
Výroční zpráva  
T.J. Sokol Zbraslav 

za rok 2020  
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící dnem 
31. prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti T.J. Sokol Zbraslav. Její jednotlivá 
ustanovení byla předmětem mimořádného jednání Výboru T.J. Sokol Zbraslav konaného dne 
25.3.2020, jelikož se Valná hromada nemohla z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR konat. 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   T.J. Sokol Zbraslav 
Sídlo:   U Lékárny 597, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 
IČ:   00549517    
DIČ:   CZ549517     
Právní forma:   pobočný spolek  
Spisová značka:   L 27682 vedená u Městského soudu v Praze 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
T.J. Sokol Zbraslav 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 všestrannosti: 

• cvičení rodičů a dětí 

• cvičení žactva 

• míčové hry žactva 

• rekreační volejbal dětí 

• rekreační volejbal dospělých 

• rekreační míčové hry dospělých 

• rekreační basketbal 

• zdravotní cvičení žen 

• Tai-chi 

• moderní gymnastika 

• rokenrol 

• florbal 
ve dvou sportovních oddílech: 

• oddíl společenského tance 

• oddíl lakrosu 
a v jednom uměleckém tělese – soubor Rozmarýnek 
 

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

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – dva vnitřní sály sokolovny 
a venkovní multifunkční hřiště - a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro 
zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, 

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

 
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala T.J. Sokol Zbraslav také vedlejší činnost. Ve 
sledovaném období měla organizace příjmy z pronájmu ostatních nesportovních prostor 
(Centrum cvičení pro zdraví v nejvyšším patře) a z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny 
jednoty (zejména ZŠ Zbraslav a dalších subjektů). 
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3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem T.J. Sokol Zbraslav je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je 
výbor T.J. Sokol Zbraslav. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, 
avšak v součinnosti, vždy však v zájmu T.J. Sokol Zbraslav jako celku. 
 
Statutárním orgánem je: 
Mgr. Jana Červená, starostka 
Ing. Lenka Šeráková, jednatelka 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních 
orgánů 
 

4) Členská základna          

T.J. Sokol Zbraslav evidovala na konci sledovaného období 562 členů, z toho 246 dospělých, 
304 dětí do 18 let a 12 seniorů nad 65 let. Kompletní statistika jednoty je uvedena v Příloze 1. 
 

5) Hospodaření organizace  

T.J.Sokol Zbraslav v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z oddílových příspěvků, z 
dotací rozpočtů místní samosprávy, z dotace MŠMT (Můj klub), z dotace MHMP na provoz i 
činnost a příspěvků od sportovních organizací, z darů místních společností a z provozování 
vlastních sportovních zařízení.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření -165 tis. Kč. Na tomto 
výsledku se podílelo několik skutečností. Zaprvé jsme v červnu dokončili rekonstrukci bývalého 
kinosálu na víceúčelový společenský sál, po které bylo potřeba z vlastních zdrojů financovat 
vybavení sálu (stoly a židle, hudební aparaturu) a zázemí (bar/recepce, lavičky v šatnách, 
sezení a výzdobu ve foyer). Stejně tak se na výsledku podepsala pandemie koronaviru, která 
způsobila, že jsme celkem 4 z 10 měsíců měli sportoviště zcela uzavřená. Přesto Jednota 
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. 2 – Rozvaha  
Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty 
Příloha č. 4 – Zpráva o činnosti výboru 
 
6) Aktuality organizace 
 
Rekonstrukce nového společenského sálu, kterému jsme dali jméno PARKET, byla i přes 

pandemii zdárně dokončena v červnu 2020, a to za přispění MŠMT v rámci Podprogramu 133D 

531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (18,8 mil Kč), dále Magistrátu 

hl.m.Prahy (5,4 mil Kč) a také Městské části Praha Zbraslav (3 mil. Kč). Na vybavení sálu se nám  
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Příloha č.1 

Statistika Sokola Zbraslav za rok 2020 

 

Na konci roku 2020 měla jednota Sokol Zbraslav celkem 562 členů, z toho 

• Oddíly všestrannosti – 349 členů 

• Sportovní oddíly – 213 členů 

 

Členové podle věku 

Dospělí – senioři (65 let a více)  2 

Dospělí – muži (19-64 let)   82 

Dospělí – seniorky (65 let a více)  14 

Dospělí – ženy (19-64 let)   160 

Dorost – hoši (15-18 let)   14 

Dorost – dívky (15-18 let)   10 

Žactvo – hoši (do 14 let včetně)   121 

Žactvo – dívky (do 14 let včetně)  160 
 

 

Sestavila: Ing. Lenka Šeráková 















ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ TJ SOKOL ZBRASLAV ZA ROK 2020

Výnosy celkem: 3 034 712,42

provozní činnost (nájmy) 389 422,00

tělovýchovná činnost (odd.přísp.+příjmy soutěží) 905 599,00

dotace, granty, příspěvky, dary 1 466 834,48

členské příspěvky 179 800,00

ostatní příjmy 93 056,94

Náklady celkem : 3 196 210,81

tělovýchovná činnost 1 234 939,04

provozní náklady : 1 961 271,77

mzdy 409 006,00

SP+ZP + Kooperativa 64 485,00

dr.maj.,mat.nový sál 700 326,80

opravy a údržba 56 962,85

energie 317 635,68

služby 211 596,96

ostatní 24 619,48

daně 3 576,00

odpisy 173 090,00

Rozdíl mezi příjmy a výnosy  (+zisk, -ztráta) -161 498,39

Zpracovala : Marková Helena

Dne 22.2.2021




