
Výroční zpráva  
TJ Horní Dolní z.s. 

za rok 2015  
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a 
končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti TJ Horní Dolní 
a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ Horní 
dolní konané dne  
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chvalny
Poznámky k textu
Tento text neznamená že výroční zpráva musí být projednávaná orgánem TJ/SK. Znamená to pouze, že uvedené informace zazněly na jednání (například) valné hromady. Doplňte datum jednání VH
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   TJ Horní Dolní z.s. 
Sídlo:   Horní Dolní 58, 200 00   
IČ:   00000000    
DIČ:   CZ0000000     
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 000 vedená u Městského soudu v Praze 
 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
TJ Horní Dolní má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve 
sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela 

pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech fotbalu, 
volejbalu a tenisu,  

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 
v oblasti jeho vlivu na zdraví, 

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení - fotbalové 
hřiště včetně zázemí, tenisové a volejbalové kurty a zároveň vytvářela 
možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných 
sportovních organizací, zejména pak mládeže, 

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními 
sportovními organizacemi i jednotlivci. 

 
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Horní Dolní také vedlejší 
činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči 
partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu. 
 

  

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem TJ Horní Dolní je valná hromada. Nejvyšším výkonným 
orgánem je výbor TJ. TJ Horní Dolní organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, 
volejbalu a tenisu. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost 
samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ Horní Dolní jako celku 
 

chvalny
Poznámky k textu
DIČ uvádějte pouze v případě, že TJ/SK je plátcem DPH

chvalny
Poznámky k textu
Uveďte vybrané hlavní činnosti, které máte uvedené ve stanovách. Případně doplňte krátké hodnocení, je-li důležité z hlediska významnosti pro TJ/SK v daném období. Jinými slovy uveďte události , které výrazně změnily nebo do budoucna mohou změnit fungování TJ/SK. (např, že družstvo postoupilo do vyšší soutěže, že byla provedena rekonstrukce ve sportovním zařízení, že byl nakoupen nebo prodán významný majetek). Uvedený text hlavních činností je smyšlený, každá TJ/SK má (nebo by měla mít) svoji hlavní činnost definovanou ve svých stanovách. 

chvalny
Poznámky k textu
Uveďte například významnou rekonstrukci sportovního zařízení

chvalny
Poznámky k textu
Uveďte všechny činnosti, které podle stanov považujete za vedlejší činnost = činnost sloužící k dosažení zisku

chvalny
Poznámky k textu
Uveďte například, že TJ/SK nebo její oddíly pořádaly akce pro veřejnost

chvalny
Poznámky k textu
Zde můžete rozvést jakou sportovní činnost a na jaké úrovni vaši členové v rámci TJ/SK provozovali.
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Statutárním orgánem je: 
Jan Novák, předseda 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve 
složení statutárních orgánů 
 

4) Členská základna          

TJ Horní Dolní evidovala na konci sledovaného období 160 členů v následující 
struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

Oddíl fotbalu 30 18 35 
Oddíl volejbalu 0 0 20 

Oddíl tenisu 12 5 40 
Ostatní  0 0 5 

 

5) Hospodaření organizace  

TJ Horní Dolní v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských 
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních 
organizací a z provozování vlastních sportovních zařízení.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 20.781 Kč. 
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní 
činnosti v následujícím období. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou 
uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  
 
 
 

Sestavil Jan Novák 
Dne 14.3.2016 

 

chvalny
Poznámky k textu
Uveďte jmenovitě statutární orgán, zapsaný v rejstříku

chvalny
Poznámky k textu
Popřípadě uveďte k jakým změnám došlo, např. že VH zvolila nový výbor.

chvalny
Poznámky k textu
Uvedený počet by měl součtem níže uvedených hodnot v tabulce

chvalny
Poznámky k textu
Uveďte výsledek hospodaření z účetnictví    za všechny činnosti. Ten by měl schválit příslušný orgán TJ/SK

chvalny
Poznámky k textu
Pojmy náklady a výnosy uveďte v případě že ve sledovaném období jste vedli podvojné účetnictví, Pojmy příjmy a výdaje použijte v případě, že bylo vedeno jednoduché účetnictví

chvalny
Poznámky k textu
Jako přílohu v případě podvojného účetnictví použijte Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu ve struktuře předepsané vyhláškou 504/2002 Sb.V případě jednoduchého účetnictví použijte "Přehled o majetku a závazcích" a "Přehled o příjmech a výdajích" ve struktuře dle svého uvážení (doporučuji použít výkazy ČUS) - platí pouze do konce roku 2015. Od roku 2016 platí vyhláška 325/2015 Sb., která obsahuje strukturu položek obou výkazů.

chvalny
Poznámky k textu
Uveďte přehled hlavních zdrojů financování TJ/SK

chvalny
Poznámky k textu
Z uvedeného kontextu vyplývá, že datum vyhotovení výroční zprávy by mělo být po datu konání VH a po datu vyhotovení účetní závěrky




