




















Tělovýchovná jednota P řeštice z. s. 
 

Tř. 1. máje 1094, Přeštice 334 01, IČ: 00478300 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

 

sestavená k 31. 12. 2015 
 



I. Základní údaje 
 
 
Druh organizace:  právnická osoba, spolek 
 
Název:   Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. 
 
Adresa:   Tř. 1. máje 1094, Přeštice 334 01 
 
Statutární orgán: Výkonný výbor 

 
Předseda:  Karel Švarc 

 Tajemník:  Karel Tušek 
 Hospodář: Ing. Martin Kadaník 

1. Člen: Jaroslav Zavadil 
2. Člen: Jaroslav Janda 

 
Datum vzniku: Registrace MV ČR: VSP/1-216/90-R ze dne 11. 5. 1990 
 
Účelem a hlavním posláním Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s. je: 
 

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a 
turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, 

b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,  
c) provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
d) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních 

etických a mravních pravidel, umožnit jim informovanost v oblasti tělesné kultury, 
e) hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty, za tím účelem spolupracovat s orgány státní 

správy, města a ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) i 
jednotlivci, 

f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury 
g) a zdraví veřejnosti, a to především se zaměřením na děti a mládež. 

 
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. může (a to výlučně k podpoře své hlavní činnosti) 
provozovat hospodářskou činnost. 
 



II. Obecné účetní zásady 
 
 
1. Dlouhodobý majetek 
 
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč 
a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. 
 
Drobný majetek účtuje organizace přímo do nákladů. 
 
Stavby se odpisují po dobu 30 let a samostatné věci movité po dobu 5 let. 
 
 
2. Opravné položky 
 
Opravné položky organizace vytváří k pohledávkám v případě, že je jejich dobytnost špatná. 
O opravné položce rozhoduje hospodář organizace. 
 
 
3. Časové rozlišení 
 
Organizace účtuje zejména o výdajích příštích období, jejichž výše je stanovena na základě 
skutečně vyfakturovaných dodávek energií v roce 2016 za zdaňovací období 2015. Výdaje 
příštích období dále zahrnují náklady sdružených oddílů a klubů, které se vztahují k roku 
2015 a byly proúčtovány pokladnou až v roce 2016.   
 
 
4. Vlastní jmění a fondy 
 
Ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého 
majetku. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64 – Ostatní výnosy současně 
s účtováním odpisů ve stejné výši jako zaúčtované odpisy z příslušného bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku. 
 
 
5. Přijaté dary a dotace 
 
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů. K rozvahovému dni 
nevyčerpané dary a dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím výnosů 
příštích období. 
 



III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
1. Dlouhodobý majetek 
 
V roce 2015 byly tyto přírůstky dlouhodobého majetku: 
a) Dětské hřiště – fotbalový areál  122 tis. Kč 
 
 
2. Pohledávky a závazky 
 
Organizace eviduje pohledávky po splatnosti z titulu poskytnutých ubytovacích služeb ve výši 
35.940,- Kč a poskytnutých služeb sdruženými oddíly ve výši 1.992,- Kč. Pohledávky ve 
splatnosti činí 94.075,- Kč. 
 
Organizace neeviduje žádné závazky po splatnosti, závazky ve splatnosti činí 435.623,- Kč. 
 
 
3. Majetek neuvedený v rozvaze 
 
Kromě drobného majetku sdružených oddílů a klubů v zanedbatelné hodnotě neeviduje 
organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze. 
 
 
4. Závazky nevykázané v rozvaze 
 
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.  
 
 
5. Osobní náklady 
 
Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 

0,99 1,03 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 
2015 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 
2014 

0 0 

 
 
Osobní náklady na zaměstnance včetně dohod o provedení práce, z toho na členy řídících 
orgánů 
 



2015 v tis. Kč 2014 v tis. Kč 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících orgánů 

Osobní náklady na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících orgánů 

708   72 684   67 

 
Členům statutárního orgánu v roce 2015 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani 
jiná plnění. 
 
  
6. Zástavy a ručení 
 
Níže uvedený majetek organizace je zatížen zástavním právem a předkupním právem. 
 
Zástavní právo smluvní 
k zajištění pohledávky v budoucnu podmíněně vzniklé ve výši 5.000.000,- Kč včetně 
příslušenství 
 
Česká unie sportu, z. s., Zátopkova 100/2, Břevnov, 16900 Praha 6, IČ: 00469548 Stavba: bez 
čp/če na parc. St. 1124, zapsaná na listu vlastnictví 1371, v kat. území 735256 Přeštice, 
V-56/2009-434 
 
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 29. 12. 2008. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 14. 1. 2009, uloženo na prac. Plzeň-jih 
 
 
Předkupní právo 
 
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ: 00257125, Parcela: St. 1993, 
zapsaná na listu vlastnictví 1371, v kat. území 735256 Přeštice, V-315/2001-434 
 
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ: 00257125, Stavba: č. p. 1094, 
zapsaná na listu vlastnictví 1371, v kat. území 735256 Přeštice, V-315/2001-434 
 
Listina: Smlouva kupní, o zřízení věcného předkupního práva. Právní účinky vkladu práva ke 
dni 26. 9. 2001, uloženo na prac. Plzeň-jih 
 
 
7. Výnosy 
 
Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele. 
 
 
 
8. Přijaté dary a dotace  
 
V roce 2015 byly přijaty následující dotace a dary od krajů, měst a obcí: 
 



Poskytovatel Částka 

Město Přeštice 1.095.431,- Kč 

Město Přeštice 94.500,- Kč 

Plzeňský kraj 380.000,- Kč 

Celkem 1.569.931,- Kč 

 

Kromě výše uvedených dotací a darů byly v roce 2015 přijaty dary od nadací, právnických a 
fyzických osob. Veškeré dary a dotace za rok 2015 byly vyčerpány. 
 
V roce 2015 byly přijaty následující dotace a dary (uvedeny dary nad 10 000 Kč): 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

IAC Group s. r. o. 
 

195.000,- Kč Finanční dar 

Česká unie sportu 70.700,- Kč Dotace 

FAČR, OFS, KFS 51.455,- Kč Dotace 

Trhy kovového odpadu - Plus, spol. s r.o. 
 

40.000,- Kč Finanční dar 

Plzeňská krajská organizace ČUS, národní 
házená 

39.142,- Kč Dotace 

Kersial Pro, s. r. o. 30.000,- Kč Finanční dar 

Nadace ČEZ 30.000,- Kč Finanční dar 

GERLACH spol. s r. o. 20.000,- Kč Finanční dar 

SAZOM, spol. s r. o. 20.000,- Kč Finanční dar 

Lesy České republiky, s.p. 15.000,- Kč Finanční dar 

BK INVEST s. r. o. 15.000,- Kč Finanční dar 

SUPTel a. s. 15.000,- Kč Finanční dar 

Mikroregion Přešticko 15.000,- Kč Dotace 

OSTATNÍ dotace a dary 62.470,- Kč Ostatní dotace a dary 

Celkem 618.767,- Kč  

 

 
10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
 
Výsledek hospodaření za rok 2015 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 
  
Za rok 2015 organizace vykazuje zisk z vedlejší zdaňované hospodářské činnosti ve výši 
889.144,- Kč. Základ daně z příjmu ve výši 889.144,- Kč byl zaokrouhlen a snížen na 




