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Identifikační údaje a charakteristika organizace:

Název účetní jednotka :

Sídlo:

Ič:

DIč:

právní forma :

Spisová značka:

Tělocvičná jednota Sokol Písek

Písek, Tyršova 39513,397 01

48256943

CZ 48256943

potločný spolek

L2824l vedená u Městského soudu vPraze

TJ Sokol Písek je pobočný spolek České obce sokolské zaregistrovaný ke dni I.4.199L Její hlavní
náplní je sportovní činnost ve 14 sportovních oddílech.
/aerobik,atletika,basketbal,bojové sporty,florbal,házená kanoistika,kuže|ky,lyžování,sportovní
gymnastika,sportovní tance,stolní tenis,šerm,volejbal,všestrannost/ sportuje 1553 členů z toho 1 135
m|ádež do 18 Let a 421r dospělých. Kromě sportovních oddílů je souěástí TJ fotograťrcký spolek
Terifoto.
Sportovní areál TJ tvoří historická budova sokolovny,sportovní hala pro basketbal a volejbal,
hala pro sálové sporty,venkovní volejbalové kurty aareál loděnice u řeky Otavy.



2.Hlavní a vedlejší činnost organizace

Tělocvičná jednota Sokol Písek má jako pobočný spolek ČOS oy-ezenou činnost stanovami ČOS.
Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace zqména:

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

Svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí a prospěšnosti sportu zejménav oblasti vlivu na
zdraví.

Provozovala,udržovala a opravovala vlastní sportovní zaŤízení- sokolovnu,sportovní halu,oblouko-
vou halu,loděnici.Provedla rekonstrukci palubové podlahy ve spoňovní hale,výměnu oken a opravu
střechy ve sportovní hale, rekonstrukci podlahy v sokolovně.Dále pak zateplení fasády obýné části
loděnice a dokončení výměny oken v loděnici.
Vývářela možnost užíváni svých sportovišť pro zéýemce zřad veřejnostijiných sportovních
organizací a výuce tělesné výchovy základnich a středních škol v Písku,zejména pak mládeže.

Spolupracovala s orgány statní sprály a samosprálry a ostatními organizacemi a jednotlivci.

Nejlepší qisledky sportovců TJ

Basketbal :IJ 15 ŽL l.místo
U 19 Extraliga 7.místo
U 17 Extraliga l.místo l.místo MCR
U 

'4 
ŽL2.místo 4.místo lrlČn

I.liga muži 3.místo

Hétzená: Starší dorostenky 1.liga 6.místo
Mladší dorostenky 2.1iga 6.místo
WHIL ženy l0.místo VČn 7.místo

Bojové sportyAll kampf Jiu jitsu
junioři : Zuntová Simona 2.místo MCR

Hronková veronika 3.místo MČR
žáci Včelička Ši*o., l.místo naČn

Kolář Marek 2.místo MČR
dospělí Hladík Jiří - 2.místo MS

§, 
j,l1- jŤ"t ;,i - ]ii, f*. -

Buchtelová Simona - 2.místo UČn

Kanoistika : dospělí Macháček David 2xl.místo AMS,lx2.místo AMS, 2.místo MČR
ZástéraTomáš 2.místo ME mastrers,l.místo MČR masters

Kučera Milan 1.místo ME masters, 4xl.místo, MČR masters.3.MČR
Dědič Tomislav 1.místo UČn masters

dorost Dědič Tomislav 2.a3.místo MČR
Jarolím Jáchym 2.a 3.místo MČR



3. Struktur a or ganizace

Podle stanov ČOS riai TJ devítičlený výbor volený Valnou hromadou na tříleté volební období.
Ve volebním období 2016 -2019 Ťídí TJ ýbor v tomto složení:

Milan Kučera - starosta TJ

Bc.Přemysl Janovský - místostarosta TJ

MUDr.RudoIf 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

Mgr.Jaroslav Rapant - člen

Gustav Kuěera - ělen

Činnost sportovních oddílů řídí výbory jednotlivých oddílů

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



4.Clenská základna

Tšlocvičná jednota Sokol Písek evidovala na konci sledovaného období l31.12.2018l
1553 členů z nícltž 1135 byla mládež do 18 let a 418 dospělých v následující struktůře.
99 členů působilo ve dvou sportovních oddílech.

