TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ROZOTKY U PRAHY
Tyršovo nám. 480, Roztoky

Výroční zpráva za rok 2020

TJ Sokol Roztoky
Tyršovo nám. 480, 252 63 Roztoky

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící dnem 31. prosince
2020 na základě vyhodnocení činnosti TJ Sokol Roztoky u Prahy a její jednotlivá ustanovení byla
předmětem jednání Valné hromady TJ Sokol Roztoky konané dne 20.9.2021 (posun oproti
plánovanému termínu kvůli epidemii Covid-19).
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1) Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Spisová značka:

TJ Sokol Roztoky u Prahy
Tyršovo nám. 480, Roztoky, 252 63
00472956
pobočný spolek
L 27607 vedená u Městského soudu v Praze

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace
TJ Sokol Roztoky u Prahy 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 atletiky, volejbalu, stolního tenisu, všestrannosti,
nohejbalu, badmintonu, kulturistiky, florbalu a basketbalu,
b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu
na zdraví (Mikulášský turnaj ve st. tenisu, turnaje smíšených dvojic ve volejbalu, Memoriál bratří
Jungwirthů v atletice, Krajské přebory apod.),
c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – sokolovnu, fotbalové hřiště,
volejbalové a nohejbalové kurty, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště s umělým povrchem a
zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných
sportovních organizací, zejména pak mládeže, nejvýznamnější investiční akce v roce 2020 byla
výstavba zázemí (šatny, sprchy a toalety) antukových kurtů a nového bech-kurtu. Tato investice
zahrnovala také ekologickou likvidaci „likusáku“ s azbestovými povrchy,
d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i
jednotlivci.
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Sokol Roztoky u Prahy také vedlejší činnost. Ve
sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu
sportovních zařízení pro nečleny klubu (fotbalové hřiště, kurt na plážový volejbal, přísálí sokolovny) a
z pronájmu prostoru kavárny.
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3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem TJ Sokol Roztoky u Prahy je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je
výbor TJ. TJ Sokol Roztoky u Prahy organizačně zahrnuje oddíly atletiky, volejbalu, stolního tenisu,
všestrannosti, nohejbalu, badmintonu, kulturistiky, florbalu a basketbalu. Oddíly provozují a
organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ Sokol Roztoky
u Prahy jako celku.
Statutárními zástupci TJ v roce 2020:
Ing. Martin Švarc, starosta
Ing. Ivo Cihlář, místostarosta
Mgr. Petr Šturm, jednatel
Dalšími členy výboru TJ byli v roce 2020:
Pavlína Šaljič, hospodářka Tělocvičné jednoty
Martin Matas
Jakub Lukáš
Lenka Švecová
Kontrolní komise pracovala ve složení:
Jiří Tomiška, předseda KK
Šárka Čížková
Dana Seidlová

4) Členská základna
TJ Sokol Roztoky u Prahy evidovala na konci sledovaného období celkem 733 členů, z toho 430
mládeže. (stav k 31.12.2020)
dospělí
dorost
žáci/děti

261 (35,6%)
169 (23%)
303 (41,5%)

5) Hospodaření organizace
Celkový výsledek hospodaření za rok 2020 je ztráta ve výši 652 232,55,-, do které se TJ dostala z
důvodu proúčtování dotace na rekonstrukci zázemí, proúčtování dotace MŠMT a také odpisům které
při současném majetku TJ přesahují 1mil. Kč.
TJ Sokol Roztoky u Prahy vykazuje 43 zaměstnanců s pracovními poměry na Dohodu o provedení
práce.
TJ Sokol Roztoky u Prahy předložila FÚ „Přiznání k dani z příjmů právnických osob“, vyúčtování
srážkové daně a zálohové daně ze závislé činnosti fyzických osob ve stanovených termínech.
Přidělené dotace a granty od Města Roztoky, MŠMT a ČOS – Župy Jungmannovy byly řádně
zúčtovány s poskytovateli také ve stanovených termínech.
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Účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha byly předány na Župu Jungmannovu společně s
kopií zápisu z Inventarizace majetku, závazku a pohledávek za r. 2020, která by nás měla i nadále
metodicky řídit (v návaznosti na nové znění Občanského zákoníku).
Veškeré příjmy a 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.

Přílohy zprávy:
Výkaz zisku a ztráty 2020

Sestavil: Martin Švarc
Dne: 20.9.2020
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