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1. Obecné informace o organizaci 

 

Název: Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, spolek 

Sídlo: Praha 9, Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47 193 00 

IČ: 00538647 DIČ: --- 

Právní forma: spolek 

Registrace: u MS v Praze pod spis. zn. L 304 

Datum zápisu : 1. 1. 2014 

 

2. Hlavní činnost a struktura organizace 

Vážení sportovní přátelé, vážení hosté, členky a členové naší TJ, milé dámy a pánové ! 

     Dovolte mi, abych Vás ještě jednou přivítal na dnešní naší valné hromadě a současně poprosil o několik 

minut pozornosti výroční zprávě o činnosti, členské základně a hospodaření naší TJ v uplynulém roce 2018. 

Za několik měsíců, koncem léta, si připomeneme založení naší TJ, první sokolské jednoty na území obce 

Horní Počernice. Stalo se tak 5. září roku 1905 v restauraci U Chundelů, dnes „Na Vodárně“. Hodnotíme 

tedy na dnešní valné hromadě již stotřináctý rok naší existence. A když jsme u těch výročí, pak si s radostí 

připomeneme i letošních 90 let od založení tenisového oddílu v Horních Počernicích. Proto si Vás také 

dovolím pozvat na sportovní a společenskou akci k tomuto výročí, kterou pořádá Tenisový klub v sobotu 18. 

května od  9  hodin v tenisovém areálu v Otovické ulici.    



     Rád konstatuji, že život a činnost naší TJ v loňském roce nenarušila žádná mimořádná událost, žádné 

podstatné negativní vlivy. Lze říci, že v roce 2018 jsme navázali na úspěšný rok předchozí, rok 2017. Jinak i 

rok 2018 byl pro nás rokem bezkonfliktním, klidným, ale také rokem v naší činnosti bohatým a úspěšným.  

     Celá jednota jako spolek hlavní fungovala spolehlivě po celý rok, deset sportovních oddílů včetně dvou 

pobočných spolků Tenisový klub a Basketbal Sokol Horní Počernice, vzniklých k 1. 1. 2016, plnilo úspěšně 

své především sportovní úkoly a poslání, celkový počet našich členů se zvýšil na 877, spravovali a 

zvelebovali jsme nemovitý majetek v hodnotě více než 18 milionů korun, hospodařili jsme s obraty přes 5 

milionů korun zdrojů i výdajů, v našich řadách aktivně pracovalo přes padesát dobrovolných trenérů a 

cvičitelů, další desítky dobrovolných funkcionářů. Vytrvalou a odbornou práci trenérů jsme mohli ocenit 

pravidelnými odměnami v objemu cca 1,2 milionu korun – to je další pokrok ve srovnání s lety minulými.      

     Naše hlavní poslání – organizaci sportu, jsme aktivně rozvíjeli v oddílech atletiky, basketbalu, triatlonu, 

sportovní gymnastiky, tenisu, volejbalu a všestrannosti – v těchto oddílech především se zaměřením na 

výchovu dětí a mládeže, dále v oddílech nohejbalu, horolezectví a stolního tenisu jako zájmových 

sportovních oddílech pro dospělé členy. Významná je i podpora sportu a zdravého pohybu v seniorských 

kategoriích naší jednoty ve sportovních odvětvích tenisu, volejbalu, stolním tenisu a všestrannosti. 

Organizovali jsme desítky veřejně přístupných a sport a zdraví propagujících sportovních akcí, naše 

sportoviště jsou stále otevřená veřejnosti, i to je naše krédo a vklad do spolupráce naší jednoty navenek. 

     Mohli jsme také sdílet radost z dosažených úspěchů našich nejlepších sportovců v dětských a 

mládežnických kategoriích. V kategoriích děvčat v basketbalu pokračujeme výbornými výsledky v soutěži na 

úrovni národní špičky tohoto sportu, tradiční úspěchy sklízela naše děvčata v gymnastických soutěžích a 

přeborech, bohatá je i žeň našich triatlonistů a tenistů v republikových i pražských soutěžích. Své první 

soutěžní krůčky absolvovala děvčátka volejbalové přípravky a oddílu atletiky. V systematické přípravě 

talentované mládeže pokračujeme i nadále, na aktivní soutěžní klání se těší i další ročníky dětí v basketbalu, 

tenisu, sportovní gymnastice, volejbalu, atletice i triatlonu.    

     Po stránce organizační jsme tedy spolkem registrovaným u Městského soudu v Praze. Jsme spolkem 

dobrovolným a nezávislým, organizačně jsme součástí České unie sportu prostřednictvím její pražské 

pobočky – Pražské tělovýchovné unie. Vnitřně sdružujeme osm sportovních oddílů jako naše organizační 

součásti a dva pobočné spolky – Basketbal Sokol Horní Počernice a Tenisový klub Sokol Horní Počernice. 