Aerobik
Atletika
Basketbal
Bojové sporty
Hénená
I(anoistika
Kuželky
Lyžováni
Sportovní gymnastika
Sportovní tance
stolní tenis
šerm
Volejbal
všestrannost

Mládeždo 18let

51
z)

257
99

l53
72

0
34
6I
0
J

13

I9
431'

Dospělí

9
8

45
39
44
35
28

2
J

34
18

I6
39

110



5. Hospodaření organizace

Hospodaření TJ probíhalo v souladu se schválenýmrozpočtem pro rok 2018.

Vyjádření kontrolní komise l ze zápisu zprávy KK na VH /

Dne 22.2.2018 byla provedena kontrola hospodaření v naší tělocvičné jednotě za rok 2018.

Závér: Při kontrole nebyly zjištěny závady administrativního charakteru ani nebylo zjištěno
nehospodárné vynakládání finančních prostředků

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

Podrobnější informace o hospodaření otganizace ve sledovaném obdobíjsou uvedeny v přílohách
této výročnízptávy:

Příloha č.1 - Výkaz zisku a ztráty

Příloha č.2 - Rozvaha

,4t- Z-1-,/ /'"-7
Sestavil : Milan Kučer/starosta TJ Sokol Písek /

statutární zástupce

Dne: 1l.bŤezna2}I9



Zpr.ir;cvá4o v souladu-. whláškóu iii ,,,,: i, :

é|,- 5a9t?ať. §b;, lelznění poŽdějších p.řed§i§ů

RozVAHA
Ve zjednodušeném rozsahu

(v celých iisících Kč)

obchodní firma nebo jjný

název účetní jednotky

Tělocvičná jednota Sokol

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní Jednotky

Tyršova 395/3 Písek
39701

ke dni 31.12.201B

,._i, , =,ló

48256943

Označení

a

Netto

čísto
řádku

Brutto
c1

Běžné účetní období

Korekce
2

Minulé úč. období

Netto
4

B.

B. l,

B ll.

B. lIl.

U,

L, l

c, ll.

C, Ill,

c. lV

Dl

AKTIVA CELKEM

PohledáVky za upsaný základní kapitál

DIouhodobý majetek

DIouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek

oběžná aktiva

Zásoby

Dlouhodobé pohledáVky

Krátkodobé pohIedávky

Krátkodobý finanční majetek

časové rozlišení

(ř,02+03+07+12)

(ř. 04 až 06)

(ř, 08 až 1 1)

475ú1 ,, 0

45544

45544

1957 ,;":;" 0

1957

4401., 0

0

45544 0

0

45544

0
]

, 1957 "..,, ,- ,, 0

0

0

0

1957

0

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0l0

011

012



Označeni číslo
řádku

Běžné
účetní období

47151

350

Minulé
úóetní období

b

A.

A.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

B.

c.

l.

ll.

lll.

lV.

l.

ll.

lll.

lV.

l.

PASlVA CELKEM

VIastní kapitál

Základní kapitál

Kapitálové fondy

(ř.14+20+25)

(ř. 15 až 19)

Rezervní fondy, nedě|itelný fond a ostatní fondy ze zisku

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Cizí zdrqe

Rezervy

Dlouhodobé závazky

Krátkodobé ZáVazky

Bankovní úvěry a uýpomoci

časové rozlišení

(ř.21 až24)

J/r, 3, W lq

) :| a!a: |::::a.|.:.:.:
]. .350

ilr\|§::liíl

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

o25

47084

i:.ij.]263

263

sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

.š ?6:26"4

_ť?6,(rultl,st g i at o,tT



VYKAZ ZISKU A ZTRATY
pro nevtýdělečné organizace
v plném rozsahu
n" on, ól- 4 z, !-p l€

