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Identifikační údaje a charakteristika organizace:

Název účetní jednotka :

Sídlo:

Ič:

DIč:

právní forma :

Spisová značka:

Tělocvičná jednota Sokol Písek

Píse§ Tyrčova 39513,,397 01

48256943

CZ 48256943

pobočný spolek

L28241 vedená u Městského soudu v Praze

TJ Sokol Písek je pobočný spolek České obce sokolské zaregistrovaný ke dni I.4.199LJejí hlavní
náplní je sportovní činnost ve 14 sportovních oddílech.
/aerobik,atletika,basketbal,bojové sporty,florbal,hénená kanoistika,kuželky,sportovní gymnastika,
sportovní tance,stolní tenis,šerm,voiejbal,všestrannost/ sportuje 1478 členů z toho 1084 mládež
do 18 let a 394 dospělých. Kromě sportovních oddílů je součástí TJ fotografický spolek Terifoto.
Sportovní areálTJ tvoří historická budova sokolovny,sportovru hala pro basketbal a volejbal,
hala pro sálové sporty,venkovní volejbalové kurty a areál loděnice u řeky Otavy.



2.Hlavní a vedlejší činnost organizace

Tělocviěná jednota Sokol Písek má jako pobočný spolek ČOS vymezenou činnost stanovami ČOS.
Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace zejména:

Provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a vývářela pro ni materiální a organizační
podmínky v oddílech aerobiku,atletiky,basketbalu,bojových uměních,florbalu,házené,kanoistiky,
kuželek,sportovní gymnastiky,sportovních tanců,stolního tenisu,šermu,volebalu a sportovní
všestrannosti.

Svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí a prospěšnosti sporlu zejména v oblasti vlivu na
zďtavi.

Provozovala,udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení * sokolovnu,sportovní halu,oblouko-
vou halu,loděnici.Provedla opralu sociálního zaíízení a sprch v přizemi sportovní haly,výměnu
části oken na loděnici.
Vytvářela možnost užívání svých sportovišť pro zájemce zŤaď veřejnostijiných sportovních
organizaci a ýuce tělesné výchovy základních a středních škol v Písku,zejména pak mládeže.

Spolupracovala s orgány státní správy a samosprály a ostatními organizacemi a jednotlivci.

Nejlepší výsledky sportovců TJ

Basketbal: U 15 Extraliga 2.místo naČn- 1.místo
U 19 Extraliga 6.místo
U 1'| Extraliga 8.místo
I.liga muži 7.místo

Hérzená Starší dorostenky l.liga l.místo MČR 2.místo
Mladší dorostenky 1.liga 9.místo
WHIL ženy l3.místo MČR 7.místo

Bojové sportyAll kampf Jiu jitsu
junioři : Polanecký Ondřej 3.místo ME

Velková Jana 2.místo ME
Roth Petr 2.místo ME
Kodad Jakub 8.místo ME

žáci ŤupováAdéla 1.místo ME
Polanecký David 4.místo
Lid Václav 5.místo ME
Hošková Gabriela 5.místo ME
Holub Eduard 3.místo ME

dospělí Šabatová Kamila 1.místo ME
Včelička Vojtěch 3.místo ME
Polanecký Michal 3.místo ME masters

Kanoistika : dospělí Macháček David 12.místo MS,8.místo ME do 23Iet C1 1km
Mára Petr Zx2.místo Akademické mistrovství světa
Zástéra Tomáš 1.místo MS 1.a 3.místo ME maraton masters
Kučera Milan 3.místo ME a 9.místo MS maraton masters



3.Struktura organizace

Podle stanov ČOS Xai TJ devítičlený výbor volený Valnou hromadou na říleté volební období.
Ve volebním období 2016 *2019 řídí TJ výbor v tomto složení:

Milan Kučera - starosta TJ

Bc.Přemysl Janovský - místostarosta TJ

MUDr.Rudolf Žaba - jednatel TJ

Jiřina Ničová - hospodářka TJ

Ing Josef Velát - náčelník TJ

Zuzana Saidová - náčelnice TJ

MUDr.Jan Musil- předseda odboru sportu

Ladislav Včelička - člen

Josef Dušek - člen

kontrolní komise :

Ing Marie Lukešová - předsedkyně

MgrJaroslav Rapant - člen

Gustav Kučera - člen

Činnost sportovních oddílů řídí v/bory jednotlivých oddílů

Statutrámími zásttlpci TJ jsou starost4místostarost4jednatel a hospodář.



