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Úvodní slovo 

 

Vážení sportovní přátelé,  

dostává se vám do rukou výroční zpráva                         

TJ Rochlice z. s. za rok 2018. Tuto výroční zprávu 

zpracovali členové výkonného výboru ve spolupráci s 

instruktory naší organizace. 

Úvodem lze říci, že rok 2018 byl díky nově nastaveným PR a fundraisingovým 

aktivitám průlomový na získání finančních prostředků na údržbu budovy 

tělocvičny, ve kterých chceme pokračovat i do budoucnosti, neboť již nyní 

máme připravené projektové dokumentace na další podání do nových Výzev 

a dotačních titulů. Za přínos považujeme stabilizaci finančních příjmů na 

provoz sportovního areálu a činnost našeho spolku, zejména od Statutárního 

města Liberec a Libereckého kraje. I díky tomu byla činnost TJ Rochlice z. s. 

pestrá s dílčími úspěchy našich sportovců a se stále rostoucí základnou dětí 

a mládeže. 

V roce 2018 se TJ Rochlice z. s. mimo svých sportovních aktivit zapojil i do 

aktivit celokrajského významu, jako například připomínkové řízení 

aktualizovaného dokumentu „Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji          

2018-2020“. Dále jsme využili možnost zapojit se do činnosti pracovní skupiny 

„Sportu“, která byla vytvořena Libereckým krajem pro tvorbu „Strategie 

rozvoje Libereckého kraje 2021+“. Jedná se o střednědobý strategický 

dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů 

vývoje na úrovni EU a ČR bude definovat základní strategické cíle rozvoje 

území Libereckého kraje a formovat opatření a aktivity pro jejich dosažení, 

včetně sportu.  V době, kdy financování sportu ze státních a veřejných 

prostředků je nepřehledné a komplikované je to důležitý moment. 

Nejdůležitější činností TJ jsou především sportovní činnosti. Zde patří uznání 

všem sportovcům, kteří tvoří naší členskou základnu, z nichž mnozí dosáhli 

v oblasti sportu významných životních úspěchů. 

Potěšitelným faktorem je i nárůst členské základny v mládežnických 

kategoriích a jejich úspěchy třebas zatím jen na krajské úrovni (Medvědí 
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stezka), ale pro nás jsou vítězové všichni, kteří se sportovních soutěží 

pravidelně účastní.   

Za uplynulý rok patří poděkování všem instruktorům, rodičům a sponzorům za 

čas, a především i finanční prostředky, které obětovali na podporu naší 

sportovní činnosti. 

Zprávy o aktivitách jednotlivých sportovních skupin jsou podrobněji 

zpracovány v následujících částech Výroční zprávy TJ Rochlice z. s. Pro 

zpestření textové části jsou součástí výroční zprávy i fotografie. 

Díky instruktorům naší tělovýchovné jednoty, spolupráci s Českou asociací 

sport pro všechny z. s. a ostatními sportovními organizacemi Libereckého 

kraje, můžeme o roku 2018 říci: Byl to rok s dobrými sportovními výsledky a 

příprav projektů do budoucna. 

 

Ondřej Veselý, předseda TJ Rochlice z. s. 

31. května 2019 
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TJ Rochlice z.s. je zapsaným spolkem s vlastní právní subjektivitou, a 

vlastním nemovitým majetkem (budova tělocvičny a pozemek s hřištěm) 

založený v roce 1990, hlásící se k činnosti „České asociace Sport pro 

všechny“ - http://www.caspv.cz. Budova tělocvičny se zázemím pro 

sportovce, která se nachází ve sportovním areálu jednoty na jižní straně 

Statutárního města Liberec, v jeho nejlidnatější části. Tělocvična je využívána 

jako zázemí pro každodenní rekreační, sportovní a herní aktivity obyvatel 

města. Zároveň slouží jako sídlo organizace „Liberecké krajské asociace 

sportu pro všechny“. 

TJ Rochlice z. s. je též členem „České unie sportu“ https://www.cuscz.cz. 

Naší hlavní myšlenkou je myšlenka svobodného sportu a svobodného 

pohybu. Sportu dostupnému bez nároku na odměnu, zisk či finanční 

prospěch. 

Naší cílovou skupinou jsou převážně děti a mládež věkové kategorie od 3 do 

19 let ze sociálně slabších rodin, které si nemohou dovolit navštěvovat drahé 

sportovní kroužky (komerčně zaměřené). 

