
Výroční zpráva
Tělovýchovné jednoty

Stolní tenis Praha
Z.S.

za rok 2021
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Výročni' zpráva je zpracována  za  období počínající dnem  1.  ledna  2021 a
končíci' dnem 31. prosince 2021  na základě vyhodnoceni' činnosti TJ Stolni' tenis
Praha  a  jeji' jednotlivá  ustanovení  byla  předmětem  jednáni'  členské  schůze  TJ
Stolni' tenis Praha konané dne 8. 3. 2022.
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1. Obecné informace o organizaci
Název účemí jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Právní foma:
Spisová značka:

Bankovní spojení:
www.tj.stolnitenispráha.cz
email:

TJ Stolní tenis Praha, z.s.
Viktorinova 1210/8, Práha 4 -Nusle
22866752
neplátci  DPH

spolek
L 21637 vedená u Městského soudu v
Praze
23 00070018/2010 FIo banka

tjstp@pingpongpraha.cz

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
TJ  Stolni' tenis  Praha  má  svoji  hlavni' činnost vymezenou  svými  stanovami.  Ve
sledovaném   období   realizoval   veškerou   hlavní  činnost   organizace,   zejména

provoz Centra Ďáblice -Centra stolního tenisu Ďáblice.

3) Struktuia organizace

Nejvyšši'm orgánem TJ Stolní tenis Praha je členská schůze.  Nejvyšši'm výkonným

orgánem je představenstvo TJ.

Statutárním orgánem je:
Představenstvo TJ ve složení:
lng. Miloslav Fuček, předseda představenstva TJ
Ak. arch.  Marek Krčil, místopředseda představenstva TJ
Blanka  Bělohlávková, člen představenstva TJ

Ve  sledovaném  období  nedošlo   ke  změnám  ve  struktuře  organizace  ani   ke
změně ve složení statutárních orgánů.

4) Členská základna

TJ Stolní tenis Praha  evidoval  na  konci sledovaného obdobi' 4 členy v následuji'ci'
struktuře:

Děti Mládež DOspělí Právnické
(do  151et) (od 15 do  18let) (nad 181et) Osoby

Členové 0 0 3 1
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5) Hospodaření organizace
TJ   Stolní   tenis    Praha    vprůběhu    roku   financovala   svoji    činnost   zejména
zčlenských   při'spěvků,   příjmů   z   pronájmů  Centra   stolního  tenisu   (platby  za

pronájem   stolů   na   stolni'   tenis   a   doplňkové   služby),   startovného   turnajů
PinecArény a Centra Ďáblice (nájmů za pronájem sálu sokolovny).
Organizace  ve  sledovaném  období  dosáhla  výsledku  hospodaření  dle  při'loh  -
Výkazu  zisku  a  ztráty  a   Rozvahy.  Veškeré  náklady  (při'jmy)  a  výnosy  (výdaje)
odpovídají plánu  na  uvedené  obdobi'.  Organizace vykazuje  dostatek finančni'ch

prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.
Podrobnějši'  informace  o  hospodaření  organizace  ve  sledovaném  období jsou
uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Při'loha č. 1 -Výkaz zisku a ztráty
Při'loha č, 2 -Rozvaha
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AKTIVA                                                                                                                              řČíslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu

ádky dni účet. období dni účet. období

A. Dlouhodobý majetek celkem1.Dlouhodobýnehmotnýmajetek celkem1.Nehmotnévýsledkyvýzkumuavývoje2.Software0't1'ráva 001

002

003
004
0053.     cenienap4.Drobnýdlouhodobý nehmotný majetek5.Ostatnídlouhodobýnehmotnýmajetek6.Nedokončenýdlouhodobýnehmotnýmajetek7.Poskytnutézálohynadlouhodobýnehmotnýmajetek11.Dlouhodobýhmotnýmajetekcelkemk
006
007
008
009
010