4.členská základna

Tšlocvičná jednota Sokol Písek evidov3la na konci sledovaného období l31.12.2016l
1478 členů zrucbž 1084 byla mládež do 18 let a394 dospělých v následující struktúře.
125 členů v řadách mládeže působilo ve dvou sportovních oddílech a 2 dospělí.

Aerobik
Atletika
Basketbal
Bojové sporty
Florbal
Házená
kanoistika
Kuželky
Sportovní gyrnnastika
Sportovní tance
stolní tenis
šerm
Volejbal
všestrannost

l|L4ládež do 18let

45
31

2|3
95
129
137

82
0

3]
0
8

10
56

366

Dospělí

9
aJ

38
I6
24
35
20
28
2

36
15

l6
48

102



5. Hospodaření organizace

Hospodaření TJ probíhalo v souladu se schváleným rczpočtem pro rok 2016.

Vyjádření kontrolní komise l ze zátptsu zprávy KK na VH /

Dne 23.2.2017 byla provedena kontrola hospodaření v naší tělocvičné jednotě zarck20l6.

Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny závady administrativnrho charakteru ani nebylo zjištěno
nehospodárné vynakládání finančních prostředků

Kontrolní komise proto doporučuje valné hromadě schválit roční učetní uzávěrku naší tělocvičné
jednoty.

Podrobnější informace o hospodařeti organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách
této qfroční zprávy:

Příloha č.l -Yýkaz zisku a zttáty

Příloha č.2 -Rozvaha

Sestavil : Milan Kuěera,r^,"ffi?h
statutární zástupce

Dne: 1.března2017



ké dni 
3/ , ,1 x, J_o l G Název a s.dlo účetní jednotky

yínnz zl§Ku A zTRÁTy
pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu

lč

,* i o,, _i ,z, tf r ,",

Označení

e

NÁrc_noy

b

Činnost

hlavnl
1

ho§podář§ká
2

celkem
3

A. l.

l.

2.

3,

4.

§poťebované nákupy celkem {souěetA. l. 1. až A, 1.4,} ,l b't a lí-iJ 3ť1 ď4 J f ití ?Ť|
§poťeba materiálu fn *r q# íy,r
§poťeba energie ti{ .jat! 3/r ďct7 ď rí "§'d,
Spoťsba ostaťrlch nesldadovatelnýó dodávek

proúané zbožt iq í, /? iq/|7
A, ll.

E

o.

7.

8.

Služby calkem (součet A. ll. 5. až A, ll, 8.} i ý:" i7* ď ř ,y{3
tjt á4* 4tj

Opravy a udržovánt i3l í;Q,| b í ,,r- :: ,! !,.í ďli?
Cestovné

ú, líuJ Jí,"t 6 {p1 I{!
Náklady na reprezentaci

Ostatni služby l:d.{p ? /{
A,lll,

9.

10,

11,

12.

,l3.

Osobni náklady celkem (součet A. lll, 9. až A lll. 13.) á 4r4 6íi s sl{l ů-á"i § L/t,/ l4ťil
Mzdové náklady ! !i,]t ,s +* !/u lLi{i l:.:,i /

Zákonné socíální poji§ění ?lý r í,' 7r,l,- [ í '
ostetnl §ociální po.iištěnl

Zákonné eociální náklady

Osiatní sociální náklady

A.lV.

14.

15,

16.

Daně a poplať<y celkem (součet A. lV. í4. až A. Vl. 16.) ,1 )-." {
,i.,:j {., i'

Daň silničnl

Daň z némovitostí

Ostatní daně a poplatky /1,1t
d_?Lď ,{" 5{.-!

A. V.

,l7.

18.

.lo

20.

21.

22.

23,

24.

Ostatní náklady celkem (součet A. V . 17 , až h" V . 24))

§mluvní pokuty a úroky z prodlenl

Ostatní pokuty a penále

odpis nědobytné pohl€dávky

úroky

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody

Jiné ostatni náklady



F";
A, Vl.

