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Příloha č. 1: Hlavní úkoly TJ Sokol Žižkov na rok 2018 

HLAVNÍ  ÚKOLY  TJ  SOKOL  ŽIŽKOV   NA  ROK  2018 

1) Zajišťovat opravy a údržbu všech objektů TJ tak, aby nedošlo k omezení 

provozu a činnosti sportovních oddílů a OSV. 

2) Podáváním žádostí o granty, vyhlašovaných MČ Praha 3 a Magistrátem 

hl. m. Prahy, usilovat o získání finančních prostředků na provoz, údržbu 

a opravy v objektech TJ. 

3) Průběžně usilovat o snižování spotřeby energií a šetřit majetek TJ 

zejména prostřednictvím 

4) výchovného působení trenérů a cvičitelů. 

5) Pokračovat v řešení narovnání majetkových vztahů na vrchu Vítkově 

s vlastníkem sousedních pozemků MHMP. 

6) Zúčastňovat se akcí pořádaných náčelnictvem župy, ČOS a OS ČOS.  

7) Poskytovat prostory pro pořádání sportovních akcí v rámci župy, ČOS, 

sportovních organizací, DDM, MČ Praha 3 a MHMP. 
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Příloha č. 2: Zpráva o činnosti výboru, sekretariátu a kontrolní komise TJ 

ZPRÁVA o činnosti výboru, sekretariátu a kontrolní komise 

TJ 

 Výbor TJ 

Pracoval ve složení, zvoleném a potvrzeném ustavující Valnou hromadou dne 11.4.2016 

 

starosta Ing. P. Kubín členové: P. Vimr 

      místostarosta     Ing. J. Hrycyzsyn                  J. Pospíšil 

jednatel    Ing. M. Lébl                             J. Slováček 

                                                                                M. Vrabec    

                     

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Žižkov I. se scházel na svých zasedáních pravidelně 1x  2- 3 měsíce 

(s výjimkou letních prázdnin) k řešení všech otázek, souvisejících s činností jednotlivých oddílů a 

provozem objektů TJ.  

 

Na těchto zasedáních projednával a schvaloval: 

 Návrhy rozpočtů oddílů i celé T.J. a zprávy o jejich hospodaření 

 Informace z jednání výborů vyšších orgánů ČOS 

 Zprávy o údržbě a provozu tělovýchovných zařízeních jednoty, včetně jejich využívání 

 Zajištění letních výcvikových táborů a soustředění 

 Informace o personálních záležitostech a řadu dalších zpráv, souvisejících s každodenní činností 

jednoty 

 Návrhy nájemních a reklamních smluv, pronájmy nebytových prostor v objektech TJ 

 Kontrolu plnění hlavních úkolů, přijatých na VH TJ dne 10.4.2017 

 

 

 Sekretariát TJ 

 

Pracoval ve složení 

      tajemník                        Ing. J. Civín, CSc.                                           

hospodářka:                   I. Havránková 

 

 

Sekretariát jako výkonný orgán výboru TJ se výrazně podílel na zajištění činnosti oddílů a především 

na provozu všech zařízení, včetně jejich údržby, rekonstrukcí a řízení podnikatelské činnosti a vedení 

matriky. 

V osmi oddílech se k 31.12. 2017 sdružovalo celkem 481  členů , z nichž v pravidelných soutěžích 

startovalo 33 družstev a 52 jednotlivců v individuálních sportech. Veškerou činnost zajišťují funkcionáři 

jednotlivých oddílů a pracovníci sekretariátu. 

Provoz ve všech zařízeních jednoty a podnikatelskou činnost zajišťovali pouze 4  zaměstnanci na plný 

pracovní úvazek  (2 pracovníci sekretariátu, 2 správci), v částečném pracovním úvazku (33 hod. týdně) 1 

pracovnice v sauně. 

