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1. ÚVODNÍ  SLOVO

Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu spolku TJ ZŠ SPV Chomutov za rok 2015. 
Naleznete v ní informace o vzniku, činnostech a hospodaření tohoto spolku.

 2. ZÁKLADNÍ  INFORMACE

TJ ZŠ SPV Chomutov vznikla v listopadu roku 1994. Dne 1.1. 2014 na základě ustanovení § 3045 nového
občanského zákoníku byla nezisková organizace transformována na spolek TJ ZŠ SPV Chomutov.
(dále jen „Spolek“). 
Dobrovolná organizace, jejíž cílem je provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných  a  turistických  aktivit,  tuto  činnost  organizovat  a  vytvářet  pro  ni  materiální  a  tréninkové
podmínky.

Název: TJ ZŠ SPV Chomutov spolek
Sídlo: Kadaňská 2334, 430 03 Chomutov
IČO:       61342769
registrace:                   Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl L, vložka 1964
předseda                     Jaroslav Sauer
e-mail:             naca.sauer@volny.cz
bankovní spojení:       221801952/0300
webové stránky           www.prdi.intek.cz

 

3. ORGANIZACE  SPOLKU

Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada.
Řádná Valná hromada je svolávaná minimálně jednou ročně. 

Statutární orgán – Předseda: Jaroslav Sauer

Kontrolním orgánem je Revizní komise, kterou tvoří 3 členové. 
 



Výroční zpráva TJ ZŠ SPV Chomutov za rok 2015

4. VYMEZENÍ ČINNOSTI

 Činnost Spolku je vymezena stanovami. Je dobrovolnou organizací občanů, jejímž cílem je:

a)  provozovat  sport  a  obdobnou  činnost  v  rámci  zapojení  do  sportovních,  tělovýchovných
a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky 

b) vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která užívá

c)  vést  své  členy  a  ostatní  zájemce  o  sport  k  dodržování  základních  sportovních,  etických,
estetických a mravních pravidel

e)  hájit  zájmy svých  členů,  za  tím účelem spolupracovat  s  orgány státní  správy  a  samosprávy
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci 

f)  zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení 

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své
působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností 

5. ČINNOST  A  AKTIVITY  SPOLKU

V současnosti má Spolek celkem 249 členů, členskou základnu tvoří 154 dětí a 95 dospělých, kteří sportují
v 11 oddílech pod vedením 20 instruktorů.

Oddíly:
nejmladší žactvo
žákyně 
žáci
dorostenky
přípravka SG
SG dívky
SG chlapci
muži 
ženy
triatlon
volejbal

 

Nejvýznamnější sportovní akce  v roce 2015

závody ve sportovní gymnastice
soutěž Medvědí stezkou
turnaje v Kubbe, Woddball, Mälky
turnaj v Brännballu a volejbalu
letní stanový tábor v Kožlanech
světová gymnaestráda v Helsinkách
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 6. FINANČNÍ  ZPRÁVA

Výkaz zisku a ztrát 1.1. 2015 – 31.12. 2015

I. Tržby za prodané zboží
A. Náklady vynaložené na prodane zboží
II. Výkony (II.1. až II.3.) 164 050,00

Tržby za prodej vlastních výrobků. a služeb 164 050,00
2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
3. Aktivace
B. Výkonová spotřeba (B.1.+B.2.) 348 493,03
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 204 836,03
B. 2. Služby 143 657,00

+ Přidaná hodnota (I.-A.+II.-B.)              -184 443,03
C. Osobní náklady (C.1. až C.4.
C. 1. Mzdové náklady
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení
C. 4. Sociální náklady
D. Daně a poplatky
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobéhomajetku a materiálu
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
VI. Ostatní provozní výnosy     95 670,00
I. Ostatní provozní náklady
VII. Převod provozních výnosů
J. Převod provozních nákladů
* Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-13+14-15-16+17-18+19-20+21-22)                - 88 773,03
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů
K. Prodané cenné papíry a podíly
IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (IX.1. až IX.3.)
IX. 1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině
IX. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
IX. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
L. Náklady z finančního majetku
XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů
M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
XII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů
N. Tvorba rezerv na finanční náklady
XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
XIV. Výnosové úroky   15 043,67
P. Nákladové úroky
XV. Ostatní finanční výnosy
Q. Ostatní finanční náklady        241,00
XVI. Převod finančních výnosů
R. Převod finančních nákladů

• Finanční výsledek hospodaření (ř. 24-25+26-27+28-29+30-31)           14 802,67
S. Daň z příjmu za běžnou činnost (S.1.+S.2.)
S. 1. - splatná

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 23+32-33)                    -73 970,36
XVII. Mimořádné výnosy 105 000,00
T. Mimořádné náklady
U. Daň z příjmu z mimořádné činnosti (U.1.+U.2.)
U. 1. - splatná

2. - odložená
* Mimořádný výsledek hospodaření (XVII.-T.-U.) 105 000,00
W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
*** Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 37+43-44)   31 029,64
Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 23+32+38-39)   31 029,64
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k  31.12.2015

AKTIVA CELKEM  761 762,70 

Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek

 Oběžná aktiva 761 762,70
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek  761 762,70
Časové rozlišení

PASIVA CELKEM 761 762,70

Vlastní kapitál  761 762,70
Základní kapitál 781 484,19
Kapitálové fondy
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let -50 751,13
Výsledek hospodaření běžného účetního období   31 029,64

 Cizí zdroje 
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení

8. PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem členům za aktivní zapojení do činnosti Spolku.
Velký dík patří dárcům, kteří Spolku přidělili dotace:

– Statutární město Chomutov
– Ústecký kraj

 
Výroční zpráva byla schválna Valnou hromadou dne 3.2.2016

V Chomutově  23. 2. 2016
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