0111 .  Pozem  y2.Umělecká díla, předměty a sbírky3.Stavby4.Hmotnémovitévěciajejichsoubory5.Pěstitelskécelkytrvalýchporostů6.Dospělázvířataajejichskupiny7.Drobnýdlouhodobýhmotnýmajetek8.Ostatnídlouhodobýhmotnýmajetek9.Nedokončenýdlouhodobýhmotnýmajetek10.Poskytnutézálohynadlouhodobýhmotný majetek111.Dlouhodobýfinančnímajetekcelkem1.Podíly-ovládanáneboovládajícíosoba2.Podíly-podstatnývliv3.Dluhovécennépapírydrženédosplatnosti4.Zápůjčkyorganizačnímsložkám5.Ostatnídlouhodobézápůjčky6.Ostatnídlouhodobýfinančnímajeteklv.Oprávkykdlouhodobémumaj.celkem1.Oprávkyknehmotnýmvýsledkůmvýzkumuavývoje2.Oprávkyksoftwaru3.Oprávkykocenitelnýmprávům4.Oprávkykdrobnémudlouhodobémunehmotnémumajetku5.Oprávkykostatnímudlouhodobémunehmotnémumajetku6.Oprávkykestavbám7.Oprávkyksamostatnýmhm.movitýmvěcemasouborůmhm.  movitých věc8.Oprávkykpěstitelskýmcelkůmtrvalýchporostů9.Oprávkykzákladnímustáduatažnýmzvířatům10.Oprávkykdrobnémudlouhodobémuhmotnémumajetku11.Oprávkykostatnímudlouhodobémuhmotnémumajetku
012

013

014

015

016

017

018

019

020
021

022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

032
033
034

í035

036
037
038
039



8. Krátkodobý majetek celkem1.Zásobycelkem1.Materiálnaskladě 040 346 306

041

042

2.  Materiál na cestě 043

3.  Nedokončená výroba4.Polotovaryvlastnívýroby5.Výrobky 044
045

046

6.  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny7.Zbožínaskladěavprodejnách8.Zbožínacestě 047
048
049

9.  Poskytnuté zálohy na zásoby 050
23211.  Pohledávky celkem1.Odběratelé 051 250

052 64 64

2.  Směnky k inkasu3.Pohledávkyzaeskontované cenné papíry4.Poskytnutéprovoznízálohy5.Ostatnípohledávky6.Pohledávkyzazaměstnanci7.Pohledávkyzainstitucemisoc.zabezpečení a veřejného  zdravot.  pojištění8.Daňzpříjmu9.Ostatnípřímédaně10.Daňzpřidanéhodnoty11.Ostatnídaněapoplatky12.Nárokynadotaceaostatnízúčtovánísestátnímrozpočtem13.NárokynadotaceaostatnízúčtovánísrozpočtemorgánůÚSC 053
054

055 177 159

056 9 9

057
058

059

060
061

062

063
064

14.  Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti15.PohledávkyzpevnýchtermínovanýchoperacíaopcÍ16.Pohledávkyzvydanýchdluhopisů17.Jinépohledávky 065
066