K nejnáročnějším oblastem činnosti sekretariátu patří především ekonomický a organizační úsek, 

který souvisí s veškerou činností jednoty. Roční obrat TJ činil 16,209.565,--Kč. Za touto částkou je 

kromě desítek jednání, skryto 170 přijatých a 53 zálohových faktur , 169  vydaných faktur a 29 daňových 

dokladů ze  zálohových plateb, 187  příjmových a 141 výdajových dokladů. Dále sekretariát zpracovával  

měsíční a roční přehledy, rozbory o hospodaření oddílů, podnikatelských středisek a o provozu zařízení 

jednoty. K tomu jsme zpracovali  řadu výkazů pro finanční, sociální a nemocenskou správu, statistický 

úřad a další. Ekonomický úsek vede mzdové účetnictví pro 5 pracovníků v evidenčním stavu,   dohody o 

pracovní činnosti (OSV) a  dohody o provedení práce ( basketbal-13, trampolíny-5, OSV-2 a  sekretariát-

1). Další ze zajišťovaných oblastí bylo vypracování podkladů pro žádosti o granty na-  MČ Praha 3, 
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MŠMT,  Magistrát hl. m. Prahy , župu Pražskou Scheinerovu, ČOS v oblasti sportu -   vybrané oddíly 

mládeže a dospělých a jejich vyúčtování v daných termínech. 

Mimořádné zatížení pro pracovníky sekretariátu představuje zajišťování středisek podnikatelské 

činnosti TJ (pronájmy těl. zařízení, nebytových prostor,, sauna).  Obdobným způsobem je možné hodnotit 

zajišťování provozu a zejména údržbu budov a zařízení, vedení  evidence členské základny a další.  

 

 

 

 Kontrolní komise TJ 

 

Komise vedená Bohuslavem Pokorným a členy Ing. Petrem. Seidlem a JUDr. Karlem .Chalupou, 

zajišťovala především průběžnou kontrolu hospodaření T.J. Předseda komise se zúčastňoval zasedání 

výboru jednoty. Komise v průběhu roku neshledala žádné větší závady ve vedení účetnictví. 

 

 

ZPRÁVY O ČINNOSTI ODDÍLU 

 
Následující stručný přehled je zpracován ze zpráv a dostupných informací.  

 

BASKETBAL 

 

 

V loňském roce zaznamenal žižkovský basketbal velký úspěch, neboť se družstvu mužů A podařilo 

vyhrát play off druhé ligy a postoupit do ligy první. Toto družstvo se tvořilo od juniorské kategorie přes 

přechodnou kategorii U20 až mezi dospělé, kde zdědilo pražský Přebor B po odcházející generaci 

basketbalistů narozených v sedmdesátých letech. Během 10 let se družstvo postupně doplňovalo, 

dozrávalo a postupně se přes pražský přebor A a druhou ligu dostalo až do první basketbalové ligy mužů. 

Celou tuto dobu s družstvem pracoval trenér a coach Jaroslav Civín. 

Družstvo B zvítězilo v Pražském Přeboru A a stalo se Přeborníkem Prahy 2017. družstvo C Falcons 

obsadilo v Přeboru A 6. místo a postoupilo do play-off. Družstvo D obsadilo v Přeboru A 11 místo a 

sestoupilo do Přeboru B. Družstvo loňských juniorů obsadilo v Přeboru B 10 místo a soutěž udrželo. 

 

Za to v mládežnických kategoriích jsme zažili nejhorší sezonu za několik posledních let. Projevila se 

mezera ve výchově vlastních hráčů, byli jsme odkázáni na dohody s ŠSK Slaný a USK Praha. Družstvo 

Slaného po dvou letech spolupráce se rozpadlo v kritickém věku hráčů 16-17 roků a odchodem pana 

Grepla z USK jsme poněkud ztratili kontinuitu v jednání a nakonec u nás skončil jen „odpad“ z USK. 

Přes několik hostujících hráčů se tak nepodařilo zachránit ani jednu dorosteneckou ligu a jak ze soutěže 

kadetů, tak i ze soutěže juniorů, naše družstva spadla. Na posledním místě skončilo v nad regionální 

soutěži družstvo žáků U15, poslední skončilo ve stč Přeboru kategorie U13 koedukované družstvo našich 

mini žáků a mini žákyň. Nutno poznamenat, že většina družstva jsou hráči mladších kategorií. 

