstaviště 13 z 16 vystavených vozidel 
bylo klubových, v sobotu 6.11. otevřený sraz US Cars  v areálu výstaviště 
Pohár pro Ford F150, V6 3.0 powerstroke 

- 9.11.2021 – prezentace našeho klubového vozidla Ford Mustang Bullitt na YOUTUBE kanálu 
UNIKÁTNÍ AUTA 

- 14.11.2021 – zprovoznění elektronické přihlášky do klubu. 
 
Prosinec 2021 

- 11.12.2021 – prezentace naší spolkové akce Ameriky na vinobraní na YOUTUBE kanálu 
UNIKÁTNÍ AUTA 

- 22.12.2021 – naše vozidlo Mustang Bullitt v pořadu Miroslava  Hejdy, Osobní řidič – s titulem 
Mustang speciál. 

4. Členská základna          

K 31.12.2021 bylo evidováno 22 členů a 1 registrovaný příznivec. 
 

5. Hospodaření spolku 

US Cars club Central Bohemia, z.s. v průběhu roku financoval svoji činnost z členských příspěvků a 
sponzorských darů svých členů a prodeje reklamních předmětů svým členům. 
 
Nepodařilo se oslovit žádné externí osoby a společnosti pro sponzorování činnosti spolku.  
 
Veškeré přijaté sponzorské dary byly poskytnuty členy spolku.  
 
Přehled přijatých finančních darů 

Dárce(abecedně) Částka 

Hampl Petr 5.000,00 

Kalaš Pavel 5.000,00 

Kočí Michal 5.000,00 

Novotný Svatopluk ml. 5.000,00 

 
 
Nad rámec finančních darů, byla mnohými členy pro činnost klubu poskytnuta i podpora v zajištění 
mnoha věcí provozního a materiálního charakteru. 
 
Zvláštní poděkování patří zejména: Novotný Svatopluk ml, Novotný Svatopluk st., Zdeněk Otta, kteří 
poskytli mnohá materiální a provozní zajištění činnosti klubu, zasedání předsednictva a akcí 
samotných. Dále pak externím spolupracujícím podporovatelům pánům David Hlaváček a Martin 
Binder, za zajištění propagačních materiálů a tvorby www za ceny s minimální režií a ziskem.  
Na závěr patří poděkování všem členům za podporu a účast na výše uvedených akcích, bez jejichž účasti 
by veškerá činnost nedávala smysl. 
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Přehled hospodaření 

Typ operace Hlavní činnost 

Prodej výrobků a služeb 0,00 

Prodej zboží 11 875,00 

Provozní dotace 3 000,00 

Přijaté přísp. Ze státního 
rozpočtu 0,00 

Přijaté dary a ostatní příspěvky 26 000,00 

Přijaté členské příspěvky 13 000,00 

Příjmy z pronájmu 0,00 

Příjmy z reklamy 0,00 

Přijaté úroky z vkladů a depozit 0,00 

Příjmy z hospodaření s DM 0,00 

Jiné příjmy 20 000,00 

Ostatní příjmy 0,00 

Nákup materiálu a zboží -18 283,00 

Nákup služeb -14 966,00 

Vydané mzdy a odměny 0,00 

Platby do pojistných fondů 0,00 

Platby daní a poplatků 0,00 

Poskytnuté příspěvky a dary -6 000,00 

Jiné výdaje -20 000,00 

Ostatní výdaje -4 297,00 

  

Příjmy celkem 73 875,00 

Výdaje celkem -63 546,00 

Příjmy – výdaje 10 329,00 
 
Hospodářský výsledek za období roku 2021 činní +10.329,-Kč. 
 
Zůstatek provozního účtu činil ke dni 31.12.2021  9.957,-Kč 
Zůstatek účtu pro dary činil ke dni 31.12.2021   0,-Kč 
Zůstatek hotovostní pokladny činil ke dni 31.12.2021  372,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 


