
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA

SOKOL PISEK

Výroční zpráva za rak2020



Obsah :

l". Identifikační údaje
2. Hlavní a vedtejší činnost
3. Struktura organizace
4. členská základna
5. Hospodaření organizace - účetní uzávěrka



Identiíikační údaje a charakteristika organizace:

Název účetní jednotka :

Sídlo:

IČ:

DIč:

právní forma :

Spisová značka:

Tělocvičná jednota Sokol Písek

Píseko Tyršova 395/3,397 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.I99I.Iejí hlavní
náplní je sportovní činnost ve 13 sportovních oddílech.
/aerobik,basketbal,bojové sporty,hazená kanoistika,kužellq,lyžování,sportovní
gymnastika,sportovní tance,stolní tenis,šerm,volejbal,všestrannosť sportuje 1480 členů ztoho II52
mládež do 18 let a 328 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 a areál loděnice u řeky Otaly.



2.Hlavní a vedlejší činnost organizace

Tělocvičná 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 avytváňe|apro ni materiální aorganizační
podmínky v oddílech aerobiku,basketbalu,bojovlch uměních,florba|u,hénené,kanoistiky,
kuželek,sportovní gymnastiky,sportovních tanců,stolního tenisu,šermu,volebalu a sportovní
všestrannosti.

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

Provozovala,udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení - sokolovnu,sportovní halu,oblouko-
vou halu,loděnici.Provedla opravu fasády skladu lodí a pokládku nové kanalizace na loděnici.
Vytvářela možnost užívánt svých sportovišť pro zájemce zŤad veřejnostijiných sportovních
otganlzací a qýuce tělesné qýcholy zékladnicha středních škol v Písku,zejména pak mláďeže.

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

Nejlepší v}sledky sportovců TJ

Kanoistika : dospělí Milan Kučera lx 1,místo,2x2.misto trlČn dračí lodě
Junioři Tomislav Dědič 1.místo MČR K1 maraton
dorost Stanislav Dědič 2..místo MČR K1 maraton

Soutěže všech ostatních sportovních oddílů byly zrušeny anebo vůbec neproběhly v důsledku
opatření vlády ČR v souvislosti s COVID 19.



3.Struktura organizace

Podle stanov ČOS iiai TJ devítičlenný v|bor volený Valnou hromadou na tříleté volební období.
Ve volebním období 2019 -2022řídi TJ ýbor v tomto složení:

Milan Matejka - starosta TJ

Milan Kučera- místostarosta TJ

Bc.Václav Lid - jednatel TJ

Jiřina Ničová - hospodářka TJ

MUDr. Tomáš Piksa - náčelník TJ

Tercza Cendelínová - náčelnice TJ

MUDr.Jan Musil - předseda odboru sportu

Ladislav Věeliěka - člen

Bc.Přemysl Janovs\ý - člen

kontrolní komise :

Helena Rapantová - předsedkyně

Jitka Korecká - člen

Gustav Kučera - člen

Činnost sportovních oddílů řídí rnýbory jednotliqých oddílů

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



4.Clenská základna

Tělocvičná jednota Sokol Písek evidovala na konci sledovaného období l3ll2.20t9/
1480 ělenů zruchž|152bylamládeždo 18teta328 dospělýchvnásledující strukíuře.
48 členů působilo ve dvou a více sportovních oddílech.

Aerobik
Basketbal
Bojové sporty
Hazená
kanoistika
Kuželky
Lyžovárlt
Sportovní gymnastika
Sportovní tance
stolní tenis
šerm
Volejbal
všestrarrnost

Mládež do 18 let

49
256
88

I29
78

2
34
28
0
2

11

I4
469

Dospělí

4
29
4I
69
14
I7
2

1J

30
18

8

36
101



5. Hospodaření organizace

Hospodaření TJ probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem pro rok2020.

Vyjádření kontrolní komise l ze zápísu zpráw KK na VH /

Dne 1 .3.202I byla provedena kontrola hospodaření v naší tělocvičné jednoté zarok2020.

Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny závady administrativního charakteru ani nebylo zjištěno
nehospodámé r,ynakládání finančních prostředků

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

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách
této výročnízpr&y:

Příloha č,1 - Výkaz zisku aztráty

Příloha ě.2 -Romaha

Sestavil : Milan Matejka starosta TJ
statutiámí zásfrlpce

Dne: 1.dubna 202I

sokol písek
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yÝxnz zlsKu A zTRATy
pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31,12.2020

tč

48256943

NázeV a sídlo účetni jednotky

Tělocvičná jednota Sokol

Tyršova 395/3 Písek

§3
l pisgý

NÁKLADY

b

Činnost

Označení

a

hlavní
1

hoSpodářská
2

celkem
J

1743054 256092 2047161A. l.