V pražských soutěžích nejmladších mini žáků jsme obsadili v kategorii U11 poslední 10.místo v Přeboru 

a v soutěži 3 na 3 naše družstva skončila také v dolních patrech tabulek a obsadila celkově 20. a 27. místo 

 

Sportovní výsledky v sezóně 2016/2017:  

 

Muži  

„A“ družstvo -  2.liga skupina A 1.místo, postup přes play-off do 1. ligy  

     „B“ družstvo -  Pražský Přebor A 1. místo a titul Přeborníci Prahy 

     „C“ družstvo -  Pražský Přebor A 6. místo 

     „D“ družstvo -  Pražský Přebor A 11. místo a sestup do Pražského Přeboru B 

     „E“ družstvo -  Pražský Přebor B 10. místo 

     „F“ družstvo -  3.tř., sk. A 6. místo  
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Mládež 

U19 – „A“ družstvo – liga juniorů U19 – 8. místo skup. A a sestup z ligy U19 

U17 – „A“ družstvo -  liga kadetů U17 – 7. místo skup. A a sestup z ligy U17 

U15 -  nad regionální soutěž skupina C 7. místo a skupina C1 6. místo   

U13 – středočeský Přebor 9. místo 

U11 – Přebor 10. místo  

U11 3 na 3 družstvo A Přebor 27. místo 

U11 3 na 3 družstvo B Přebor 20. místo  

 

Sezónu 2017/18 jsme již zahájili úspěšněji. Nové družstvo juniorů U19 na jaře roku 2017 zvládlo úspěšně 

kvalifikaci o DL U19 a svou kvalifikační skupinu vyhrálo.  

V současné době v končících soutěžích družstvo mužů A sestoupilo po ročním působení v 1. lize, 

družstva B a C postoupila do závěrečných bojů v play-off Pražského přeboru A. Družstvo juniorů E se 

udrželo v B Přeboru, ale družstvo D z tohoto přeboru sestupuje. 

V mládežnických kategoriích se velký úspěch podařil juniorům, když z druhého místa ve skupině A DL 

postoupili do finalové skupiny DL, kterou pak vyhráli a získali právo účasti v baráži o extraligu U19. 

„Všem hráčům družstva patří velká gratulace k povedené sezóně. Vítězstvím ve 
finálové skupině jsme si zajistili právo pořádat kvalifikační turnaj o extraligu juniorů, 
do které postupují dvě nejlépe umístěná družstva v dorostenecké lize a dvě 
družstva, jenž skončí sezónu na posledních místech extraligy. S přihlédnutím 
k sportovně technickým podmínkám soutěží basketbalu naše domácí palubovka 
nesplňuje požadavky k pořádání takového turnaje (a ani k odehrání zápasu 
extraligy).                                                          
Z tohoto a několika dalších důvodů vyplývajících z klubové politiky se vedení oddílu 
rozhodlo na účast v baráži nereflektovat.“ 

 

V kategorii U17 odsadilo  družstvo A 2. místo v Přeboru a družstvo B 7. místo. V kategorii U15 starších 

žáků je zatím naše družstvo jedno kolo před koncem soutěže na 7.místě, v kategorii mladších mini žáků 

U12 je společné družstvo s Ohradou na 11. místě, družstvo nejmladších mini žáků je 8. místě. 

V soutěžích 3 na 3 hrají naše dvě družstva ve skupinách o umístění.  

Oddílu se daří nábor mládeže na ZŠ Lupáčova, kterým se naplňují naše přípravky a nejmladší věkové 

kategorie. Výbor oddílu si do příštího období klade za cíl dále rozšířit mládežnickou členskou základnu 

zejména o nové začínající adepty, pokračovat v práci s mládeží s důrazem na udržení účasti našich hráčů 

ve všech mini žákovských chlapeckých kategoriích i za cenu vytváření společných družstev s jinými 

subjekty zejména z důvodu umožnění odehrání maximálního počtu zápasů ve své kategorii. 

