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Zpráva o činnosti TJ Sokol Staré Hradiště za rok 2017 

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a 
končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti TJ Sokol Staré 
Hradiště a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ  
konané dne 6.4. 2018. 

 

1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. 
Sídlo:   Staré Hradiště 98, 533 52   
IČ:   46497846    
DIČ:      
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:                         L 348 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
 

TJ Sokol Staré Hradiště má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. 
V hodnoceném 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, 
sport pro všechny. Mládežnická družstva se účastnila pravidelných soutěží 
ročníku 2016/2017 a podzimní části ročníku 2017/2018 se střídavými 
úspěchy. Přípravky, mladší žáci a starší žáci hráli v soutěžích okresu 
Pardubice, dorost v krajské soutěži.  Mužstvo dospělých hrálo krajskou 
soutěž I.B třídy a okresního přeboru. Mužstvo internacionálů se účastnilo 
tradiční soutěže starých gard. Mimo soutěžní utkání se účastnila družstva 
přátelských zápasů, mládežnických turnajů a halových zápasů využilo jako 
přípravu na novou sezonu. Souběžně působí i oddíl sportu pro všechny. 
Členové převážně zajišťují servisní a pořadatelskou činnost, turistiku a 
propagaci sportu. 

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 
v oblasti jeho vlivu na zdraví především náborem zájemců o fotbal z řad 
žáků, 

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – dvě 
fotbalová hřiště včetně zázemí, tenisové hřiště a zároveň vytvářela 
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možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných 
sportovních organizací, zejména potom mládeže, 

d) spolupracovala s orgány obce a s ostatními sportovními organizacemi i 
jednotlivci, 

 
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Sokol Staré Hradiště také 
vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamy od 
svých partnerů, z pronájmu restaurace a sportovních zařízení pro nečleny 
klubu. 

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. je valná hromada. Nejvyšším 
výkonným orgánem je Výkonný výbor TJ. TJ Sokol Staré Hradiště organizačně 
zahrnuje oddíly fotbalu a sport pro všechny. Oddíly provozují a organizují svoji 
sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti a v zájmu celku. 
 
Statutárním orgánem je: 
Martin Maxa, předseda 
Lubomír Bašta, místopředseda 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve 
složení statutárních orgánů 
 

4) Členská základna          

TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. evidovala na konci sledovaného období 207 členů 
v následující struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

Oddíl fotbalu 93 34 80 

Oddíl ZRTV 0 0 0 
Oddíl Sport pro 
všechny 

0 0 13 

Ostatní  0 0 0 

 
Počty registrovaných členů se v průběhu roku mění vzhledem k přestupům aktivních členů oddílu 

fotbalu. Členové oddílu Sport pro všechny jsou převážně rekreační sportovci evidováni i v oddíle 

fotbalu (FAČR) a zajišťují pořadatelskou a servisní činnost spolku. 
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5) Hospodaření organizace  

TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména 
z členských příspěvků, dotací z rozpočtů kraje a MŠMT, příspěvků od 
sportovních organizací, pronájmů.  
Spolek ve sledovaném období dosáhl přebytku hospodaření. Veškeré příjmy a 
výdaje odpovídají plánu na uvedené období a přebytek v hospodaření kryl 
ztráty let minulých a vytvořil rezervu pro následující rok. Spolek vykazuje 
dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím 
období. 
Podrobnější informace o hospodaření spolku ve sledovaném období jsou 
uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
 
 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  
 

Sestavil Pavel Vrátil 

Dne 6.4.2018 
 


