
 
1 

 

 
 

TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s. 
Pivovarská 354 

582 23 Havlíčkova Borová 
IČ: 15059057 

www.tjsokolborova.cz 
 
 
 

 
 
 
 
 

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021 
 
Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva financí č. 504/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují 
podvojné účetnictví. 
Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní 
písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
 
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak. 
 
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2021 a končící dnem 31. prosince 2021.

http://www.tjsokolborova.cz/
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1. Obecné údaje o účetní jednotce 

Název:  TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s. 
IČ:  15059057 
Sídlo:  Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova Borová 
DPH:  není plátce DPH 
 
Vznik a údaj o zápisu do rejstříku: 
Účetní jednotka vznikla 20. listopadu 1990 jako TJ Sokol Havlíčkova Borová (Tělovýchovná jednota Sokol 
Havlíkova Borová). 
Transformace na Spolek proběhla na přelomu července a srpna roku 2017, kdy byla organizace zapsána do 
spolkového rejstříku jako TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s., a to ke dni 8. srpna 2017. Spolek je zapsán ve 
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové (L 9125). 
 
Změny provedené v uplynulém účetním období:  
Žádné významné organizační změny nebyly provedeny. 
 
Hlavní předmět činnosti: 
Sportovní činnost, pořádání sportovních a kulturních akcí. 
 
Hospodářská činnost: 
Hostinská činnost a Prodej kvasného lihu konzumního lihu a lihovin, ubytování. 
  
Organizace a řídící orgány: 
Spolek TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s. má tyto orgány:  
a) valná hromada jako orgán nejvyšší, je složena ze všech členů TJ starších 18 ti let, 
b) výkonný výbor jako orgán výkonný, zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními 
valné hromady, 
c) předseda jako orgán statutární, předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady 
a výkonného výboru, 
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní, dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost 
v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.  
 
Předseda: 
Ing. Hana Chlubnová 
 
Složení kontrolní komise: 
Josef Staněk 
Vlasta Šnajdrová 
Eva Fojtíková 
 
Organizace měla k datu uzávěrky 196 registrovaných členů = osoby, které zaplatily členský příspěvek. Členský 
příspěvek je vybírán na základě Stanov organizace. Pro rok 2021 schválil Výkonný výbor ponechat členský 
příspěvek TJ za osobu ve výši: 100,- Kč (dospělí členové, děti a důchodci). Valná hromada se v roce 2021 kvůli 
situaci kolem covid 19 nekonala, o účetní závěrce a důležitých záležitostech rozhodl na svém jednání Výkonný 
výbor TJ v čele s předsedou TJ. 
V rámci organizace aktivně pracuje Fotbalový oddíl, zde je vybírán oddílový příspěvek – fotbal: 500,- Kč aktivní 
sportovec nad 18 let, 200,- Kč aktivní sportovec do 18 ti let včetně, 100,- Kč ostatní. 
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2. Použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování 

2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 
a) Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek 

Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
b) Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností 

Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje 
c) Bezplatně získaný dlouhodobý nehmotný majetek 

Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje 
d) Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 
 Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek 
a) Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek 

Organizace k datu účetní závěrky vykazuje majetek ve výši 253 570 Kč. Jedná se o vrt umístěný na 
fotbalovém hřišti, který byl uveden v provoz na začátku roku 2018. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností 
 Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
c) Bezplatně získaný dlouhodobý hmotný majetek 

Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
d) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
 Organizace k datu účetní závěrky odpisuje majetek – vrt, odpis za rok 2021 je ve výši 8 622 Kč. 

2.3. Dlouhodobé cenné papíry a podíly - organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
2.4. Zásoby 

a) Nakupovaný materiál - je oceňován v pořizovací ceně zahrnující cenu pořízení a výdaje s pořízením 
související. 

b) Pořízení zboží – organizace k datu účetní závěrky vykazuje v rámci své hospodářské činnosti zásoby ve 
výši 66 381,38 Kč. 

c) Zásoby pořízené bezplatně - organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
2.5. Pohledávky 

 Pohledávky jsou oceňovány nominálními hodnotami nebo cenou pořízení. 
2.6. Krátkodobý finanční majetek 
 Organizace k datu účetní závěrky vykazuje částku ve výši 142 010,01 Kč. 
 a) Pokladna – zůstatek k 31. 12. 2021 činí 112 283 Kč. 
 b) Bankovní účet – je veden u České spořitelny, zůstatek k 31. 12. 2021 činí 29 727,01Kč. 
2.7. Závazky a přijaté úvěry 

Závazky jsou oceněny nominální hodnotou. 
2.8. Přepočet aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během účetního období 

Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
2.9. Podstatné změny způsobů oceňování oproti předchozímu účetnímu období 

Podstatné změny v účetním období nenastaly. 
2.10. Podstatné změny způsobů odpisování oproti předchozímu účetnímu období 
 ---------- 
2.11. Podstatné změny postupů účtování oproti předchozímu účetnímu období 

--------- 
2.12. Podstatné změny způsobů oceňování oproti požadavkům § 24-27 Zákona o účetnictví 
 --------- 
2.13. Podstatné změny způsobů odpisování oproti požadavkům § 28 Zákona o účetnictví 
 -------- 
2.14. Podstatné změny postupů účtování oproti požadavkům § 4,2 Zákona o účetnictví 
 -------- 
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3. Doplňující informace k rozvaze 

3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný drobný majetek 
Organizace k datu účetní závěrky vykazuje dlouhodobý hmotný drobný majetek.  
Majetek je evidován, odepisován na základě vnitřní směrnice organizace, která byla schválena Výkonným 
výborem TJ. 