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada, nejvyšším výkonným orgánem je výkonný výbor TJ. Ve 

sledovaném období roku 2018 byli statutárními orgány naší TJ předseda ing. Jindřich Jukl a 

místopředsedové Jaroslav Měšťan a Ing. Jiří Trávníček. TJ Sokol Horní Počernice má svoji Kontrolní komisi, 

složenou ze tří členů spolku. V loňském roce jsme se také v potřebné míře vypořádali s novými úkoly 

v oblasti ochrany osobních dat dle evropské směrnice k problematice GDPR. Ani v loňském roce ani 

v dalších měsících jsme se dosud nesetkali s praktickými problémy této agendy. 

     Starali jsme se a bezpečně provozovali naše sportoviště – náš nemovitý majetek v hodnotě 18 milionů 

korun, rozumí se bez započtené ceny pozemků. I když bychom mohli v obou sportovních areálech – jak 

v hlavním areálu s tělocvičnou v Chvalkovické ul., tak v tenisovém areálu v Otovické ul., vynakládat na 

systematickou údržbu daleko více finančních prostředků, neboť je stále co zlepšovat, můžeme konstatovat, 

že na obou sportovištích došlo i v loňském roce k dalším zlepšením, modernizaci i zlepšení energetické 

náročnosti. V tělocvičně zdejšího areálu jsme provedli rekonstrukci prvních dvou šaten a dokončili 

rekonstrukci služebního bytu. Dalšími drobnějšími úpravami jsme vylepšili venkovní plochy našeho areálu. 

To vše bez adekvátní finanční podpory z tradičních grantů od hl.m. Prahy na modernizaci a rekonstrukce 



sportovišť. Pokračovali jsme v náročné přípravě investičního záměru výstavby gymnastické tělocvičny 

v tomto areálu, především projednání zpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu 

řízení. I nadále usilujeme o realizaci rekonstrukce palubové podlahy v této tělocvičně, dosud však k této 

nutné opravě nemáme zajištěny finanční prostředky. Budeme se o to snažit i v nadcházejících měsících a 

věříme, že nám pomůže i naše městská část. 

     Veškerá naše sportovní, ale i organizační, provozní a společenská činnost vyžaduje čím dál více finančních 

zdrojů. S uspokojením můžeme zaznamenat významnou podporu naší činnosti ze státního programu 

podpory sportu u nás, především k podpoře práce našich trenérů i materiálových potřeb celoroční 

sportovní přípravy s dětmi a mládeží. Tento zdroj podpory z ministerského programu Můj klub, společně 

s grantovými příspěvky z rozpočtu hlavního města Prahy pro naše sportovní oddíly basketbalu, sportovní 

gymnastiky, triatlonu a tenisu prostřednictvím příslušných sportovních svazů, se stal významnou oporou 

naší činnosti s dětmi a mládeží a pomohl spravedlivě ocenit trenérskou práci v naší jednotě. Systematickým 

podporovatelem naší činnosti je i hlavní město Praha. I když jsme na rok 2018 už nezískali takovou podporu 

k zajištění potřebných akcí údržby a modernizace sportovišť, jako v letech předchozích, stojí za zveřejnění 

souhrn finančních prostředků, které jsme z pražských grantových programů za posledních téměř 15 let 

získali. Celkem jsme od naší matičky Prahy získali v těchto letech téměř 7 milionu korun. Významná byla 

v loňském roce i finanční podpora od naší městské části k podpoře našich celoročních aktivit a provozu 

sportovišť.  

     Za veškerou státní i komunální podporu v roce 2018 upřímně děkujeme. Stejně tak děkujeme i našim 

sponzorům. Oceňujeme ale i kázeň našich členů při vybírání příspěvků našeho spolku. Jsme přesvědčeni, že 

veškerá společenská podpora naší celoroční práce je zcela zasloužená. I v dalších letech budeme vedeni 

k úspěšnému plnění našeho hlavního poslání, vědomi si svých bohatých tradic i povzbuzeni našimi úspěchy. 

  

3. Členská základna TJ k 31. 12. 2018 

Celkem máme v naší TJ 877 členů, z toho počet fyzických osob je 841. V jednotlivých věkových kategoriích 

evidujeme 151 mužů, 133 žen, 202 chlapců a 355 děvčat. V jednotlivých oddílech je evidován tento stav 

členstva: - atletika 137, basketbal 78, horolezectví 50, triathlon 46, nohejbal 14, sportovní gymnastika 175, 

stolní tenis 8, tenis 138, volejbal 77 a všestranný sport 154.  

Vedení evidence členů v naší TJ je systémem průběžným, odpovídajícím i metodice vedení členstva 

v informačním systému České unie sportu. Bez závad i problémů je spolupráce sportovních oddílů 

s kanceláří TJ. 

Přehled a rozlišení členské základny je uvedeno v příloze č. 1 (tabulka).  



 

 

4. Informace o stavu majetku TJ k 31. 12. 2018 – rozvaha TJ k 31.12.2018 (příloha 2) 

     Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice spravuje vlastní majetek v hodnotě přes 18,8 milionů korun. 

Tržní hodnotu našich nemovitostí pouze můžeme odhadovat, předpokládali jsme, že aktuální odhad našich 

vlastních sportovišť získáme ze zdrojů od městské části, bohužel této informace jsme se dosud nedočkali. 