Při aktivitách je kladem důraz na odborné vědomosti a zkušenosti všech 

instruktorů, které získávají na vzdělávacích akcích lékařů, tělovýchovných 

pedagogů a jiných odborníků z oblasti zdravého životního stylu. Vzdělávací 

aktivity pro cvičitele ve většině případů zajišťuje Česká asociace sport pro 

všechny jejíž strukturální jednotkou je i TJ Rochlice z. s.  

V rámci nabídky aktivit se nechceme pohybovat na hranici lidských možností, 

ale pojem sport pro všechny chápeme jako prostředek k získání a udržování 

optimální tělesné a duševní kondice. Svou činností nabízíme racionální 

alternativu v boji proti asociálnímu chování, drogové závislosti a ostatním 

negativním jevům. 

V nabídce programů se proto zcela přirozeně objevují činnosti z oblasti 

rekreačních sportů, všeobecné gymnastiky, atletiky, cvičení a pobytu v přírodě 

a jiných experimentálních aktivit, jejichž vhodnost prověřujeme. 

         

http://www.caspv.cz/
https://www.cuscz.cz/
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Rok 2018 v číslech 

Členská základna 

Statistika členské základy se zpracovává elektronicky v Informačním systému 

České asociace sportu pro všechny a České unie sportu. 

Koncem roku 2018 TJ Rochlice z.s. zažádala MŠMT ČR o přístupová data do 

internetové aplikace Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a 

sportovních zařízení. Tato aplikace slouží k zápisu informací o právnických 

osobách (sportovních organizacích) žádajících o finanční podporu ze státního 

rozpočtu, k zápisu informací o fyzických osobách (sportovcích a trenérech) v 

nich sdružených a o nemovitostech (sportovních zařízeních), na jejichž 

činnost je žádáno o poskytnutí státní finanční podpory. Rejstřík je informačním 

systémem veřejné správy, a to ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

ve znění jeho novely č. 230/2016 Sb. Rejstřík je ze zákona neveřejný, kromě 

údajů, které jsou veřejně přístupné v rámci této internetové aplikace. 

Po získání přístupových dat si naše organizace plní svoji povinnost a 

informace o sportovním zařízení, sportovcích a trenérech pravidelně 

aktualizuje. 

Členové 

Muži Ženy Žáci Žákyně Děti Dospělí Celkem 

8 18 17 21 37 26 102 

 

 

Muž
8%

Žena
18%

Žáci
17%

Žákyně
20%

Děti
37%

Struktura členů TJ Rochlice z.s.

Muž Žena Žáci Žákyně Děti
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Instruktoři 

K 31.12. 2018 měla TJ Rochlice z.s. celkem 16 kvalifikovaných instruktorů, 

kteří absolvovali vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

 
Foto: Seminář instruktorů RC SPV Liberec - 2018 
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Lidé v TJ Rochlice z.s. 
Chcete-li nahradit fotografii svou vlastní, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom 

klikněte na příkaz Změnit obrázek. 

 

Ondřej Veselý, předseda 

 

Telefon 775 780 119 

ondra.vesely@centrum.cz  

 

  

Václava Veselá, členka výkonného výboru  

                            a instruktorka (předškoláci a žactvo) 

Telefon 602 709 574 

liberecky@caspv.cz  

 

 

 

Václav Strouhal, instruktor (předškoláci a žactvo) 

 

 

Monika Uhlířová, instruktorka (rodiče a děti) 

 

 

 

 

 

Martina Chlumská, instruktorka (předškoláci a žactvo) 

 

 

Klára Kӧhlerová, členka výkonného výboru, ekonom 

 

 

 

 

 

 

 Sem zadejte titulek.

Pokud chcete obrázek 
nahradit svým 
vlastním, vyberte ho a 
potom stiskněte 
Delete. Zobrazí se 
zástupný symbol, na 
který můžete kliknout 
a vybrat vlastní 
obrázek.

mailto:ondra.vesely@centrum.cz
mailto:liberecky@caspv.cz
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Rodiče a děti 
 

Instruktorka: Monika Uhlířová 

Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství 

podnětů (ze svalů, smyslů, změn poloh těla). Dostatek 

příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem 

příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a 

zvyšuje také sociální stabilitu. 