25.

26.

27.

28,

29,

30.

iA. Vll.

31.

32.

A.Vlll.

I

l

rtÁxt-Rov

b

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných poIožek celkem
"(součetA. YJ.25, až A. Vl, 30,)

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Zůstratková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majeiku

Prodané cenné papíry a podíly

Tvorba opravných položek

Poskytnuté přispěvky celkem (A. Vll. 31. + A. Vll. 32,)

Poskytnuté přispěvky zúčtované meá organizačními složkami

Poskytnuté členské příspěvky

Daň z příjmú celkem

Dodatečné odvody daně z příjmů

NÁKLADY CELKEM (A,l. + A.ll. + A.lll. + A.IV. + A,V. + A.Vl" + A.Vll. + A,Vlll.)

celkem
3

-]

q{? +?4 ,í? é?í {íf



1.

J-

\rýNosY

b

j nktivace dlouhodobého hmotného majetku

úroky

Kursové zisky

zúóiování fondů

Jiné ostatní uýnosy Ke ,G* a
Tžby z prodeje majetku, zúč{ování rezeťv a opravných položek celkem

(§oúčet B. V. 19. ažB.Y,25.)

4.

5.

b.

7.

B,

9.

10.

ll

B. V.

.l9.

20,

21,

22,

77,

24,

25.

í+at) ná r}
í Ý'a vv ,,2

#j3 ,r,t*

] B. lV.

i
: a^1 ,,,

i ,,
]

: 14.

r.i 15,
1

16.

17.

18.

4l{ íLl aTržby za vlastni rnýkony a za zboží celkém (součet B. l. 1, až B. l. 3.}

Tžby za vlastni výrobky

?l?{ qLítTžby z prodeje služeb

,/4 -lr aTňby za prodané zboži

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem {součet B.l1.4, až B. ll. 7.)

Změna stavu zásob nedokončené výroby

Změna stavu zásob polotovarů

Změna stavu zásob wýrobků

Aktivace ce}kem (součet B" lll. 8. až B. lll, 11,)

Aktivace materiálu a zboží

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Aktivace dlouhodobóho nehmotného ma,ietku

433 rt:,:Ostatní qinosy celkem (součet B, lV. 12, až B, lV, íB.)

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

ostatni pokuiy a penále

Platby za odepsané pohledávky

Tňby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje cenných papírú a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku



lč:

VÝNo§Y

b

činnost

e
hiavní

1

hospodářpká

2

célkéín
3

B. Vl.

2E.

27.

28.

Pňjaté přlspěvky cetkem (součet B. Vl, 26. ažB.Yl,ZL.} ťt,4ffnq l& qqi-hrq

Pňjaté pfispěvky zúčtované rnezi organizačnimi složkami { lsr#t Q líl^ +;,t
Přjaté pňspovky (dary) ,'',1íl k{n 3rť Nú
Přija€ členské př{spěvky * 36á/ř! r qí( !}p

!*,Ýú!/ ,l a

B. Vll.

29.

Provozní dotace celkem (B. Vll. 29.) fi r o]-l ?3f rs ?;:
provozní dotace -73rtřg

?.íf l }-a

vÍ,ruosy CELKEM (B. l. + B. ll. + B. l|l. + B. lV. + B, V. + B. Vl. + B. Vll.) {t, t$§ ap { M ó,tp Ú3yq€ra

c, Výsledek hospodafuni před zdaněním (VÝNo§Y GELK _ MKLnoy CELK.) - t v-|,l ďq é iíďst - l í5í }ll)
34. Daň z přljmů

D. Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.) - 4 q3,,t 3? 4 - l.|fi 9]l " 
/ i",ť,t ]l.!l

ffi#}\ftru*7

sestaveno dne:

#, _1 , t0/?
Podpisový záznam statutámího orgánu účetní jednotky
nebo podpisový zámam Szické osoby, ktérá je ričetníjednotkou