Jde o dva sportovní areály – zdejší v Chvalkovické ulici s tělocvičnou, zázemím a venkovními sportovišti a 

tenisový areál v ul. Otovická s klubovnou a dalším zázemím a pěti antukovými kurty. Z celkových aktiv naší 

TJ ve výši 20 097  tis. Kč tvoří hodnota staveb 18,8 mil., po odečtení oprávek ve výši  7,6 mil. Kč to 

představuje položku v rozvaze TJ 11,2 milionu korun. Hodnota nemovitého majetku se pravidelně účetně 

odepisuje, to na straně jedné, na straně druhé ale také svůj majetek modernizujeme nebo rekonstruujeme 

– podle finančních možností. Lze konstatovat, že běžná údržba a provoz obou areálu je uspokojivě a po celý 

rok zabezpečována. Vedle vlastních členů TJ na obou sportovištích sportují i nečlenové TJ, z řad veřejnosti. 

Kapacita  této tělocvičny je částečně využívána zdejšími školami pro školní tělocvik. Oba areály jsou 

provozně plně vytížené a je problém nalézt další volný čas, zvláště pro naše členy a kolektivy, zejména 

v kategoriích dětí a mládeže. Tento stav velmi koresponduje s nedostatečnou kapacitou krytých sportovišť 

v Horních Počernicích.  

     Kromě běžné údržby našeho majetku se nám daří každoročně zajistit i realizaci větších oprav či 

modernizace sportovišť. Zpravidla tak činíme na základě finanční podpory hlavního města Prahy s využitím 

jeho grantových programů. Této významné podpory ze zdrojů hlavního města Prahy se nám bohužel 

v loňském roce nedostalo, což je pro nás velkým problémem zejména v položce rekonstrukce palubové 

podlahy naší tělocvičny. Nebyli jsme při podání žádosti úspěšní ani pro rok 2018 ani pro rok letošní. To 

ovšem prozatím, s pomocí představitelek naší městské části se ještě o nějaký pokrok budeme snažit i 

nadále. 

     Dříve než se ve své zprávě budu věnovat hodnocení sportovní činnosti v našich oddílech, rád bych 

uzavřel pohled na minulý rok v naší TJ jistým souhrnným konstatováním: 

- naše činnost ve smyslu hlavního poslání je stabilizovaná. Opírá se o dobrou práci našich trenérů, cvičitelů i 

funkcionářů, to na straně jedné, na straně druhé ale také o stálý zájem děti, mládeže i rodičů o naši činnost. 

Zájemce o sport v našich řadách evidujeme jak mezi občany Horních Počernic, tak sousedních městských 

částí i obcí za hranicemi hlavního města 

- pro provozování sportu v našich sportovních oddílech máme sice omezenou, ale v podstatě vyhovující 

materiální základnu. Kapacita našich sportovišť je ovšem zcela vyčerpána  



- již třetí rok můžeme využívat výrazně lepších finančních podmínek pro naši činnost, máme podstatně lepší 

podmínky jak pro provoz a údržbu našich sportovišť, tak pro ocenění práce našich trenérů a cvičitelů. 

Finanční zdroje nám pro tuto činnost plynou jednak z dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, jednak z grantových programů hlavního města Prahy i z individuální dotace naší Městské části 

Praha 20 

- po letech stagnace o hledání vzájemného porozumění se oboustranně podařilo nalézt plodný dialog s obcí 

– naší městskou částí. Jako nejsilnější spolek v Horních Počernicích máme své místo v povědomí obecní 

správy i veřejnosti, ale také v otevřeném, korektním a prospěšném vztahu s místními školami i dalšími 

spolky 

- v organizačních, právních a ekonomických záležitostech jsme vedeni a zajištěni členstvím v Pražské 

tělovýchovné unii, kde nacházíme maximální pochopení, zdroj poučení a prostředí ochotné rady a pomoci. 

      To jsou tedy nesporné klady, které již stabilně provázejí naši činnost. Na straně druhé naši činnost 

limitují zejména následující, již méně příznivé faktory: 

- nedostatek krytých sportovišť v Horních Počernicích, konkrétně víceúčelové sportovní haly s dostatečnými 

parametry a dále specializované tělocvičny pro sportovní gymnastiku a nářaďový tělocvik 

- nedostatek venkovních sportovišť, zvláště sportovně – rekreačního charakteru, širší a bezpečnější síť 

cyklostezek a podobných zařízení pro volný pohyb v přírodě a neorganizovaný sport 

- přes znatelný pokrok stále ještě neadekvátní vnější podpora našich aktivit v prostředí dotačních programů 

na všech úrovních, zejména investičního charakteru a prostředků na systematickou údržbu našich 

sportovišť, malá povědomost o našich aktivitách i kvalitách mezi členy samospráv i v prostředí sportovních 

svazů, jak na republikové úrovni, tak v hlavním městě Praze. 

