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Identifikační údaje a charakteristika organizace:

Název účetní jednotka :

Sídlo:

IČ:

DIč:

právní forma :

Spisová značka:

Tělocvičná jednota Sokol Písek

Písek, §ršova 39513,397 01

48256943

CZ 48256943

pobočný spolek

L28241 vedená u Městského soudu v Praze

TJ Sokol Písek je pobočný spolek Ceské obce sokolské zaregistrovaný ke dni 1.4.I99I.Její hlavní
náplní je sportovní ěinnost ve 14 sportovních oddílech.
/aerobik,atletika,basketbal,bojové sporty,florbal,háaená kanoistikakuželky,lyžování,sportovní
gymnastika,sportovní tance,stolní tenis,šerm,volejbal,všestrannosť sportuje 1572 čIeni z toho 1151

mládež do 18 Iet a 421 dospělých. Kromě sportovních oddílů je součástí TJ fotografický spolek
Terifoto.
Sportovní areál TJ tvoří historická budova sokolovny,sportovní hala pro basketbal a volejbal,
hala pro sálové sporty,venkovní volejbalové kurty a arcáI loděnice u řeky Otavy.



2.Hlavní a vedlejší činnost organizace

Tělocvičnájednota Sokol Písek májako pobočný spolek ČOS vymezenou činnost stanovami ČOS.
Ve sledovaném období realizova|aveškerou hlavní činnost organizace zejména:

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

Svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí a prospěšnosti sportu zejménav oblasti vlir,u na
zdraví.

Provozovala,udržovala a opravovala vlastní sportovní zařizení - sokolovnu,sportovní halu,oblouko-
vou halu,loděnici.Provedla rekonstrukci palubové podlahy ve sportovní hale,výměnu oken a opravu
střechy ve sportovní hale, rekonstrukci podlahy v sokolovně.Dále pak zateplení fasády obytné části
loděnice a dokončení výměny oken v loděnici.
Vývářela možnost užívání sých sportovišť pro zé4emce zřad veřejnostijiných sportovních
organizací a výuce tělesné výchovy záHadnich a středních škol v Písku,zejména pak mládeže.

Spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy aostatními orgatizacemi a jednotlivci.

Nejlepší ýsledky sportovců TJ

Basketbal : U 15 Extraliga 4.místo
U 19 Extraliga 6.místo
U |7 Extraliga 5,místo
I.liga muži 14.místo

Házená: Starší dorostenky 1.liga 5.místo
Mladší dorostenky 2.1iga 4.místo
WHIL ženy 12.místo lvIČn 6.místo

Bojové sportyA1l kampf Jiujitsu
junioři : Polanecký Ondřej 3.místo UČn

PolaneckýAdam l.místo ltČn
žáci Polanecký David 1.místo Mistrovství Bavorska

Hošková Gabriela l,místo KPAJK
dospělí Sláma Lukáš 3.místo VČn

Kanoistika : dospělí Macháček David 6.místo SP Portugalsko, 2.místo IVIČR
Mára Petr 2.místo MS v raftingu - Japonsko
ZástěraTomaš 1.místo UČn masters
Kučera Milan 3xl.místo,1x3.místo MČR masters
Dědič Tomislav 2xl.místo NíČn masters
pikl vladimír l.místo učn masters

dorost Dědič Tomislav 3.místo UČn
Jarolím Jáchym 3,místo lvíČn



3.Struktura organizace

Podle stanov ČOS riai TJ devítičlený rlibor 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

MtlDrRudolf Žaba - jednatel TJ

Jiřina Ničová - hospodrářka TJ

Ing Josef Velát - náčelník TJ

Zyzana Saidová- náčelnice TJ

MUDr.Jan Musil - předseda odboru sportu

Ladislav Včelička - člen

Josef Dušek - člen

kontrolní komise :

Ing Marie Lukešová - předsedkyně

Mgr.Jaroslav Rapant - člen

Gustav Kučera - člen

Činnost sportovních oddílů řídí qfbory jednotliqých oddílů

Statutárními zástupci TJ j sou starosta,místostarostaj ednatel a hospodář.



4.Clenská základna

Ťšlocvičná jednota Sokol Písek evidovala na konci sledovaného období l3t.12.2017/
1572 ělenizruchž 1151 byla mladež do 18 Leta42l dospělých v následující struktůře.
99 členů působilo ve dvou sportovních oddílech.