Právní forma účetní jednotky

š4atGz-
OsoUa oOpoveaná za účetnictví (iméno a podpi§) /

:-i ,i i_J.\ ,v í*lt Iť i:tr
Předmět podnikání 

i
9?oáTúltTt Čpa,ueST

Osoba odpovědná za rjčetní ávěrku $méno a podpiš} ,/

jtaaun * ntoi,r' ,l
t"t.,3{,0 I41z €4 linka: ,, .,,' / } 

,

i



ROZVAHA pro neqýděleěné organizace
v plném rozsahu
ke dni .} ,i - ,',! 1,i. .t 1t

tčo

Název a sídlo účetníjednotky

l Čt r ť' !. , ,i " n, J (' isa,1' i,1\;

,<",,(- ",-,- i,'l, 
) ",(" L,

OznaĎení

a

AKTlVA

b

Stav k prvnímu dni účetního
období

1

§tav k poslednímu dni účetniho
obdobi

2

A. Dlouhodobý maietek celkem (A.l. + A.ll. + Alll. + AlV,) lť ,§ §,rn irs' íť't/ l
A. l.

1.

2,

ó.

4.

6.

a

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (souěet A.l.{" až A,1.7.)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A, tl,

1.

l.

3.

4.

5.

7.

n

y_

,lB,

Dlouhodobý hmotný majetek cetk€m (součet A.l1.1. až A.l1.10.) !" r" { ll .!,..,/ *\ -.L / ,t t:i "š á tf ,l
Pozemky / :, .j .t t-,:|Í,,i

Umělecká díla, předměty a sbirky

StaVby itll '1}{ 1sli ,r, l/ {,.

Hmotné movité věci a iejich §oubory 4 'J, i ,,/.

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Drobný d|ouhodobý hrnotný majetek

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poslrytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. lll.

1.

2,

4.

5,

A

Dlouhodobý finanční maietek celkem {souČet A"lll,{, až L}l1,7 ;)

Podily - ovládaná nebo ovládajicí osoba

Podíly - pod§tátný VliV

Dluhové cenné papíry džené do splatnosti

Zápújčky organizačním složkám

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

Ostatni dlouhodobý fi nanění majetek



Označeni AKTlVA

b

§tav k prvnimu dni ůčetního
obdobi

1

§lav k poslednímu dni úó€tního
období

2

A. lV,

1.

1.

1

4,

5.

6.

7.

a

9.

10.

11.

Oprávky k dlouhodob, maietku cetkem (§oučet A.lV,1 až AlV.11.}

Oprávky k nehmotným výsledkům rnýzkumu a Mývoie

Oprávky k softwaru

Opúvky k ocenitelným právům

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehrnotnému majetku

Oprávky ke stavbám

oprávky k samosiatným hmotným movihým věcem a souborum hmotných
móvitÝčh věcí

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých poro§tů

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířalbm

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B, Krátkodobý majetek celkem (B.l. + B.lt. + B.lll. + B.lV.) 4 "*sp
B,l.

1.

z.

4.

5.

6,

7,

B,

s"

Zásoby celkem {součet B.1.1" až B.1,9.)

Materiál na skladě

Materiál na cestě

Nedokončená uýroba

Polotovary vlastn í rnýroby

Výrobky

Mladá a ostatni zviřata a jejich skupiny

Zboží na skladě a v prodejnách

zboží na cestě

Poskytnuté zálohy na zásoby

B.ll.

2.

J.

4,

E

b.

7.

8.

9.

10,

Pohledávky celkem (souěět B.ll,{. až B.l1.1s.)

odběratelé

Směnky k inkasu

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Poskytnuté provozní zálohy

Ostatní pohledávky

Pohledávky za zaměstnanci

Pohledávky za institucemi sociálniho zabezpečení a veřejného
zdravotního í!óiištění

Daň z příjmů

Ostalní přirné daně

Daň z přidané hodnoty



Označení

a

AKTlVA

b

Stav k prvnimu dni účotnlho
obdobt

1

Stav k pos|ednimu dni účeiního
období

2

11.

12.

13.

14.

15.

,l§.

17.

18.

19.

Ostatnl daně a poplatky

Nároky na dotace a ostatni zúčtováni se stáhlm rozpočtem
Nároky na dotacÉ a o§tatnt aietováňi @
samospráwÝch celkú

Pohledávky za §polečníky sdruženými ve společnosti

Pohledávky z pevných tsrmínovanýďl operací a opcl

Pohledávky z vydanýi:tr dluhoplsú

Jiné pohledávky

Dohadné účty aktivní

Opravná položka k pohledávkám

B.lll.