5. Informace o činnosti sportovních oddílů TJ v roce 2018  

    Zastavím se nyní u hodnocení činnosti v našich sportovních oddílech. Zde bych chtěl uvést spíše hlavní 

rysy, charakter jejich sportovní činnost, když předpokládám, že zástupci – delegáti z našich sportovních 

oddílů se na toto téma vyjádří  a moji zprávu stručně doplní. Vezmu to, dovolte, podle abecedy: 

Atletika – jde o oddíl pracující pouze s mládeží. Jeho činnost byla obnovena teprve nedávno, i když má 

v Horních Počernicích na co navazovat. Počet evidovaných členů hodně přesahuje stovku, vedle spousty 

dětí je chvályhodný i počet trenérů, kteří stihnou takovému stádečku dětí věnovat v celotýdenním 

programu potřebnou pozornost. Oddíl využívá pro svoji celoroční činnost jak naši tělocvičnu, tak venkovní 

hřiště u ZŠ Chodovická. Pozitivní je i propagace atletiky, resp. běhání mezi veřejností a pořádání přístupných 

akcí. Za vzorné vedení oddílu a celoroční péči o svěřence bych rád předsedkyni Janě Petráňové a celému 

kolektivu trenérek upřímně poděkoval. Informace z oddílu atletiky doplnila J. Petráňová. Oddíl má zcela 

naplněnu svoji kapacitu, dalším zájemcům o atletiku nelze především z prostorových důvodů vyhovět. 

V oddílu pracuje aktivně 12 trenérek, v roce 2018 děti absolvovaly první atletické závody pražského přeboru 

družstev. I v letošním roce se připravuje letní soustředění na Orlíku, stejně tak příměstský tábor na konci 

prázdnin ve zdejším areálu. 

     Basketbal – i tady jde o sportovní odvětví, které má v našich obcích své tradice a kořeny. Po stránce   

organizační je třeba připomenout, že oddíl se stal od nového roku 2017 pobočným spolkem s názvem 



Basketbal Sokol Horní Počernice. Informace podali p. Jukl a Pavel Burda.  Aktuální skvělou zprávou je 

informace o vítězství našich děvčat na velkém mezinárodním turnaji v Berlíně. Oddíl eviduje téměř stovku 

svých členů. Jistě by i tuto hranici bohatě převýšil, kdyby měl dostatek prostor pro více družstev. Další 

dobrou zprávou je i informace o účasti našich děvčat na přeboru ČR v Hradci Králové – koncem tohoto 

týdne. Děvčatům na přeboru budeme držet všechny palce, i když již jen účast mezi nejlepšími celky 

v republice je obrovským úspěchem. Obětaví trenéři si zaslouží naší pochvalu i obdiv. Všichni funkcionáři i 

trenéři basketbalu pevně věří, že se městské části podaří co nejdříve postavit novou tělocvičnu ve školním 

areálu v centru obce, což se musí rychle projevit především ve zvýšení kvality v našich družstvech.  

    Sportovní gymnastika  – je naším tradičním a dlouholetým sportovním odvětvím. I předchozí desítky let 

gymnastické průpravy v našem oddíle přinášely velké úspěchy, obměnily se a obměňují závodnice i trenéři, 

oddíl však vzorně funguje i v dnešní době, v jeho řadách je přes 150 členů a co do počtu je to náš největší 

oddíl. Trenérskou činnost vykonává 24 trenérek a trenérů.  Informace o činnosti oddílu podala jeho 

předsedkyně Lenka Barešová. Pravidelná činnost v tělocvičně Základní školy v Ratibořické ulici je zajišťována  

poměrně širokým trenérským kolektivem. Ten je zárukou, že z tělocvičny většinou neodejde s prázdnou 

žádný rodič nejmenších děvčátek. Zájem o toto sportovní odvětví je u nás vskutku velmi široký a překračuje 

hranice naší městské části. Naopak stálým problémem je chybějící specializovaný prostor, který by si 

sportovní gymnastika v Horních Počernicích opravdu zasloužila. To je již léta diskutovaný problém, ke 

kterému jsme až dosud obtížně hledali řešení. Dosáhneme-li letos dokončení projektové přípravy a vydání 

potřebných povolení k výstavbě specializované gymnastické tělocvičny ve státní správě, nastane další boj, 

tentokrát o potřebné investiční prostředky.  Naše gymnastky se zúčastňují po dobu celého roku různých 

gymnastických soutěží včetně mistrovských přeborů. Sám oddíl organizuje rovněž řadu soutěží v Horních 

Počernicích, nesmíme zapomenout na Vázu Horních Počernic a tradiční memoriály J. Šafáře a J. Mládka. 

Nejúspěšnějšími závodnicemi v loňském roce se staly L. Zahradníčková, L. Bohatová a E. Strculová. Oddíl na 

léto připravuje tradiční gymnastická soustředění. 