067
068

18.  Dohadné účty aktivní 069

19. Opravná položka k pohledávkám 070
96 74111.  Krátkodobý finanční majetek celkem1.Peněžníprostředkyvpokladně 071

072 9 21

2.  Ceniny 073
543. Peněžní prostředky na účtech 074 88

4.  Majetkové cenné papíry k obchodování5.Dluhovécennépapírykobchodování 075
076

6. Ostatní cenné papíry7.Penízenacestě 077

078 -1 -1

lv. Jiná aktiva celkem1.Nákladypříštíchobdobí 079

080

2.  Příjmy  příštích  období 081

306AKTIVA CELKEM 082 346



PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 083 -1  751 -1  663

1. Jmění celkem 084 -1  727 -1  727

1.  Vlastní jmění 085 -1  727 -1  727

2. Fondy3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků11.Výsledekhospodařenicelkem 086
087

088 -24 64

1.  Účet výsledku hospodaření 089 88

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím  řízení 090 -24 -24

3.  Nerozdělený zisk,  neuhrazená ztráta minulých let 091

8. Cizi zdroje celkem].Rezervycelkem1.Rezervy 092 2097 1969

093

094

11. Dlouhodobé závazky celkem1.Dlouhodobéúvěry 095
096

2. Vydané dluhopisy3.Závazkyzpronájmu4.Přijatédlouhodobézálohy5.Dlouhodobésměnkykúhradě6.Dohadnéúčtypasivní 097

098

099
100

101

7.  Ostatní dlouhodobé závazky 102
1969111. Krátkodobé závazky celkem1.Dodavatelé 103 2097

104 998 913

2. Směnky k úhradě3.Přijatézálohy 105

106 3 3

4.  Ostatní závazky 107 10 10

5. Zaměstnanci 108 25

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního poi. 110 9

8.  Daň z příjmu 111

9.  Ostatní přímé daně 112 5

10.  Daň z přidané hodnoty 113

11. Ostatní daně a poplatky 114

12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 115

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů  územních samosprávných celků 116

14. Závazky z upsaných  nesplacených cenných papírů a podílů 117

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 119

17.  Jiné závazky 120 1047 1043

18.  Krátkodobé úvěry 121

19.  Eskontní úvěry20.Vydanékrátkodobé dluhopisy 122

123

21. Vlastní dluhopisy 124

22.  Dohadné účty pasivní 125

23.  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126

lv. Jiná  pasiva celkem1.Výdajepříštíchobdobí 127

128

2.  Výnosy příštích  období 129

306PASIVA CELKEM 130 346



Pozn.:

Odesláno dne:

08.02.2022

Razítko:                        Podpis odpovědné
Osoby:

Tsě,iá`i::ht:V;ni:jf:gů: ©    ,|`qtJL  fJ-|-

Viktorinoval210/8,Praha4

Podpis osoby                       Okamžik sestavení:
odpovědné za
sestavení:

ljLL 4+-
Telefon:   €S'} +Í4  q6y



Vyk            k          t    tyE=
A.  NÁKLADY

Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem  805

1. Spotřebované nákupy1.Spotřebamateriálu,energie a ostatních  neskladovaných dodávek2.Prodanézboží3.Opravyaudržování4.Nákladynacestovné5.Nákladynareprezentaci6.Ostatníslužby11.Změnystavuzásobvlastníčinnostiaaktivace7.Změnastavuzásobvlastníčinnosti8.Aktivacemateriálu,zbožíavnitroorganizačníchslužeb9.Aktivacedlouhodobéhomajetku111.Osobnináklady10.Mzdovénáklady11.Zákonnésociálnípojištění12.Ostatnísociálnípojištění13.Zákonnésociálnínáklady14.Ostatnísociálnínákladylv.Daněapoplatky15.DaněapoplatkyV.Ostatnináklady16.Smluvnípokuty,úrokyzprodleníaostatnípokutyapenále17.Odpisnedobytnépohledávky18.NákladovéÚroky19.Kursovéztráty20.Dary21.Mankaaškody22.JinéostatnínákladyVI.Odpisy,prodanýmajetek,tvorbaapoužitírezervaopravných položek23.Odpisydlouhodobéhomajetku24.Prodanýdlouhodobýmajetek25.Prodanécennépapíryapodíly27.Prodanýmateriál28.TvorbaapoužitirezervaopravnýchpoložekVII.Poskytnutépřispěvky28.Poskytnutéčlensképřísp.apřísp.zúčtovanémeziorganizačnmsložkamiVlll.Daňzpříjmů29.DaňzpříjmuNákladycelkem 756 49