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

Krátkodobý ílnančnl majeték c€lkem (součď B.lV.1..ž B.lV.8.) t*,. ,,' .| 7.,',4,un
Peněžní prostředky v pokladně li á, +
Ceniny

Peněžní pmstfudky na rl&eó ,i .',/ () ,j 7 í rl,á
Majetkové cenné papiry k obchodovánl

Dluhové cenné papíry k obchodování

Ostatnl cenné papiry

penlze na cestě

B.lV.

1,

2.

Jiná aKiva colkem {3oučét, B.lv.1. ež B.lv.3.)

Nákiady příštích období

Pňjmy příštich obdobi

AKTIVACELKEM (A + B.}



Označení

a

PAslVA

b

§tav k prvnímu dni účetního
období

3

§tav k po§lednimu dni účetního
období

4

A. Vlastní zdroje celkém {A.l, + A1l.) $6 -rq6 {5 §-J- (ý
A. l,

1.

2.

Jmění celkem (A.!.1. + A.1.2. + A1.3.}

Vlastní jměni k}- 1iip §Li ?r ?.

Fondy

Oceňovací rozdlly z přecenění íinančního rnajetku azávazkú

A. tl,

1

2.

3.

Výsledek hosFodaření cclkém (A.l1,1, + A,l1.2. + A,l1.3,}

Účet rrysleoxu hospodaření l cř4,l *Y l

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Nerozdělený zisk, neuhrazená áráta minulýcň let

B. Cizí zdroje celkem (B.l. + B.ll, + B.lll, + B.lV.)

B. l.

1

Rezervy celkem (B.l,í,)

Rezervy

B, ll.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7,

Dlouhodobé závazky celkem {součet B.ll.'l. až B,l1.7.)

Dlouhodobé ůvěry

Vydané dluhopisy

Závazky z pronájmu

Při,jaté dlouhodobé zálohy

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dohadné účty pasivni

ostatní dlouhodobé závazky

B, ll l.

1.

2.

a

4.

F,

o-

7.

8.

9.

10.

11,

12.

13.

14.

Krátkodobé závazky celkem {souěet B.lll,'l. až B,ll1.23.} e8& é ?rl
Dodavstelé

Směnky k úhradě

Přijalé zálohy

o§tatni závazky

zaměsinanci 1.t /t ll (/

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

Závazky k institucím šociálního zabézpečení a veřejného zdravotního
n^iišlění :/ -l

-} *t

Daň z příjmů l] ; f //.

Ostatni přírné daně

Daň z přidané hodnoty

Ostatní daně a poplatky

Závazky ze váahu k státnímu rozpočtu

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územnich samošprávních celků

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílú



PAslVA

b

Stav k prvnímu ani úeetrrttro

15.

16,

17,

18.

.to

2ú.

21.

22.

23.

Závazky ke spoleěnikr)m sdruženým \€ §pol6čno8ti

Závazky z pewrých termínovanýďt operací a opcí

Krátkodobé rivěry

Vydané krátkodobé dluhopisy

Mastní dluhopisy

Dohadné ričty pasiwtí

oslratní krátkodobé fi nanční v,ýpomoci

Jiná paslva ce|kem {eouěet B.lv.l, až B.lv,3.)

výdaje příštích období

Výnosy přištích oMobí

5,3 ,; ? €,

§eskveno dne {g , J. zt /7 Podpisový áznam statutámího orgánu,ie"tni pono*yTil--
podpisový záznam fyzické osoby, Řerá je Ueetiri jeonottou

Právní Ťorma ričetní jednotky

/': --
_5 /rle u

Předměí podnikání

l l--

\(OLrbýft i (,.l Unle:S-ř
<

Osoba odpovědná za r]četnictvl $méno a podpi§) _ 
,'

tlt *hu H1cač *+ ,r,'( --
,'

Osoba odpovědná za účetní závěrku (iméno a podp[)

,,7,7
ter, 1i,;{, t l q i. ť' , mxr,,,,, ,|'? j