     Tenis – je jedním z nejaktivnějších sportovních oddílů jednoty. Od loňského roku funguje jako pobočný 

spolek v podmínkách nového Občanského zákoníku. Jeho registrace byla pak byla právně potvrzena 

s účinností od 1.1. 2017. Další informace o činnosti tenistů podal předseda oddílu Ing Trávníček.  Připomněl 

blížící se 90. výročí vzniku prvního tenisového kurtu na cvičišti v Horních Počernicích, který ve stejném roce 

umožnil založení tenisového kroužku u zdejší sokolské jednoty. Sportovní a společenská akce k oslavě 

tohoto výročí bude v sobotu 18. května od 9 hodin v areálu. Oddíl organizuje sportovní činnost v tenisu 

prakticky po celý rok, významným materiálním pomocníkem je přetlaková hala spol. Tenis 3000. Celoročně 

se ke svým soutěžním utkáním připravuje hráči celkem 8 družstev, dále rekreační hráči včetně seniorů, ale 

zejména frekventanti tenisové školy, která učí tenisu pravidelně od 90 do 120 členů, především dětí. Velmi 

aktivní je skupina hráčů – seniorů vedená ing Podroužkem, která hraje tenis celoročně třikrát týdně. Senioři 

také uspořádali svůj Superveteránský vánoční turnaj, dále pak ve spolupráci s vojenskými geodety 

z Dobrušky i další ročník GEOCUPU, který měl velmi dobrou úroveň. Další tenisové turnaje, včetně 

celostátních, pak oddíl uspořádal v průběhu roku, jak v hale, tak venku. Nedílnou součástí moderního 

tenisového areálu je i klubová restaurace, která slouží k občerstvení nejen hráčům, ale i pro společenské 

události.    

      Triatlon – v naší jednotě funguje již řadu let, vznikl z původního oddílu lyžování. Oddíl vede svými 

trenéry děti, mládež i dospívající členy k dosahování úspěchů v tomto velmi náročném sportovním odvětví, 

k čemuž vedle tréninků ve volné přírodě užívá školní tělocvičnu ZŠ Stoliňská, ale především plavecké dráhy 

školního bazénu průmyslovky Na Třebešíně, po dobu jeho rekonstrukce pak v plaveckém centru SK Slavia 



Praha. Potřebné informace o činnosti závodníků oddílu podal předseda Ing Andrš. Oddíl Triski naší TJ patří 

k nejúspěšnějším oddílům v republice, má 45 členů a pravidelně se zúčastňuje vrcholných soutěží v tomto 

sportovním odvětví. V oddílu pracují tři trenéři, k potřebnému finančnímu zajištění činnosti přispívají i 

sponzoři, které oddíl sám vyhledává.  

     Volejbal – nejpozitivnějším faktem v činnosti dalšího našeho tradičního odvětví je další pokračování 

činnosti volejbalové přípravky v loňském roce a její zapojení do prvních soutěží. Věřte, že pohled na velkou 

skupinu malých děvčat , které pod vedením trenérek prohánějí volejbalový míč jak v tělocvičně, tak venku, 

je pro nás i pro rodiče dětí mimořádně radostný. Přípravku s třiceti děvčátky vede Lucie Hanzalová, dále jí 

pomáhají trenérky Yveta, Jája a Danča. Dalšími aktivními členy oddílu, který má kolem 70 členů, jsou hráčky 

a hráčí v dospělých soutěžích – v obou kategoriích po dvou družstvech. Významná je i aktivní činnost 

seniorů. Oddíl také uspořádal již osmý sokolský ples v Dolních Počernicích. Organizátoři se těší, že další ples 

v roce 2020 bude již v domácím prostředí modernizované „stodoly“ v areálu Chvalské tvrze. Informace 

z oddílu volejbalu za nepřítomného předsedu M. Švancaru podal J. Měšťan.  

     Všestranný sport – i nadále působí v naší jednotě v několika kategoriích. Je obtížné udržet zájemce o 

všestranné cvičení především v řadách mládeže, kde současná nabídka sportů, i nových, je nepřeberná. 

Přesto oddíl funguje, chvályhodná jsou cvičení nejmenších dětí, ať v doprovodu rodičů nebo samostatných 

skupinách. Rovněž pravidelná cvičení starších žen jsou hojně navštěvována. Všem cvičitelkám v oddílu 

všestranného sportu upřímně za celoroční práci děkujeme, od paní Řezníčkové, Věry Korbelové až k paní 

Lence Štikové, která cvičení rodičů a dětí převzala od minulého roku. O své činnosti doplnily informace paní 

Řezníčková a Lenka Štiková, která připomněla, že pro činnost v kroužku cvičení rodičů s dětmi nelze dělat 

žádnou propagaci, neboť kapacita tělocvičny je po většinu roku plně vytížena. 

  Zbývající tři naše sportovní oddíly – horolezectví, stolní tenis a nohejbal působí jen v kategorii dospělých. I 

jejich činnost je dobrou propagací sportu a zdravého pohybu, především pro starší věkové kategorie. Ale 

pokud by se vytvořily i žádoucí prostorové podmínky, určitě se by našel i pro děti ve stolním tenisu nebo 

nohejbalu vhodný trenér, který by i v tomto sportovním odvětví zahájil pravidelnou činnost. Předseda 

oddílu stolního tenisu K. Bakeš vzpomněl na svého zemřelého kolegu a spoluhráče Miloše Fikejze a 

informoval, že oddíl k jeho památce uspořádá v příštím roce memoriál. 