87 87

47 47

29 29

2 2

640 640

98 98

88 88

10 10

854 49 903



8. VÝNOSY
Činnost

H'avní Hospodářská Celkem

1. Provozni dotace 322 322322

1.  Provozní dotace 322
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Razítko:                        Podpis odpovědné
Osoby:^S't.;]'á[rt;;ň.i;JÉ:áJň; ®    l\_CA   rÝ

Viktorjnova ] 2 ] 0/8, Praha 4

Tělovýchovna jednota

Podpis osoby                       Okamžik sestavení:
odpovědné za
sestavení:

HEE=E
Telefon:   Gt)3   \f4 C\C.,í



Příloha k účetní závěrce společnosti
TJ Stolní tenis Praha, z.s. za účetní období

01.01L2021  -31.12.2021

Název účetní jednotky je:             TJ stolní tenis praha, z.s.
Účetní jednotka je zapsána (registrována) Městským soudem v Praze,  L21637
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetní jednotka používá odpisy shodné s daňovými odpisy.
Účetní jednotka nevytváří opravné položky ani rezervy.
Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou 8.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná
událost.

Pro přepočet cizí měny pouŽívá Účetní jednotka pevný roční kurz
Účetní jednotka nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných  společnostech.
Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné splatné závazky pojistného na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a
evidované daňové nedoplatky u  místně příslušných finančních orgánů.

Účetní jednotka nemá Žádné akcie nebo podíly.
Účetní jednotka nemá žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani prioritní dluhopisy ani

ůoč::nbínjédcneontRáůs#gžnáedbnoépzrá#:zkysp,atnédé,enežzapět,et
Účetní jednotka nemá Žádné závazky kryté plnohodnotnou zárukou
Účetní jednotka nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.

Hospodářský výsledek hospodaření z hlavní činnosti je 64 340,64;
z hospodářské činnosti je 19.750,60 Kč.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 0,58.
Počet členů statutárních a kontrolních orgánů,  kteří jsou zároveň zaměstnanci je 0.
Osobní  náklady Činí 87112,00.
Ostatni sociální náklady činí 0,00.
Výše odměn a funkčních  požitků členům statutárních a kontrolních orgánů z titulu jejich funkce
Činí 0,00

právní forma:                                       Spolek

ů°čS'tán|Íj:du;Čo:inaíJper838íkuí:ejás,eá#Ínc?ShtousvpeoddeánřškvoeusčtFnnn°oVs€Ch
doplňkový prodej zboží v herně stolního tenisu -občerstvení a sportovní potřeby
Statutárním orgánem je představenstvo ve složení:
předseda              lng.  Miloslav Fuček
místopředseda ak.  arch.  Marek Krčil
Člen                       Blanka Bělohlávková
sídlo účetní jednotky je:
Viktorinova  1210/8
Praha 4 - Nusle
140 00
Evid.  Městský soud v Praze,  L 21637



Základ daně z příjmů byl stanoven jako součet kladných  hospodářských výsledků (zisků)
jednotlivých akcí hlavní činnosti  plus hospodářský výsledek z hospodářské činnosti zvýšený o
nedaňové náklady těchto akcí. Vzhledem k tomu, že účetní odpisy jsou shodné s daňovými,
nebylo nutné v tomto směru provádět Úpravy.  Při stanovení základu daně bylo využito odčitatelné
položky dle § 20 odst.  (7) zákona o daních z příjmů.
Prostředky takto získané v minulém  účetním období byly využity  na pokrytí ztrát hlavní činnosti v
jejich  plné  výši.

Daňová povinnost za  minulé Účetní období činí 0,00
Daňová povinnost za sledované účetní období 0,00
Zaplacená daň za minulé účetní období Činí 0,00
Zaplacená daň za sledované účetní období činí 0,00

Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty,  u kterých je uvedení podstatné pro
hodnocení finanční a majetkové situace nejsou žádné
Dlouhodobé bankovní  úvěry jsou ve výši 0,00  Kč s úrokem 0 % a jištěním žádným.

