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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem  1.  Iedna  2019 a
končící dnem 31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti. TJ Stolní tenis
Praha  a  její jednotlivá  ustanovení  byla  předmětem  jednání členské  schůze  TJ
Stolní tenis Praha konané dne 11. 2. 2020.
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1. Obecné informace o organizaci
Názevúčetm'jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Právní foma:
Spisová značka:

Bankovní spoj ení :
www.tj.stolnitenispraha.cz
email:

TJ Stolní tenis Praha, z.s.
Viktorinova 1210/8, Praha 4 - Nusle
22866752
neplátci DPH
spolek
L 21637 vedená u Městského soudu v
Praze
2300070018/2010 FIO banka

tjstp@pingpongpráha.cz

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

provoz Centra Ďáblice -Centra stolního tenisu Praha.

3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem TJ Stolni' tenis Praha je členská schůze.  Nej.vyšším výkonným

orgánem je představenstvo TJ.

Statutárni'm 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 statutárni'ch orgánů.

4) Členská základna
TJ Stolní tenis Praha evidoval na konci sledovaného období 4 členy v následující
struktuře:

Děti Mládež Dospělí Právnické
(do 151et) (od 15 do 18let) (nad 18 let) osoby

Členové 0 0 3 1
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Rodimý tumaj Rodimý tumaj družstev
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Rodimý tumaj družstev Přebory TTC Praha mládeže
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Přebory TTC Praha mládeže Přebory TTC Praha mládeže
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Příměstský tábor pořádamý TTC Práha Příměstský tábor pořádaný TTC Praha
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Příměstský tábor pořádaný TTC Práha Příměstský tábor pořádaný TTC Praha
trénink na robotu trénink na robotu
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Tumaje dětí a mládeže okresm' a Velká cena CST Dáblice -jeden z
rekreační úrovně dvouher a čtyřher favoritů Dominik Kubíček

5) Hospodaření organizace
TJ   Stolní   tenis   Praha   vprůběhu   roku   financovala   svoji   činnost   zejména
zčlenských   příspěvků,   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 16.931,57 Kč.
Veškeré   náklady   (příjmy)   a   výnosy   (výdaje)   odpovídají   plánu   na   uvedené
období.  Organizace  vykazuje  dostatek  finančních  prostředků  pro  realizaci  své
hlavní činnosti v následujíci'm období.
Podrobnějši'  informace  o  hospodaření  organizace  ve  sledovaném  období jsou
uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 -Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2 -Rozvaha
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6) Poděkování sponzorům a dárcům

a) Poděkováni' za při'mou finanční podporu
Magistrát hl. m. Prahy                    100.000,--Kč
lng. Miloslav Fuček                           12.000,--Kč
Martin Haba                                          7.200,--Kč
a všem drobným dárcům.

b) za materiální, věcnou a jinou podporu
lng.  Miloslavu Fučkovi

Miroslavu Sobotovi
Dušanu Dvořákovi

Městské části Praha Ďáblice
TTC Praha - klub stolního tenisu, z.s.
lnternet mládeži z.s.
Ďáblové Praha, z.s.

7) Přehled dobrovolnické práce

Jméno Počet hodin Hodnota v Kč

Ing. Miloslav Fuček 1329,5 196.621,50

Blanka Bělohlávková 141 21.297,--

Václav Zahradník 96,5 13.655,50

U Václava Zahradníka jsou započteny pouze hodiny, které nevykonává za finanční odměnu (3
dny v týdnu zajišt'ování turnajů PinecArény). V. Zahradni'kovi byly navíc poskytnuty nepeněžní
bonusy v hodnotě 1.1450,--Kč ve formě bezplatného tréninku na robotu).