    Závěrem ještě jednou děkuji všem našim trenérům a cvičitelům, i funkcionářům a předsedům všech 

oddílů za celoroční prospěšnou činnost pro sport a tělovýchovu. A pokud máte ke svému sportovnímu 

odvětví dále něco na srdci, prosím, doplňte mé skromné informace v této zprávě v diskuzi. Děkuji Vám !  

    Bývalo zvykem, že v další části zprávy o činnosti TJ jsme věnovali pozornost spolupráci s naší městskou 

částí, především tedy se samosprávou Horních Počernic. Jak už jsem v úvodu konstatoval, právě 

v uplynulém roce došlo k žádoucímu zlepšení vztahu, vyššímu vzájemnému porozumění i plodnější 

spolupráci. Plodný dialog mezi TJ a samosprávou Horních Počernic pokračuje i po říjnových komunálních 

volbách a změnách ve vedení radnice. V minulém období vzpomeňme jen aktivního zapojení našich trenérů 

i funkcionářů do společného úsilí o vybudování nové tělocvičny ve školním areálu Ratibořická a v poslední 

době masivní zapojení našich členů do projektu MAP. Na druhé straně se nám dostalo již v loňském roce 

vyšší podpory v podobě individuální dotace na sport, stejně tak tomu bude, jak věříme, i v letošním roce. 

Stejně tak věříme, že se nebude dále prohlubovat administrativní zátěž při podávání našich žádostí o 

podporu sportu, ale i vyúčtování všech druhů hmotných podpor od městské části. Sport i v Horních 

Počernicích si zaslouží, aby si lidé při jeho rozvoji rozuměli a vzájemně si pomáhali. Jsme i nadále připraveni 

vedení městské části při rozvoji podmínek pro sport pomáhat, pomohli jsme i při tvorbě koncepce sportu, 



bez níž se i materiální podmínky v Horních Počernicích velmi těžko budují. Aktuálně jsme vstoupili do 

jednání s představiteli naší radníce na téma ještě užší spolupráce, i řešení možností vzájemného propojení, 

jak organizačního, tak majetkového a ekonomického. Věřím, že dnešní valná hromada přijme dostatek 

nových informací v této záležitosti, příp. se jednání posunou ještě dále. 

      V souvislosti s hodnocením veřejné správy v Horních Počernicích na úseku sportu, tělovýchovy i mládeže 

bych rád poděkoval všem našim členům, kteří se zapojují do trnité práce na obnově záměru postavit 

v Horních Počernicích víceúčelovou sportovní halu a popřát jim v dalším úsilí, aby nepolevili a případné 

obstrukce některých činitelů eliminovali, neúnavně napravovali i veřejně pranýřovali. Rovněž poděkuji 

předsedovi komise mládeže, tělovýchovy a volného času Petru Měšťanovi za vstřícný postoj ke sportu 

v Horních Počernicích včetně pochopení naší všestranné činnosti i pomoci naší TJ. Náš dík patří i vedení 

zdejších základních škol, jejich ředitelům M. Březinovi, N. Bleskové,  H. Kindlové a P. Wildovi. Za korektní 

vztah i občasnou spolupráci děkujeme i zdejším spolkům. Včetně Klubu podnikatelů, kterému rádi 

nabídneme naše sportoviště pro rekreační i poznávací účely. 

Při hodnocení naší činnosti za uplynulý rok 2018 bych také chtěl poděkovat za práci všem členům výboru TJ. 

Děkuji tedy za spolupráci místopředsedům TJ Jardovi Měšťanovi a Jirkovi Trávníčkovi, členům výboru TJ 

Pavlu Barešovi, Antonínu Beranovi, Věře Korbelové, Ivanu Liškovi, Pavlíně Novotné, Jaromíru Podroužkovi  a 

Mirkovi Švancarovi. Rovněž děkuji jménem výboru i za práci členkám kontrolní a revizní komise – Lence 

Barešové, Aleně Skálové a Růt Pínové. Děkuji i dvěma provozním zaměstnancům TJ – správcům našich 

areálů Vladimíru Víchovi a Karlu Marešovi za celoroční práci při správě našich sportovišť. Děkuji i 

předsedům zbývajících sportovních oddílů – Jirkovi Pěnkavovi, Vladimíru Andršovi, Janě Petráňové a Karlu 

Bakešovi.  

     Vážení sportovní přátelé, milí hosté ! Děkuji Vám za pozornost hlavní části mé zprávy. Věřím, že zástupci 

jednotlivých sportovních odvětví, které v naší TJ provozujeme, mé stručné hodnocení svými poznatky a 

aktualitami doplní. Přeji Vám i v roce 2019 pevné zdraví, hodně zdravého pohybu, sportu, ale i zábavy. Nyní 

předám slovo Ivanu Liškovi, aby Vás seznámil s výsledkem hospodaření naší TJ v roce 2018.  