Kurzy cvičení probíhají vždy za účasti rodiče a mají za cíl hlavně začít rozvíjet 

nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a 

rovnováhu, zaměřit se na rozvoj lezení, chůze a překonávání menších 

překážek.  

Skladba lekcí cvičení je koncipována tak, aby děti postupně získávaly nové 

dovednosti, následně je zdokonalovaly a přidávaly další. Pomůcky a pohybové 

aktivity v hodinách různě obměňujeme, aby pohyb byl při cvičení pro děti 

hlavně zábavou a hrou. 

Každá hodina má pro děti zajímavý úvod s přivítáním a rozhýbáním celého 

těla. Následuje hlavní blok, ve kterém děti zkouší pod vedením zkušené 

instruktorky nové dovednosti nebo opakují ty již naučené. V této části je 

snahou děti zaujmout, prostor proto najdou každý týden trochu jinak 

uspořádaný, aby mohly překonávat další nové „překážky. 

Do sportovních aktivit jsou zakomponovány říkadla a písničky, které vytváří 

dětem přátelskou atmosféru.  
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Předškoláci 

 

Instruktoři: Martina Chlumská, Václava Veselá, Václav Strouhal 

Předškolní věk je ideální období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené 

pohybové činnosti - výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se 

osamostatňuje, učí se spolupracovat, hledá si kamarády. Každý kurz z naší 

nabídky je trochu jinak zaměřen, pro všechny je společné:  

• Důraz na všestranný pohybový rozvoj - pro děti v tomto věku je 

všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování některých 

svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj.  

• Gymnastická průprava - je základ pro jakékoliv další sporty, proto se jí 

věnujeme ve všech kurzech.  

• Hravá forma - vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme 

činnosti. Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především zábavná 

hra.  

• Cviky pro správné držení těla - vedeme děti k návyku správného držení 

těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný vývoj páteře.  

• Utváření kladného vztahu ke sportu - přejeme si, aby se sport stal pro 

děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto jim připravujeme 

vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě je nadchnout.  

Cvičení pro děti předškolního věku je bez rodičů. Probíhá na nářadí                      

a s různými druhy náčiní – míče, švihadla, gymbally, overbally, tyče, atd. 
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Žactvo 

 

Instruktoři: Václava Veselá, Martina Chlumská, Václav Strouhal 

V tomto období vykazuje somatický 

vývoj dítěte tzv. vývojovou 

retardaci, což znamená, že po velmi 

rychlém růstu v prvních letech 

života dítěte nyní dochází k 

poměrně výraznému zpomalení 

růstu. Mezi chlapci a dívkami nejsou 

výrazné rozdíly. Při nácviku nových 

pohybových dovedností se proto uplatňují zkušenosti dětí z přirozené 

motoriky. Rozvoj rovnováhy a rozlišování rytmu v pohybu umožňuje 

efektivnější nácvik pohybových dovedností, zpočátku ještě herní formou s 

využitím učení nápodobou. 

V rámci nabídky aktivit se nechceme pohybovat na hranici lidských možností, 

ale pojem Sport pro všechny chápeme jako prostředek k získání a udržování 

optimální tělesné a duševní kondice. Svou činností nabízíme racionální 

alternativu v boji proti asociálnímu chování, drogové závislosti a ostatním 

negativním jevům. Mezi jednotlivé činnosti jsou zařazovány různé typy sportu 

(gymnastika, míčové hry, atletika outdoorové hry, …) , a tím je naše cvičení 

otevřeno široké škále dětí.  

Při aktivitách je kladem především důraz na odborné vědomosti a zkušenosti 

všech instruktorů.  
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Muži 

Instruktor: Ondřej Veselý 

V rámci svých cvičebních hodin muži hrají fotbálek. Jedná se o účinný 

prostředek aktivního odpočinku po celodenní práci, který má vliv i na zdraví a 

léčbu některých chronických obtíží. 

Muži hrají fotbálek při reprodukované hudbě, která je dokáže doslova 

nakopnout, donutí je k lepším výkonům a pořádně se zpotit.  