Členové statutárních a kontrolních orgánů a jejich rodinných přislušníků ve firmách, s
nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy:
lng. Miloslav Fuček:
jako OSVČ
webhosting, data, tisk, skenování materiálů a telefony: 6.032,--Kč
dodání spotřebního  materiálu:  7.785,--Kč
nájm yzapůjčeného vybavení:  3.900,--Kč
dodané zboží: 47.396,50 Kč

::Pbňpkgvéúklidovépráceadezinfikování.348oo,--Kč
správce CST Ďáblice:  hrubá mzda 54.550,--KČ
dále dobrovolnicky odpracováno 503 hodin
Blanka Bělohlávková
na DPČ úklid  CST Ďáblice:  hrubá  mzda  19.800,--KČ
dále dobrovolnicky odpracováno 34 hodin

Výše záloh a úvěrů,  poskytnutých Členům statutárních a kontrolních orgánů 0 Kč s Úrokem 0 %.

Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku.

Přehled přijatých  provozních dotací:

ěí::::íasppr°oť:žnéšŤeBtáubr,?ce-GrantnaProvozCSTĎábiicei82i4i,5o
Magistrát hl,  m.  Prahy -Grant provozní       140 000,00

Přehled přijatých darů

#,ŠcpkraapaaTi:,,|eb-Dnaar-ps::žoerLÍčšjTmĎág,i'é:cž:oowbndob,íbckdownu
Haba Maftin  dar na podporu sportu
Dar Jansa Jiří na podporu CST
Dar Wichs Sáša na podporu CST
Dar na podporu CST -František Kudláček
Dar Hrneček Vojtěch na CST
Mačkal  František -dar na  podporu  sportu
Dar Robert Novotný na podporu CST
Dar Jelínek Tomáš na podporu CST
Dar Miroslav Filip na podporu  CST
Dar od lTC Praha F na podporu sportu (CSV Ďáblice)

100 000,00
20 000,00

9 500,00
1  500,00
1  200,00
1  200,00
1  000,00
1  000,00

500,00
500,00
500,00
300,00



Přehled  přijatých  investičních dotací:
žádné investiční dotace nebyly přijaty.

Přehled o veřejných  sbírkách
Žádné veřejné sbírky nebyly uspořádány.

Zisky z předcházejících  účetních období byly Částečně použity na realizaci  hlavní Činnosti v
letošním roce, Částečně ponechány jako nerozdělený zisk pro činnost v dalších obdobích.

lng.  Miloslav  Fuček
Vypracoval:
Praha    25.01.2022
lng.  Miloslav Fuček
Odpovědná osoba:

|fl  r~       v,kís:t;;ixo;;;il;/JÍ:jr:a:a:

Zpracováno účetním softwarem OKbase One 3.40
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6) Poděkování sponzorům a dárcům

a) Poděkování za přímou finančni' podporu
Magistrát hl. m.  Prahy                   140.000,--Kč
Národnísportovníagentura       182.141,50 Kč
Martin Haba                                           9.500,--Kč
a všem drobným dárcům.

b) za materiálni', věcnou a jinou podporu
lng,  Miloslavu Fučkovi

Blance Bělohlávkové
Dušanu  Dvořákovi

lTC Praha -klub stolni'ho tenisu, z.s.
lnternet mládeži z.s.

7) Přehled dobrovolnické práce

Jméno Počet hodin Hodnota v Kč

lng.  Miloslav Fuček 503 80.056,--

Blanka Bělohlávková 34 5.634,--

Václav Zahradník 10 1.350'--

Tělovýchovnájednota
Stolní tenis Praha

®

Viktorinova 1210/8, Praha 4

Sestavil lng. Miloslav Fuček                   A,>úJztL Í-~
Dne 21.1.2022

***  8  ***