6.Zpráva o výsledku hospodaření Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, za rok 2018. 

     Agenda hospodaření naší TJ, v aktuálním stavu, se skládá z primárního vedení hlavní pokladny TJ a 

základního účtu v pobočce České spořitelny, a.s., v Horních Počernicích. Dílčí  pokladní hotovosti spravují 

jednotlivé sportovní oddíly, které vedou také své účty. Jsou to oba pobočné spolky – Basketbal a Tenisový 

klub Sokol Horní Počernice a dále tři oddíly – atletiky, sportovní gymnastika a triatlon, které vedou 

samostatné podúčty pro své hospodaření. 

Průběžné údaje a účetní případy vyplývající z provozu sportovního areálu Chvalkovická jsou vedeny 

v hlavním bloku pokladní činnosti, platebního styku a vedení účetnictví TJ. 

Mzdová agenda TJ včetně správy sociálního a zdravotního pojištění a daňových záležitostí je vedena 

centrálně. Rovněž evidence dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejichž nárůst díky hmotné 

podpoře odměn trenérské práce i v naší TJ jsme opět i v loňském roce zaznamenali, je spravována externí 

účetní firmou. Ta zpracovává i příslušné účetní výkazy pro nadřízené orgány i daňové přiznání pro finanční 

úřad v Praze 9. Účetnictví TJ je vedeno jako podvojné. 

K 31. 12. 2018 jsme vykázali stav našich aktiv v celkové výši 20 097,-- Kč, z toho podíl staveb a jejich součástí 

činil 18,8 milionu korun (bez započtení oprávek k nemovitému majetku).  Stav hotovostních prostředků 



v našich pokladnách činil 3 tisíce Kč, naše účty a podúčty zaznamenaly souhrnný zůstatek ke konci roku 

2018 ve výši 1 114 tis. Kč, z toho ovšem převážná část finančních prostředků je na  podúčtech našich třech 

sportovních oddílů atletiky, sportovní gymnastiky a triatlonu. Zbývající položky aktiv, tedy pohledávky a jiná 

aktiva činí 166 tis. Kč korun. Celkový souhrn našich aktiv po započtení oprávek je tedy 12 421 tis. Kč. Stejnou 

výši vykazujeme i v souhrnu našich účetních pasiv 12 421 tis. Kč.  V pasivech je obsažen i zůstatek našich 

závazků v celkové výši 1 162 tis. Kč, obsahující náš smluvní závazek vůči fyzické osobě ve výši 585 002,--Kč, 

dále předpis daně z příjmu za rok 2018, závazky ze soc. a zdrav. pojištění, závazkům k dodavatelům a jiných 

závazků. Snížení závazků, zejména vůči fyz. osobám věnuje výbor TJ aktuálně pozornost s cílem jejich stav 

ještě v letošním roce podstatně snížit. 

Naše TJ hospodařilo v roce 2018 s celkovým obratem příjmů 5 169 741,68 Kč a výdajů 4 972 531,39 Kč, tedy 

s výsledným ziskem 197 210,29 Kč. Vykázané obraty obsahují i obraty ze zdaňované činnosti, ze které za rok 

2018 odvádíme a už jsme také odvedli finančnímu úřadu pro Prahu 9 dan z příjmu ve výši 38 380,--Kč.  

     Z příjmů uvádím: tržby z prodeje služeb ve výši 2 043 841,-- Kč – zde se jedná především o příjmy z hlavní 

činnosti – tělovýchovných služeb našich sportovních oddílů, sportovních akcí a dalších příjmů ve výši 724 

685,--Kč. Dále sem patří výnosy z provozu tělovýchovných zařízení 773 056,-- Kč, nájmů nebytových prostor 

137 000,--, bytových prostor 15 000,-- Kč,  z reklamních výnosů a podpor 166 000,-- Kč, poplatky za 

soustředění 228 100,-- Další významnou položkou příjmů jsou dotace a příspěvky – ze státních prostředků 

od MŠMT v programu  VIII 573 tisíc, od sportovních svazů ČUS 379 200,-- Kč, z grantů hl. města Prahy 

celkem 250 tis. Kč, od Městské části Praha 20 individuální dotace a dar pro oddíl triatlonu na vyšší náklady 

nájmu plavevkého bazénu 30 000,-- celkem tedy ve výši 530 tis. Kč. Zbývající část těchto příjmů pochází ze 

sponzorských příspěvků a darů a činí 131 480,--Kč. Kromě poděkování za podporu ze státního a obecních 

rozpočtů je třeba poděkovat i sponzorům, jmenovitě Interlacto, Stavební geologie, PPL, OaKS, Rotlehner, 

Medcentrum a další drobní přispívatelé. Významným vlastním zdrojem příjmů naší TJ jsou i příspěvky členů 

– celkem jsme v roce 2018 vybrali 1 262 128,-- Kč, z toho příspěvky členské činily 154 tis. Kč a oddílové 

1 107 426,-- Kč. Drobnými hospodářskými příjmy jsou příjmy z provozu prodejních automatů a úroků ve  

výši několika stokorun.        