V kategorii mužů chceme po sestupu z 1.ligy udržet své místo z posledních let ve 2.lize a kategorii 

juniorů hrát opět na čele juniorské ligy U19.  

 
     V roce 2017 obdržel oddíl příspěvek na vybraný oddíl mládeže od OS ČOS ve výši 149.800,--Kč a 

družstvo M“A“, které hraje 1. ligu příspěvek jako vybraný oddíl dospělých ve výši 16.700,--Kč. MČ 

Praha 3 podpořila mládež dotací ve výši 70.000,--Kč. Od PBS (mzdy trenérů, mater. vybavení, zdravotní 

zabezpečení) obdržel  oddíl na rok 2016/2017 – 238.908,--Kč (dočerpáno v roce 2017 124.139,--Kč), na 

rok 2017/18 – 322.300,--Kč (dočerpání dotace v roce 2018 ve výši 281.455,--Kč) a 78.000,--Kč 

(zabezpečení sportovně talentované mládeže na rok 2017 – použití na mzdy trenérů) a od župy na LVT 

částku ve výši 7.440,--Kč . 

  

 

 

BILLIARD 

 

Billiardový oddíl je v naší stále oddílem s nejvyšší sportovní výkonností. Výbor oddílu pracoval ve 

složení: Martin Vrabec - předseda, Ing. Radkovský Petr – hospodář, Otakar Truksa – STK a členy Libor 

Bača a Peter  Šramel   a zaručoval dobré organizační zajištění, informovanost sekretariátu a dobré 

sportovní výsledky. Jako vybraný oddíl dospělých obdržel oddíl na rok 2017 od OS ČOS částku ve výši 

7.000,--Kč, od MČ Praha 3 na uspořádání ME (20.000,--Kč) a MČR (10.000,--Kč) a od svazu 45.000,--

Kč (pořádání a pořadatelství závodů). 
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Sportovní výsledky v sezóně 2016/2017: 

 

Soutěže družstev: 

Malý stůl: 

 „A“ družstvo - extraliga  –  3. místo  (2017/18 – extraliga) 

 „B“ družstvo - Národní liga Čechy  –3. místo (Národní  liga Čechy) 

 „C“ družstvo - 1. třída – 2. místo 

„D“ družstvo - 1. třída – 3. místo 

„E“ družstvo - 2. třída – 5. místo 

„F“ družstvo - 2. třída – 7. místo 

 

      Velký stůl: 

 „3B“ družstvo - extraliga –  4. místo  

    

 Soutěže jednotlivců se z oddílu účastnili: Truksa Otakar (MČR jednoband - 2. místo, MČR  kádr 52/1 

– 1. místo),  Krahulík Miroslav (Přebor oblasti jednoband – 1. místo, Přebor oblasti kádr 52/2 – 3. 

místo) a  nadějný Adam Bača (MČR kádr 47/2 – 2. místo , MČR jednoband -  3. místo, seriál Velkých 

cen v trojbandu – 2. místo, Mistrovství Evropy kádr 71/2 – 18. místo a v  jednobandu -  21. místo). 

Hlavním úkolem tohoto oddílu je udržení  pozic všech družstev v rozehraných soutěžích 2017/2018 a 

nábor nových členů.  

 

 

 

KULTURISTIKA A SILOVÝ TROJBOJ 

 

Oddíl, vedený předsedou Bohuslvem Pokorným, hospodářem Ing. Zdeňkem Kyryánem a jednatelem 

Janem. Koblihou  realizoval svoji činnost ve svépomocí vybudované posilovně v hlavním objektu TJ , 

kde veškerou údržbu   si provádějí členové oddílu sami. Oddíl  silového trojboje je členem ČSST  a 

kulturistika je členem svazu kulturistiky a fitness ČR. Na činnost obdržel oddíl silového trojboje částku 

ve výši 1.600,--Kč. 