Menší skupinu tvoří muži, kteří se aktivně zapojili do nácviku hromadné 

skladby České asociace sport pro všechny „Gymnastický sen“, která se 

úspěšně představila na XVI. Všesokolském sletu 

https://www.youtube.com/watch?v=x-48mDdZJeY a v roce 2019 bude 

zařazena do programu XVI. světovou gymnaestrádu v Dorbirnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-48mDdZJeY
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWkfvS7rDgAhUMM-wKHVbABfEQjRx6BAgBEAU&url=https://staha.rajce.idnes.cz/Gymnasticky_sen/&psig=AOvVaw2qelgX_Nz5t-pQY4egY8Mr&ust=1549877740176229
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sportovnilisty.cz/repository/articles/e36db2cf-b402-4a71-875c-b1acf855e33d.jpg&imgrefurl=http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/podivejte-se-na-obrazky-z-prvniho-dne-hromadnych-vystoupeni-vsesokolskeho-sletu/&docid=FxuB1lrilRpYNM&tbnid=5ZUGqoK-qH7I_M:&vet=10ahUKEwiln-j27rDgAhWJDOwKHZVJDO0QMwgsKAUwBQ..i&w=1945&h=1300&bih=571&biw=1280&q=gymnastick%C3%BD sen&ved=0ahUKEwiln-j27rDgAhWJDOwKHZVJDO0QMwgsKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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Ostatní aktivity 

 

Účast sportovců TJ Rochlice z.s. na regionálních, krajských                           

a republikových soutěžích, seminářích a sportovních akcích: 

Termín akce Název akce 

17. 02.            2018 Turnaj ve florbale  

08. 03.            2018 Otevřená soutěž „Nejmladší zdatné žactvo“ 

24. 03.            2018 Turnaj v ringu 

07. 04.            2018 Regionální kolo ve sportovní gymnastice  

21. 04.            2018 Krajské kolo ve sportovní gymnastice 

03. 05.            2018 Regionální kolo v atletice 

12. 05.            2018 Regionální kolo “Medvědí stezka“ 

25. - 27.05.     2018 Krajské kolo “Medvědí stezka“ 

08. - 10.06.     2018 Republikové kolo „Medvědí stezka“ 

01. - 06.07.     2018 XVI. Všesokolský slet 

23. 10.            2018 Otevřená soutěž „Zdatné žactvo“ - Rochlice 

10. 11.            2018 Otevřená soutěž „Zdatné žactvo“ – Hrádek n. N. 

16.-18.11.       2018 Republikový seminář pro instruktory ČASPV 

19.11.- 02.12. 2018 Republikové zápolení na dálku ČSAPV 

24. 11.            2018 Otevřený seminář pro instruktory RC SPV Liberec 

01. 12.            2018 Otevřený dvojboj ve sportovní gymnastice 

08. 12.            2018 Školení rozhodčích sportovní gymnastiky 

  

 

 

Fotodokumentace z jednotlivých akcí: 

https://tjrochlice.rajce.idnes.cz/?listType=&sort=createDate&page=0&order=desc 

https://tjrochlice.rajce.idnes.cz/?listType=&sort=createDate&page=0&order=desc
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Finanční přehled 

 

 

Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

TJ Rochlice z.s.

Gymnastů 162/7

Liberec 6

460 06

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

A. Dlouhodobý majetek celkem 427

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 469

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -4 042
B. Krátkodobý majetek celkem 599

B. I. Zásoby celkem 78

B. II. Pohledávky celkem 49

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 464

B. IV. Jiná aktiva celkem 8
Aktiva celkem 1 026

A. Vlastní zdroje celkem 1 012

A. I. Jmění celkem 2 374

A. II. Výsledek hospodaření celkem -1 362
B. Cizí zdroje celkem 14

B. I. Rezervy celkem

B. II. Dlouhodobé závazky celkem

B. III. Krátkodobé závazky celkem 5

B. IV. Jiná pasiva celkem 9
Pasiva celkem 1 026

Sestaveno dne: 11.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

z.s. tělovýchova

Součet A. až B.

Součet A.I. až A.II.

Součet B.I. až B.IV.

Součet A. až B.

Označení

a

a

b
Součet A.I. až A.IV.

b

účetního období

7 60
8 27

řádku

2

účetního období

c

4 433
4

5

9

účetního období

1

Označení

číslo Stav k prvnímu dni

3

Součet B.I. až B.IV.