1.

2,

3.

4.

1 086856 1 086856Spotřeba materiálu

Spotřeba energie 704213 256092 960305

Spotřeba ostatních neskIadovatelných dodávek

prodané zboží

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

5.

b.

7.

8.

4754754 4754754

951 885 951 885

Cestovné 3802869 3802869

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

5063452 446688 551 0140A. lll.

9.

10.

11.

12,

13.

Osobní náklady celkem (součet A, lll, 9, až A, lll, 'í3,)

4277924 446688 4724612
Mzdové náklady

Zákonné sociáIní pojištění

".'"* 
*.""', pojiŠ*'

785528 7B552B

Zákonné sociální náklady

Ostatni sociální náklady

5616 5616A,lV.

14.

"l5.

í6.

Daně a poplatky celkem (součet A, lY, 14, až A, Vl, 16,)

Daň silnični

Daň z nemovitosti

5616 561 6
Ostatní daně a poplatky

A. V.

17,

18,

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ostatní nákladycelkem (součetA,V, 17, ažA,V,24,

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Odpis nedobytné pohledávky

Uroky

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody

3482211 3482211
Jiné ostatní náklady



Označení NÁKLADY

b

Činnost

hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

A. Vl.

25.

zh.

27,

28.

29.

30.

vvplĎy, pIuuarly rnaJeleK, ryoroa rezerv a opravných položek celkem
(součetA. VL 25, ažA. Vl. 30.)

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majetku

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba rezerv

IVorba opraVných položek

A- Vll.

31.

32.

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

poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Poskytnuté členské příspěvky

A.Vlll.

33. Dodatečné odvody daně z příjmů

NAKLADY cELKEM (A.l. + R.tt. + A.lll, + A.lV. + 4.y. + A.Vl, + A.Vll, + A.Vll|.) 15094994 702780 15797774



lč;

označení

a

rrýruosy

b

činnost

hlavní
1

hospodářská
2

celkem
c

B, l

1.

2,

3.

rržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B.l, 1. až B. l. 3.) 358430
Tržby za vlastní výrobky

íržby z prodeje služeb 358430
Tržby za prodané zboží

B. ll.

4.

5.

6,

7.

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

Změna stavu zásob nedokončené vliroby

Změna stavu zásob polotovarů

Změna stavu zásob výrobků

změna stavu zvířat

B. lll.

8.

9.

.l0.

11.

Aktivace celkem (součet B. lll. 8, až B. lll. ,t 1.)

Aktivace materiálu a zboží

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

B. lV,

12.

13.

14.

í5.

16.

17,

1B.

Ostatní výnosy celkem (součet B. lV. 12. až B. lV. 18.) 1 80000
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penáIe

Platby za odepsané pohledávky

úroky

Kursové zisky

zúčtování fondů

Jiné ostatnívýnosy REKLAMA 1 80000

B. V.

19,

20,

21.

22,

23,

24.

25.

Tržby z prodeje majetku, zúčtováni rezerv a opravných položek celkem
(součet B. V. 19, až B. Y.25.)

íržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

rržby z prodeje cenných papírů a podílů

rržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

zúčtování rezerv

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Zúčtování opravných položek



Přijaté příspěvky celkem (součet B.V|.26, ažB.V|.28)
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

Provozní dotace celkem (B. Vll. 29.)

WNosy CELKEM (B. l. + B. ll. + 3. J11. + B. lV. + B. V. + B. Vl, + B. Vll.)

Výsledek hospodaření před zdaněním (\aýNosY oELK. - NÁKLADY CELK.) 1204711

Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)

,ů /, I,0 U
Podpisový záznam statutárního orgánu účetni jeOnotty
nebo podpisový záznam fyzické osbby, která jó účetnílednotkou

14 / L+N pl /+'7 € i tA - lrn El.
Právní forma účetní jednotky

š?cL6/:
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a

,l iÚ*t ,t/ , L7 utr,l 
/ 

" ň ?
Předmět podnikání

.|flčztz; ťtť,

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a
lV

ť.iN/VL, s:/
,"t.,3 W )'lU€ ./ 

m*",