 

Sportovní výsledky v roce 2017 (závody Federace IPF ČSST a Pohárové soutěže) 

Václava Zodererová  - 1. místo výkonem 52,5 kg VT2 ve 3. kole Otevřeného MČR (RAW) benčpres ve 

Frýdlantu 

                                        1. místo výkonem 55,0 kg VT1  ve 13.kole Otevř. MČR benčpres v  Jihlavě 

                                        2. místo výkonem 52,5 kg VT3 ve 25.kole  MČR v benčpresu v Ostravě 

 Tato závodnice je stále zapsaná v listině „Rekordy ČR benčpres“ z roku 2012 (masters 2 výkonem 57,5 

kg) a 2016  (masters 2 RAW výkonem 53 kg) 

 

Dominik Tóth – startuje v kategorii starší dorost – 5. místo Mistrovství Čech dorostu a junior - 

Čelákovice                                   

                                                                     

Jako hlavní úkol si výbor stanovil získávat mladé i starší (seniory) členy schopné závodnické činnosti, 

zajišťovat provoz oddílu ve stávajících podmínkách a ustavit v oddíle kvalifikovaného trenéra ze svých 

řad, což se jim dosud nezdařilo. 

 

                                                                                                                                                                              

 

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

 

Činnost odboru zajišťoval výbor ve složení:  Petra Moravcová – předsedkyně a náčelnice a Kateřina 

Olšáková –  hospodář. Cvičitelský sbor se ve 4 oddílech (rodiče a děti, předškolní děti, ženy-aerobik, 

muži,)  zaměřoval na získávání nových členů  ve všech věkových kategorií, což se zejména daří 

v mládežnických oddílech. 

    Velmi dobrá úroveň je ve cvičebních hodinách aerobiku a kalanetiky, vedené cvičitelkami Martinou 

Hrodkovou a Ing. Renatou Berkovou.                                                                                             



63 
 

Oddíl R+D vedly cvičitelky Petra Moravcová a Kateřina Olšáková  s průměrnou návštěvností 13 párů. 

V oddíle předškolního žactva, který vede ses. Moravcová se daří naplnit oproti předchozím létům  hodiny 

větším počtem dětí. 

Oddíl s mládežnickou základnou obdržel od MČ Praha 3 dotaci ve výši 30.000,--Kč (použití na mzdy 

cvičitelek) 

Oddíl organizuje pravidelně mikulášské besídky s nadílkou, dětský karneval, velikonoční cvičení a 

koloběžkové závody pro své členy i žižkovskou veřejnost a účastní se župních závodů.   

 Hlavním úkolem pro další období bude získání alespoň dvou cvičitelek i z řad rodičů, což se doposud 

nezdařilo a pořádat další nábory těch nejmenších členů a zapojit je do pohybových her.   

 

 

 

SKOKY NA  TRAMPOLÍNĚ 

 

     Oddíl pracoval ve složení: předseda – Ing. Vladimír Zeman, hospodář – Jiří Kotrba (trenér II. třídy a 

mezinárodní rozhodčí) a jednatel Jan Topič (trenér II. třídy a mezinárodní rozhodčí) – toto složení výboru 

spolu s ostatními trenéry zajišťuje velmi dobrou práci s mládeží a pokračování ve výborných výsledcích a 

reprezentaci naší TJ jak doma, tak i v zahraničí. 

Oddílu se daří úspěšně pořádat  nábory nových členů.  

 

Nejúspěšnějšími sportovci oddílu jsou Martin Pelc (člen reprezentačního družstva ČR) –  ČP 2017 – 

3. místo a na MČR družstev – 3. místo, Kateřina Zwingerová – MČR – 5. místo. V kategorii žactva jsou 

nejúspěšnější sportovci - , J. Spilka, J. Brodský, Zbyněk Bartoš (WAG – 38. místo, ČP 2017 – 1. místo, 

MZP – 13. místo), Anna Jirásková, Kateřina Pecková a Johana Franková. 