Název, sídlo a právní forma

ROZVAHA účetní jednotky

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )

IČO

00524387

číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni

8

AKTIVA

2
1 464

-3 969
6 510

415
10

11 974

PASIVA

řádku

4
12 974
13 2 374

c 3

Stav k posled. dni účetního období

19

20 974

14 -1 400
15

18

16

17
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Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb 

Účetní jednotka doručí: 

1 x příslušnému finančnímu orgánu 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu 

ke dni 31.12.2018 

( v celých tisících Kč ) 

IČO 
00524387 

Název a sídlo účetní jednotky 

TJ Rochlice z.s. 

Gymnastů 162/7 

Liberec 6 

  

Označení TEXT 
Číslo 

řádku 

 Činnosti  
Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 
A. Náklady  1    

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 217 101 318 
A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3    
A. III. Osobní náklady 4 24 12 36 
A. IV.  Daně a poplatky 5 6 2 8 
A. V. Ostatní náklady 6 8 3 11 
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 

položek 
7 50 23 73 

A. VII. Poskytnuté příspěvky  8 7 0 7 

A. VIII. Daň z příjmů  9    

 Náklady celkem Součet A.I. až 

A.VIII. 
10 312 141 453 

B. Výnosy  11    
B. I. Provozní dotace  12 161  161 

B. II. Přijaté příspěvky  13 123  123 

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží  14 96 111 207 

B. IV. Ostatní výnosy  15    
B. V. Tržby z prodeje majetku  16    

 Výnosy celkem Součet B.I. až 

B.V. 
17 380 111 491 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 18 68 -30 38 

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 18 - ř. 9 19 68 -30 38 

Sestaveno dne:11.03.2019                               Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor   

                                                                      fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky 

                         z.s. 
Předmět podnikání - tělovýchova 

 
Pozn. 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018  

1. Obecné údaje o spolku  

1.1. Obecné údaje  

Firma:    TJ Rochlice z.s.  

Sídlo:     Gymnastů 162/7       

               Liberec 6       

               460 06   

Identifikační číslo:   00 52 43 87  

Právní forma:   spolek  

Účel spolku:    vytváření podmínek pro sportovní činnost členů  

Datum vzniku:   listopad 1945       

                          23.5.1990 byla zapsána do evidence Ministerstva vnitra ČR  

Datum zápisu do rejstříku:  1. ledna 2014  

Rozvahový den:   31. prosince 2018    

1.2. Statutární orgán  

Výkonný výbor k 31. prosinci 2018: předseda:  Ondřej Veselý        

                                                             členové:     Veselá Václava – jednatelka          

                                                                                Ing. Köhlerová Klára – hospodářka      

1.3. Změny ve spolkovém rejstříku   

V průběhu roku 2018 nedošlo k žádným změnám ve spolkovém rejstříku.  

1.4. Společnosti, v nichž je uplatňován rozhodující nebo podstatný vliv   

Společnost neuplatňuje v žádné společnosti rozhodující či podstatný vliv.  

1.5. Organizační struktura   

Společnost je řízena výkonným výborem.  

 

 



Str. 15 
 

Finanční přehled  
   

 

 

 

1.6. Zaměstnanci a osobní náklady   

 

2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách   

Předkládaná účetní závěrka spolku byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a na základě vyhlášky 

č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní 

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Účetní pravidla aplikovaná 

spolkem jsou plně v souladu s ustanovením Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

platném pro dané účetní období a s předpisy pro podvojné účetnictví podnikatelů stanovenými 

ve Vyhlášce č. 504/2002 Sb., v platném znění, případně v Českých účetních standardech pro 

podnikatele. Aplikovaná účetní pravidla jsou konzistentní s účetními normami, které tuzemské 

legislativní předpisy umožňují aplikovat v průběhu sledovaného účetního období.  Spolek při 

oceňování ke konci rozvahového dne zahrnuje jen zisky, které byly dosaženy, a bere v úvahu 

všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jí známy 

do okamžiku sestavení účetní závěrky.  

2.1. Způsoby oceňování   

Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný a drobný hmotný a nehmotný majetek je 

evidován v účetní evidenci v pořizovací ceně, tj. do ceny majetku vstupují i vedlejší pořizovací 

náklady jako doprava, instalace apod. Majetek pořízený ve vlastní režii společnost k 31. 12. 

2018 neeviduje. Zásoby, nakupované či pořízené ve vlastní režii, spolek k 31. 12. 2018 

neeviduje. Pohledávky a závazky jsou oceňovány ve jmenovité hodnotě. Pohledávky nabyté 

formou postoupení pohledávek jsou oceňovány pořizovací cenou (takové pohledávky nejsou 

k 31. 12. 2018 evidovány).  