Aerobik
Atletika
Basketbal
Bojové sporty
Florbal
Hánená
kanoistika
Kuželky
ýžovárlt
Sportovní gymnastika
Sportovní tance
stolní tenis
šerm
Volejbal
všestrannost

Mládež do 18 let

51

25
254
9l
118
T42

l1

0
34
50
0
4

t2
20

359

Dospělí

9
6

42
28
a-Jl

41
31

28
2
aJ

34
I9
I6
38
I04



5. Hospodaření organizace

Hospodařeru TJ probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem pro rok2017.

Vyjádření kontrolní komise l ze zápisu zptávy KK na VH l

Dne 22.2.2018 byla provedena kontrola hospodaření v naší tělocvičné jednotě zarokzll7 .

Závét: Při kontrole nebyly zjištěny závady administrativního charakteru ani nebylo zjištěno
nehospodárné lynakládání finančních prostředků

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

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném obdobíjsou uvedeny v přílohách
této qýroční zptávy;

Příloha č.I -Yýkaz zisku a zttáty

Příloha ě.2 -Rozvaha

Sestavil : Milan Kučera starosta TJ
statutární zástupce

Dne: S.března 2018

sokol písek
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AKTlVA
čislo
řádku

stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k posled. dni
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem rčet ř. 2+10+21+2§ 1 45841 45841

l. Dlouhodobý nehmotný maietek celkem ř, 3 až § 2 C c

1, Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a

2- Software 4

3. Ocenitelná práva
E

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

i. Ostatní dlouhodobý nehmoiný majeiek 7

i. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7. Poskytnuté zá|ohy na dlouhodobý nehmotný majeiek o

ll. Dlouhodobý hmotný majetek celkem í,'l1 aI ,10 45841 45841

1. Pozemky 11 1 388 1 388

Z. Umělecká díla, předměty a sbírky 12

}. Stavby 13 4437c 4437C

Samostatné movité věci a soubory moviiých věcí 14 83 B:

5. Pěstitelské ceIky trvalých porostů 15

j, základni §tádo a tažná zvířata 16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17

i, O§tatní dlouhodobý hmotný majetek 18

). Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19

10, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20

lll. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř,22 ažl 21 c c

1, Podíly v ovládaných a řízených osobách 22

Z, Podíly v osobách pod podstainých vlivem 23

}. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24

{. Půjčky organizačním §ložkám 25

5. Ostatní dlouhodobé půjčky 26

5. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27

Pořizovaný dlouhodobý finanční maietek 28

lV. Oprávky k dlouhodobému majetku célkem ř, 30 ai 29 0 c

1. Oprávky k nehmotným výsledkům rnj,zkumu a vývo4 30

2. Oprávky k softwaru 31

}, Oprávky k ocenitelným právům 32

@nodobemu nenmoInetllu
* ^ iA.l/, l

33

@Unenmolnemu
-^iá+Ll,

34

i. Oprávky ke stavb,ám
aA

-ŤpÉTWT samosieaným movitým věcem a §ouborum
_arli+ťrlh tlání

36

}. Oprávky k pěstitelským celkům irvalých q!,o,tů J/

). Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům to

lA Dila_an t]rraha OňňA



Stav k prvnímu
dni účetního

období

l. Zásoby celkem ř 4!

Zboží na skladě a v prodejnách

ll. Pohledávky celkem ř, 53

Pohladávky za e§kontované cenné papíry

10. Daň z přidané hodnoty

1. Ostatní daně a poplatky

15. Pohledávky z pevných terminovaných operací

6. Pohledávky z vydaných dluhopisů

17. Jiné pohledávky

lll. Krátkodobý finančni majetgk celkem 1,73

, Majetkové cenné papíry k obchodováni

Dluhové cenné papiry k obchodováni

peníze na cestě

6\ Ěilanaa c'laha 1arfiA



lV. Jlná a§iva Gelk€m ř. 82 e' 81

t, Náklady příštich obdobi 82

!. Příjmy příštích obdobl 83
}. kur§ové rozdílv aktivní 64

AKTMA CELKEM ř.1+41 85

'Fl 
l)ilana^ Ďlalla ó^ňt!



Stav k prvnlmu
dni účetního

období
Yla§tni zdroje celkem ?.87

l. Jmění celkem ř. 88

Oceňovací rozdíly z pňacenění majetku a závazků
ll Výsledek hospodaření celkem ř. 92

, Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Cizí zdrojé celkem ř, 95+98+í06+1

,t0, Daň z pfidané hodnoty

11. ostatní daně a poptatky

12. Závazky ze yztahu k státnímu rozpoč.tu

14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a
15. Závazky k úěastníkům sdružení

16. Závazky z pevných termínových operací

Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci

Kursové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM ř.86+

Sestaveno dne: 't, " !
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