Jako součást přípravy na podzimní část závodního období uspořádal oddíl  14ti denní letní soustředění 

v rekreačním středisku Borovice u Mnichova Hradiště, které bylo zaměřeno na zvýšení obtížnosti 

volných sestav a vylepšení provedení povinných sestav.  I tento oddíl je registrován v odboru sportu ČOS 

jako vybraný oddíl mládeže a dospělých a obdržel finanční dotaci ve výši 25.300,--Kč  a od svazu obdržel 

na činnost v roce 2017- 14.200,--Kč, SCM – 19.652,--Kč a pro rok 2017/18 – 35.000,--Kč (celá částka 

bude čerpána v roce 2018). Od MČ Praha 3 – 30.000,--Kč a od župy 6.510,--Kč 

                                                                                     7 

 
 

        STOLNÍ TENIS 

          

 

Výbor oddílu pracoval v tomto složení: Jakub Slováček – předseda a hospodář,.  Jerome Meline – 

jednatel,  Jan Vláčil - organizační pracovník se zaměřil  na zajištění soutěží. 

 

V soutěžích 2016/2017 startovala 4 družstva mužů.   

 

Výsledky v sezoně 2016/2017: „A“ – 2. tř.  (sestup),  „B“ – 3. tř. – 10. místo , C“ – 4.tř - 4. místo,  „D“ – 

5.tř. – 3. místo (výkonnostní zlepšení) 

Tréninkové a soutěžní  hodiny probíhají   v Divadelním sále  (pondělí, středa a čtvrtek od 19.00 do 22.00 

hod. na čtyřech stolech).   

Výbor oddílu  do další sezóny plánuje generační obměnu výkonnostních hráčů a  dává si za  úkol udržet 

družstva ve stávajících  soutěžích, případně postoupit  do soutěže vyšší.  
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VOLEJBAL 

 
Výbor oddílu pracoval ve složení: předseda Ing. Martin  Lébl , hospodářka Irena Havránková a člen  

Roman Schrötter. V soutěžích ČVS startovalo družstvo žen „A“ (1. liga) a „B“ (2. liga) a družstvo 

juniorek (extraliga).   

                                                                                                                                                                          

Výsledky v sezoně 2016/2017: 

  

Ženy „A“  - 1. liga – 3. místo (soutěž dohrána-příprava na sezonu 2017/2018) 

Ženy „B“  - 2. liga – 8. místo (soutěž dohrána) 

Juniorky  - extraliga – 3. místo ( sezona 2017/2018 – baráž o udržení v soutěži extraligy) 

 

 Do dalšího roku si oddíl dává za úkol  zvýšení výkonností a zlepšení umístění v jednotlivých soutěžích.  

 

 

 

 

 

 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA K 31.12. 2017 

 

  

ODDÍL 
 Dospělí  Dorost  Žactvo 

Celkem 
muži ženy hoši dívky hoši  dívky 

    BASKETBAL       76 1      26       53      23        179 

    BILLIARD 41       41 

    KULTURISTIKA A 

SIL.TROJBOJ        
28   2       1 

   
31 

    O S V 6 5   31 25          67 

    SKOKY NA 

TRAMPOLÍNĚ 

 4 7  2      9       17       26 65 

    STOLNÍ TENIS 19  1              20 

    VOLEJBAL  31       12            43 

CELKEM     174       47     29    21     101 74        446 

Zpracovala: 

 I. Havránková, J.Civín  
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VÝSLEDKY  HOSPODAŘENÍ  ODDÍLU TJ  SOKOL  ŽIŽKOV  k 31.12. 

2017 

 

 

  

ODDÍL Náklady na tv. a 

sport celkem  
Výnosy celkem        -   Ztráta 

      +  Zisk 

BASKETBAL 1 128 755,03 1 130 650,00 +      1 894,97 

BILLIARD    196 951 ,00 206 050,00       +      9 099,00 

      KULTURISTIKA A SIL. 