2.2. Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odpisování a rozhodující změny 

účetních postupů v účetním období   

Oproti minulému období nenastaly žádné změny způsobů oceňování, postupů odpisování a 

účetních postupů, jež by nevyplývaly z legislativních úprav.  

 2016 2017 2018 

Průměrný  přepočtený počet zaměstnanců 1 1 1 

Osobní náklady 15 000,00 Kč 36 000,00Kč 36 000,00 Kč 

Odměny členů statutárních orgánů 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 kč 
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2.3. Způsob stanovení opravných položek k majetku a použitý zdroj informace pro 

jejich kvantifikaci   

V průběhu sledovaného období spolek nevytvářel opravné položky k žádné formě majetku, 

takže zatím nestanovila ani zdroj informací pro jejich kvantifikaci.  

 

2.4. Odpisové plány a použité metody při stanovení účetních odpisů   

Dlouhodobý nehmotný majetek spolek neeviduje, takže zatím nesestavil odpisové plány ani 

metody odpisování.  Dlouhodobý hmotný majetek spolek odepisuje v souladu s daňovými 

předpisy dle jejich zařazení do odpisových skupin. K datu účetní závěrky spolek eviduje 

následující typy dlouhodobého majetku s uvedenou dobou a metodou odpisování.  

Typ majetku Doba odpisování Metoda odpisování 

Budovy 30 let Zrychlené 

Stavby 15 let Rovnoměrné 

Nářadí a náčiní 8  let  Rovnoměrné 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je plně odepsán při zařazení do užívání.  

 

2.5. Způsob přepočtu údajů vyjádřených v cizích měnách   

V souladu se zákonem o účetnictví používá spolek k přepočtu účetních případů vyjádřených 

v cizích měnách ke dni jejich uskutečnění denní směnný kurz vyhlašovaný ČNB. K datu účetní 

závěrky spolek používá k přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizích měnách směnný 

kurz vyhlášený ČNB k datu účetní závěrky.  

 

2.6. Úschova účetních záznamů   

Účetní záznamy a doklady týkající se činnosti spolku jsou uloženy v sídle spolku. 
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3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  

3.1. Dlouhodobý majetek  

Typ majetku 2016 2017 2018 

Drobný DMN - software 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Budovy 3 602 511,00 Kč 3 602 511,00 Kč 3 602 511,00 Kč 

Stavby 651 486,00 Kč 651 486,00 Kč 651 486,00 Kč 

DHM – nářadí a náčiní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Drobný DHM – nářadí a náčiní 48 500,80 Kč 48 500,80 Kč 48 101,80 Kč 

Drobný DHM – vybavení objektu 130 621,95 Kč 130 621,95 Kč 166 607,95 Kč 

 

3.2. Pohledávky a závazky   

 2016 2017 2018 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč 

Pohledávky se splatností delší než 5 let 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Pohledávky kryté zástavní právem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Závazky po lhůtě splatnosti 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

z tohoto závazky pojistného na SZ a zdr. poj. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

        daňové nedoplatky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Závazky se splatností delší než 5 let 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Závazky kryté zástavním právem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Závazky neuvedené v účetních výkazech 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 

3.3. Vlastní jmění  

Vlastní jmění (zahájení PÚ):              2,373.695,63 Kč  

Splaceno:                                            100% před vznikem spolku  

Výsledek hospodaření minulých let: neuhrazená ztráta ve výši 1,481.288,13 Kč             

                                                               nerozdělený zisk ve výši 81.611,09 Kč  
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Rozdělení výsledku hospodaření minulého období   

Dosažený zisk za rok 2017 ve výši 47.783,05 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku 

minulých let.  

Výsledek hospodaření běžného období   

Celkové hospodaření spolku skončilo za rok 2018 účetním ziskem ve výši 37.991,49 Kč.  

Daňová povinnost ve výši 0 Kč byla stanovena z výsledku hospodářské činnosti při využití 

zákonem stanovených daňových úspor. 