3.2. Dlouhodobý finanční majetek 
Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 

3.3. Pohledávky 
a) Přehled pohledávek 

• dlouhodobé pohledávky = 0,- Kč 

• krátkodobé pohledávky = 0,- Kč 
b) Pohledávky kryté podle zástavního práva 

Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
3.4. Opravné položky 

Organizace nevykazuje k datu účetní závěrky přechodné snížení hodnoty aktiv. 
3.5. Jmění 

a) Stav jmění 
Jmění je ve výši 366 911,45 Kč. Jmění je tvořeno majetkem organizace, dále případnými zisky nebo 
pokrytými ztrátami z předchozích účetních období. 

b) Schválení a rozdělení výsledku hospodaření 
Výsledek hospodaření – ztráta ve schvalovacím řízení ve výši -8 240,78 Kč bude převedena na základě 
rozhodnutí Výkonného výboru spolku na účet Nerozdělený zisk minulých let. Valná hromada se bude 
konat až v květnu 2022, a to z důvodu situace kolem covid 19. 

 c) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 
     Neuhrazená ztráta z minulých let činí -798 916,92 Kč. 
3.6. Závazky 

a) Přehled závazků 

• dlouhodobé závazky = 0,- Kč 

• krátkodobé závazky = 74 352,72- Kč (Jedná se o mzdové závazky za zaměstnance (6 507 Kč) 
a vůči institucím FÚ ve výši (663 Kč) a dále závazky vůči Městys Havlíčkova Borová za ubytovací 
poplatek (6 740Kč), vyúčtování energie a tepla (60 442,72 Kč) jejíž vyúčtování obdržel náš spolek až 
v lednu 2022. Závazky vůči zaměstnancům a institucím byly v lednu 2022 uhrazeny.) 

b) Závazky kryté podle zástavního práva 
     ------ 

3.7. Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry 
Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 

3.8. Jiná pasiva 
 Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
3.9. Daň z příjmů 

Organizace nemá v roce 2021 daňovou povinnost, neboť si upravený základ daně ponížila o částku podle 
§ 20 odst. 7 zákona.  

 
Finanční leasing 

Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
 

Nepeněžité závazky a jiná plnění neuvedené v účetnictví 
Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
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4. Doplňující informace k výkazu zisku a ztrát 

4.1. Výnosy a náklady 
Výnosy v hlavní činnosti jsou tvořeny především členskými příspěvky, dále dotacemi (dotace MŠMT „Můj 
klub 2021“ ve výši 165.317,50 Kč, dotace OSS Havlíčkův Brod (střešní organizace) ve výši 5.559- Kč, 
dále výnosy z pořádaných (spolupořádaných) kulturních akcí. Náklady tvoří náklady na provoz, nákup 
služeb (pronájem sportovních ploch, náklady na rozhodčí, soutěže, turnaje, a to především pro děti a 
mládež) dále nákup vybavení a pomůcek pro fotbalový oddíl. 
Výsledek hospodaření v účetním (daňovém) roce 2021 je ztrátový, a to ve výši – 8.240,78- Kč. Ztráta byla 
zapříčiněna především skutečností, že organizace nemohla provozovat své hospodářské činnosti 
(hospoda, ubytovna) v plném rozsahu (Covid 19), nedošlo tak k pokrytí nákladů na hlavní činnost. Výše 
ztráty je v tomto roce nižší, neboť byly některé náklady odpuštěny (náklady na energie a teplo), či 
kompenzovány (kompenzační bonusy ze strany státu). 

4.2. Osobní náklady 
Organizace měla k 31. 12. 2021 0 zaměstnanců, organizace nemá žádného zaměstnance na stálý 
pracovní poměr. 

4. 3. Ostatní náklady 
Jedná se o náklady – spotřeba materiálu, ostatní služby, provozní náklady atp., které jsou vždy členěny 
analyticky a dle jednotlivých činností organizace (hlavní, hospodářské – hospoda, ubytovna). 
V roce 2021 bylo jako v předešlých letech investováno především do zázemí organizace – budova TJ 
(rekonstrukce klubovny – zázemí spolku pro scházení a prádelny TJ), kterou vlastní Městys Havlíčkova 
Borová (budova čp. 345) a spolek ji využívá na základě dlouhodobé Smlouvy o výpůjčce. 

5. Propojené a spřízněné osoby 

5.1. Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům spolku (včetně plnění poskytnutých bývalým 
členům) 

Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
5.2. Pohledávky vůči propojeným osobám 
 Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
5.3. Závazky vůči propojeným osobám 
 Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
Významné položky, které jsou ve výkazech kompenzovány s jinými položkami 

Organizace k datu účetní závěrky nevykazuje. 
Události mezi rozvahovým dnem a datem sestavení závěrky 

Po rozvahovém dni nedošlo k podstatným událostem. 
 Přijaté dary 
Poskytnuté příspěvky 
 Organizace poskytla příspěvky ve výši 18.500,- Kč. Jednalo se o příspěvky střešním organizacím: 
17.500,- Kč (FAČR), 1.000,- Kč (ČUS – OSS Havlíčkův Brod).   
 
V Havlíčkově Borové dne 7.3.2022 

 
Sestavila: Ing. Andrea Pátková účetní 
 
 
Ověřila: Ing. Hana Chlubnová, předseda 