     V nákladech roku 2018 v celkové výši 4 972 531,39 jsou zaúčtovány tyto položky: celková spotřeba 

materiálu – od drobného až po vybavovací předměty a sportovní nářadí –celkem za 472 009,-- Kč, spotřeba 

energií v našich sportovištích celkem za 493 422,--Kč, z toho je spotřeba el. energie za 198 935,--Kč, plyn za 

223 584,--,  náklady jsou za vodné a stočné 70 903,--.Kč.  Celkové náklady za opravy a údržba našich 

sportovišť činí 590 137,25 Kč. Náklady na cestovné ke sportovním soutěžím dosáhly v roce 2017 celkem 43 

401,--Kč,  Náklady za služby činily celkem 319 018,--Kč.  Dále náklady na sportovní soutěže ve výši 71 580,--, 

sportovní soustředění dětí a mládeže za 228 646,--Kč, pronájmy cizích sportovišť 243 590,--Kč, 

administrativa, telefony, poštovné – kancelář TJ 85 423,--Kč. 

     Osobní náklady celkem činí 1 535 880,--Kč, z toho trenérům a cvičitelům bylo vyplaceno na odměnách za 

práce konané dle dohod o provedení práce nebo fakturovaných nákladů 1 077 780,-- Kč, mzdové náklady 

správce tělocvičny činily 230 100,--Kč a hospodáře TJ 228 000,-- Kč. Náklady pojistného za zaměstnance 

činily 158 832,-- Kč, daň z nemovitosti 2 016,--Kč. Výraznou nákladovou položkou jsou nájmy cizích 

sportovišť - za 365 400,-- Kč, z toho nájmy bazénu pro naše triatlonisty 112 800,--. Ostatní daně a poplatky 

činí 34 774,--Kč.  Další významnou položkou    jsou odpisy nemovitého majetku ve výši 469 789,--Kč. Pojistné 

sportovišť ve výši 37 178,  Kč. Poslední nákladovou položkou je daň z příjmu ve výši 38 380,--Kč.   



     Souhrnný výsledek našeho hospodaření za rok 2018 tedy tvoří převahu příjmů nad výdaji ve výši  

197 210,-- Kč a v hlavní činnosti nezakládá daňovou povinnost na dani z příjmu. Z činnosti zdaňované 

odvedeme na dani z příjmu za loňský rok, jak už bylo řečeno 38 380,-- Kč. 

       

     Výsledky hospodaření našich sportovních oddílů včetně pobočných spolků jsou především jejich 

záležitostí. S největšími oddíly v závěru roku i počátkem roku nového děláme jakousi souhrnnou 

rekapitulaci jejich hospodaření. Do nákladů těch oddílů, kterých se to týká, pak započítáváme interním 

dokladem náklady za spotřebované hodiny v tělocvičně Chvalkovická, oceněné schválenou provozní sazbou 

za jednu hodinu ve výši 250,--Kč. Můžeme konstatovat, že i po započtení těchto, někdy i výraznějších 

položek, není sportovního oddílu, který by v uplynulém roce dosáhl výraznějšího schodku svého 

hospodaření a ovlivnil tak celkové hospodaření naší TJ. Naopak jsou oddíly, které dosahují přebytků, ty se 

pak proměňují v kladné zůstatky na jejich podúčtech. Část příjmů z tělovýchovných služeb i poplatků 

z reklam je časovým rozlišením příjmů převáděna do nového roku v souladu s vystavenými fakturami. Žádný 

z našich sportovních oddílů nezpůsobil nějakou škodu nebo ztrátu. Za vyrovnané hospodaření a úsilí o 

zajištění vlastních příjmů předsedům oddílů z tohoto místa děkuji. Stejně tak za pomoc při vyúčtování 

grantových a dalších příspěvků, které musíme pečlivě zpracovávat a v termínech odevzdávat. Všechna 

vyúčtování předložená našim donátorům, od státního rozpočtu až po městskou část Praha 20, byla shledána 

v pořádku a až na výjimky nebylo třeba opravných opatření. Část ekonomické agendy naší TJ kontrolovala 

Kontrolní a revizní komise TJ, aniž by shledala jakékoliv pochybení. Děkuji Vám za pozornost.  

     Prosím o schválení výsledku hospodaření naší TJ v souhrnném obratu příjmů ve výši 5 169 741,68 Kč, 

nákladů ve  výši 4 972 531,39 a výsledného přebytku – zisku ve výši 197 210,29 Kč Případně nějaké Vaše 

dotazy či připomínky. (prostor pro diskuzi, odpovědi na otázky). Hlasování: Pro, proti, zdržel se. Usnesení.    



Podrobnější údaje o hospodaření TJ lze vyčíst z přiložených výkazů – rozvahy (Příloha č. 2) a výkazu ztrát a 

zisku za minulý rok (Příloha č. 3).   



 





 











 



 

 

Děkuji Vám za pozornost, přeji Vám hodně zdraví, dostatek sportu a zdravého pohybu vůbec.  

Nazdar ! 