3.4. Přehled osvobozených příjmů dle zákona o daních z příjmů  

Typ příjmu 2016 2017 2018 

Příjmy dle § 18, odst. 2 

Dotace z rozpočtů místní samosprávy 31 250,00 Kč 149 915,00 Kč 159 745,00 Kč 

Dotace ze státního rozpočtu 1 140,00 Kč 1 902,00 Kč 1 350,00 Kč 

Příjmy dle § 19, odst. 1, písm. a) 

Členské příspěvky 82 415,00 Kč 80 085,00 Kč 85 315,00 Kč 

Příjmy dle § 19b, odst. 2, písm. b) 

Bezúplatný příjem od FO i PO 0,00 Kč 0,00 Kč 37 520,00 Kč 

 

3.5. Významné události po datu účetní závěrky   

Po datu, k němuž je sestavena tato roční účetní závěrka (31. 12. 2018), již nedošlo do data 

jejího vlastního sestavení, tj. do 11. 3. 2019 k žádným významným událostem či změnám v 

aktivech a závazcích, které by měly vliv na finanční situaci spolku a hodnocení této roční 

účetní závěrky uživateli účetních informací.  

 V Liberci dne 11. března 2019 

 

     Ondřej Veselý v.r., předseda TJ Rochlice z.s. 

  

  

  



Str. 19 
 

Poděkování  
   

 

 

Poděkování 

 

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, aby naše 

tělovýchovná jednota mohla řádně fungovat a realizovat sportovní aktivity. 

Děkujeme všem firmám, které nás v loňském roce finančně podpořily                    

i jednotlivcům za drobný dar.   

Partnerské organizace: 

 

  

 

 

Finanční podporovatelé z řad územních samosprávných celků: 

 

  

Dárci z řad firem:  

 

   

 

 

Dárci z řad nadací:  

 

 

 

Dárci z řad fyzických osob:  

Václav Strouhal, DiS. – Liberec 

Dr. Eva Koudelková   – Liberec  
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Budoucnost a naše vize 

TJ Rochlice z. s. v roce 2018 zahájil připravovat investiční záměr na realizaci 

rekonstrukce objektu tělocvičny, včetně celého sportovního areálu, který ve 

stávající podobě nevyhovuje stavem a vybaveností současným normám a 

požadavkům na obdobná sportovně-rekreační zázemí. V I. etapě se chceme 

zaměřit na rekonstrukci osvětlení a stropního podhledu tělocvičny. 

V případě, že v rámci fundraisingových aktivit se naspoří dostatečný objem 

finančních prostředků, v následujícím období bude zahájena rekonstrukce 

střešní krytiny, šaten a sociálních zařízení které slouží pro sportovce, výměna 

oken a zateplení budovy, rekonstrukce elektroinstalace a vodoinstalace, 

dřevěných obkladů tělocvičny a podlahové krytiny. V poslední fázi 

rekonstrukce budovy bude zrekonstruována klubovna a sklad pro sportovní 

náčiní, nářadí a nezbytnou techniku na údržbu areálu.  

Naší vizí do budoucna je se v rámci našich aktivit zaměřit i venkovní areál 

jednoty. V areálu se nachází hřiště v poměrně neuspokojivém stavu. 

Nedostatky jsou patrné zejména na stavu technické infrastruktury areálu, 

v areálu nejsou vyřešeny parkovací plochy, chybí bezbariérový přístup, 

odpovídající mobiliář apod.  

Zde bychom rádi v následujících letech vybudovali dětské a víceúčelové 

hřiště, doplněné lavičkami s celkovou revitalizací zeleně. Počítá se s 

doplněním přírodních posilovacích a herních prvků nejen pro děti, mládež, ale 

i pro širokou veřejnost včetně seniorů. Využití pro nyní nevyužívané a 

zanedbané plochy je v tomto případě vhodné a žádoucí, neboť přispěje 

k rozvoji zázemí pro sportovní, rekreační, kulturní a společenský život 

obyvatel Statutárního města Liberec a jejího okolí. 
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Základní informace 
 

 

 

Název:  TJ Rochlice z. s. 

Registrace: L 45 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Adresa sídla organizace: 

                     Gymnastů 162/7, 460 06   Liberec VI - Rochlice 

Telefon:    602 709 574 

Email:   tjrochlice@seznam.cz  

Internetová adresa: www.tjrochlice.cz  

Facebook:   https://www.facebook.com/TJRochlice/  

Datová schránka: dya3raq 

Číslo účtu:  2000958529 / 2010 

IČO:    00524387 

 

 

mailto:tjrochlice@seznam.cz
http://www.tjrochlice.cz/
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