      TROJBOJ 
8 046,00 5 450,00       -       2 596,00 

OSV 87 203,50 104 830,00 
      

 +    17 626,50 

 

SKOKY NA 

TRAMPOLÍNĚ 

542 928,16 676 395,46       +   133 467,30 

STOLNÍ TENIS 7 860,00 0,00       -       7 860,00 

VOLEJBAL    300 613,00 318 544,00 
 

+     17 931,00 

C E L K E M 2 272 356,69 Kč 2 441 919,46 Kč +  169 562,77 KČ 
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Příloha č. 3: Návrh rozpočtu TJ Sokol Žižkov na rok 2018 

NÁVRH  ROZPOČTU  TJ  SOKOL  ŽIŽKOV NA  ROK 2018 

 

NÁKLADY 

501     - Spotřeba materiálu (sport.,kanc.,čistící prostř.)                                      480.000,- 

502     - Spotřeba energií (plyn, voda, el.energie)                                             1,050.000,- 

511     - Opravy a udržování (mov. a nemov. majetek)                                        810.000,- 

512     - Cestovné (náhrady os. vozidel)                                                               125.000,- 

513     - Náklady na reprezentaci (jubilea,občerstv.při soutěžích)                           5.000,- 

518     - Ostatní služby (nájmy,stočné,odpad,spoje,revize,praní prádla, ubyto- 

              vání, úklid.služby, startovné, stravování,…)                                       1,600.000,- 

521     - Mzdové náklady (vč.DPP,DPČ)                                                          1,820.000,- 

524     - Zákonné soc. pojištění                                                                            320.000,- 

527     - Zákonné soc. náklady                                                                                83.000,- 

532     - Daň z nemovitosti                                                                                             - 

538     - Ostatní daně a poplatky                                                                               2.000,- 

544     -  Úroky z půjček                                                                                                 - 

549     - Jiné ostatní náklady (pojištění majetku,odměny rozhodčí,..)                  350.000,- 

551     - Odpisy dlouh.nehmot. a hmot. invest. majetku                                   2,015.000,- 

582     - Poskytnuté příspěvky (registrace, licence,čl.známky)                            135.000,- 

591     - Daň z podnikatelské činnosti                                                                  180.000,- 

             NÁKLADY  CELKEM:                                                                             8,975.000,--Kč 

 

VÝNOSY 

602 - Tržby z prodeje služeb (pronájmy TVZ, nebyt.prost.,reklamy, 

              sauna, předfakturace služeb spojené s nájmem – oddíly LVT,  

              výchovné,..)                                                                                         3,700.000,- 

641     - Smluvní pokuty                                                                                            -          

644     - Úroky z b.ú.                                                                                                150,-- 

649     - Jiné ostatní výnosy (rozpuštění dotace kotelna,podlaha)                        230.000,- 

681 - Přijaté příspěvky zúčt.mezi organ.složkami (na činnost oddílů, VOM, VOD, na 

údržbu,provoz a opravy,....)                                                                               950.000,-- 

682     - Přijaté příspěvky od právn. a fyzických osob (dary+sponzor)               150.000,- 

684     - Přijaté členské příspěvky (oddílové + členské)                                   1,400.000,-  

691     - Provozní dotace (svazy,MČ,MHMP,.)                                                1,200.000,-                                        

             VÝNOSY  CELKEM:                                                                                 7,631.150,-Kč 

 

      ZISK/ZTRÁTA  CELKEM:                                                          -    1,343.850,00Kč 
 

Vzniklá ztráta vychází z účetně (ne daňově) vedených odpisů dlouh.nehmot. a 

hmotného investičního majetku (účet 551) ve výši 2,015.000,--Kč. Skutečný výsledek 

hospodaření činí + 671.150,--Kč. 

V plánu na rok 2018 jsou jen menší opravy - podlaha v tělocvičně, výměna sprchových 

hlavic  a drobné opravy a údržba v hlavní budově (malování, natěračské práce,..), 

vzhledem k částečné úhradě za reko podlahy ve Starém sále,která je rozdělena do let 

2017-2019 (v r. 2017 byla z konečné faktury ve výši 953 439,--Kč uhrazena částka ve 

výši 250 tisíc Kč. V roce 2018 bude uhrazena další část ve výši 350 tisíc Kč a v roce 
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2019 bude uhrazena poslední část ve výši 353 439,--Kč).  Oddíly by měly čerpat dle 

svých výnosů, příp. zůstatků z předchozích období. 

 