NáZeV a sídlo účetní jednotky

TJ 3olloL
?t's€<4ťt55a43

Činnost

Spotřeba materiálu 4oo tqr %a u,
Spotřeba energie 66ť 13t 3q} 363 l o663ol

A, ll. i Služby celkem (součet A. ll. 5, až A. ll. 8.) i

. i*]1]]1:o,, """, ,./llrl 63q 4//f,| ftq
6. cestovné + ?rí ?lt lt?§§ 4?8 

l

l7, Náklady na reprezentaci:cl lLdUl

8. ostatnislužby ÍO,jo ll€ § Na €Í 6
A, lll. Osobni náklady celkem (součet A. lll, 9. až A. lll. 13.)Osobni náklady celkem (součet A. lll, 9. až A. lll. 13.)l , ,- ] 

0?rjJyaa4q6]ii,3ir/|,|39, Mzdové nákIady lul

'o |ol::'"':"'u:|!'1*! ]/ /o!, o?L|, i.,l ,ll2 rltJi
iii-

11. Ostatní sociální pojištění
l_- + t-l

12. Zákonné sociální náklady l

r,, j

13. I Ostatní sociální náklady 
i

i
]

A. lV. i Daně a poplatky celkem (součet A. lV, 14, až A. Vl. 16,) 
],]

14. Daň silniční
L

15. Daň z nemovitostí

16. Ostatní daně a poplatky

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

lč

t7. l Srnluvní pokuty a úroky z prodlení

]

Úroky

Kursovó zt:,áty

20

21

z+. l ;ine ostatní náklady 
l



NÁKLADY

b

Odpisy, prooaný majetek, tvorba rezerv á opravných položek celkem
(součetA. Vl,25. až A. Vl. 30.)

Odpisy dlouhodobého nehmotnéno 
" 

r,rnot*ho n*;"*u

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majetku

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

29. Tvorba rezerv

--]

-,,"-)

; ttÁxlnov cELKEM (A.|. + A.ll. + A.lll, + A.lV. + A.V. + A.V|. + A.Vll + A,Vlll.) lV loltrt, l ln lďrpOtt $?]

(A, Vll, 31. + A. Vll. 32.)



označeni wttosv

ab
celkem

J

-l
]

B. l. Tžby Za Vlastní výkony a zazboží Celkem

Tňby za Vlastní Výrobky
l

L--,

(součet B. l. 1. až B. l,3.)

Irržby z 
prodeje služeb

Tržby za prodané zboži

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

i Změna stavu zásob nedokončené rn/roby 
i

1.

2.

4.

5.

6.

l_*,
změna stavu zásob oolotovarů

Změna stavu zásob výrobků

změna §tavu zvířat

B. lll, Aktivace celkem (součet B. lll,8. až B. lll, 11.)

8. I Aktivace materiálu a zboži

S. [l\ktiu""" vnitroorganizačních služeb

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
l--

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku i

l

B. lV. l ostatnívýnosy celkem (součet B. lv- 12. až B. lV. 18.)

14. Platby za odepsané pohledávky

15. Uroky

16, Kursové zisky
l,--

17, Zúčtování fonr17, Zúčtování fondů

_]
]

]

ll



hospodářská
l

ceIkem

J

B. Vl.

26.

Přijaté příspěvky celkem (součet B. Yl, 26, až B, Vl. 28.)

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

(B. l. + B. ll, + B. lll, + B. lV.

c. i výsledet hospodaření před zdaněním MrNoSY CELK. - NÁKLADY CELK.)
f ,-

hospodaření po zdanění

,l? Qr, 4 ffrln,
rrla;l

q% u4
+ B. Vl. + B, Vll. 78í t?0

Podpisový záznam statul
nebo podpisový záznam

l

orgánu účetní jednotky
osobv.která je účetní jednotkou

,frl S ,lc /4

Předmět podnikání
I

S ?ca|6 v7yt,

tsř*j
l