Tělovýchovná jednota
Stolní tenis Praha ®

Viktorinova l 210/8, Praha 4

Sestavil lng. Miloslav Fuček       `LJ2,A f~,vU
Dne 11. 2. 2020
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Vyk            k          t    tyE=
A.  NÁKLADY

Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

1. Spotřebované nákupy 929 84 1013

1. Spotřeba mateíiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 188 188

2. Prodané zboží 2 80 82

3. Opravy a udržování

4.  Náklady na cestovné 1 4 5

5.  Náklady na reprezentaci

6. Ostatní služby 738 738

11. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9. Aktivace dlouhodobého majetku

111. Osobní náklady 3 3

10.  Mzdové náklady 3 3

11. Zákonné sociální pojištění

12.  Ostatní sociální pojištění

13.  Zákonné sociální  náklady

14.  Ostatní sociální náklady

lv. Daně a poplatky

15.  Daně a poplatky

V. Ostatni náklady

16.  Smluvní pokuty,  úroky z prodleni a ostatní pokuty a penále

17.  Odpis nedobytné pohledávky

18.  Nákladové úroky

19.  Kursové ztráty

20.  Dary

21.  Manka a škody

22. Jiné ostatni náklady

Vl. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

23. Odpisy dlouhodobého majetku

24.  Prodaný dlouhodobý majetek

25.  Prodané cenné papíry a podíly

27.  Prodaný materiál

28. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Vll. Poskytnuté příspěvky

28.  Poskytnuté členské přísp. a přísp. zúčtované mezi organizačními složkami

Vlll. Daň z příjmů

29.  Daň z příjmu

Náklady celkem 932 84 1016



8. VÝNOSY
Činnost

Hlavní Hospodářská Celkem

1. Provozní dotace 100 100

1.  Provozní dotace 100 100

11.  Přijaté příspěvky 27 27

2.  Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3.  Přijaté příspěvky (dary) 21 21

4.  Přijaté členské příspěvky 6 6

111. Tržby za vlastní výkony a za zboží 808 96 904

lv. Ostatni výnosy 2 2

5. Smluvní pokuty,  úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6.  Platby za odepsané pohledávky

7. Výnosové úroky

8.  Kursové zisky

9. Zúčtování fondů

10. Jiné ostatní výnosy 2 2

V. Tržby z prodeje majetku

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

13. Tržby z prodeje materiálu

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy celkem 937 96 1033

zdaněnimC. Výsledek hospodaření před

po zdaněníD. Výsledek hospodaření

Odesláno dne:                     Razítko:                        Podpis odpovědné
Osoby:

01. 02. 2020                     Tělovýchovná jednota
Stolní tenis Praha ©

Viktorinova l 210/8, Praha 4
uLFJ

Podpis osoby                       Okamžik sestavení:
odpovědné za
sestavení:

Nf lJ_ f+

Telefon:  G o 3  4 S4  q 6 r



AKTIVA Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu
řádky dni účet.  období dni účet.  období

A.  Dlouhodobý majetek celkem1.Dlouhodobýnehmotnýmajetek celkem1.Nehmotnévýsledkyvýzkumuavývoje2.Software3.Ocenitelnápráva4.Drobnýdlouhodobýnehmotnýmajetek5.Ostatnídlouhodobýnehmotnýmajetek6.Nedokončenýdlouhodobýnehmotnýmajetek7.Poskytnutézálohynadlouhodobýnehmotnýmajetek11.Dlouhodobýhmotnýmajetekcelkem1.Pozemky2.Uměleckádíla,předmětyasbírky3.Stavby4.Hmotnémovitévěciajejichsoubory5.Pěstitelskécelkytrvalýchporostů6.Dospělázvířataajejichskupiny7.Drobnýdlouhodobýhmotnýmajetek8.Ostatnídlouhodobýhmotnýmajetek9.Nedokončenýdlouhodobýhmotnýmajetek10.Poskytnutézálohynadlouhodobýhmotnýmajetek 001

002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

111.  Dlouhodobý finanční majetek celkem1.Podíly-ovládanáneboovládajícíosoba2.Podíly-podstatnýWv 021

022
023

3.  Dluhové cenné papíry držené do splatnosti4.Zápůjčkyorganizačnímsložkám 024
025

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 026

6. Ostatní dlouhodobý finanční majeteklv.Oprávkykdlouhodobémumaj.  celkem1.Oprávkyknehmotnýmvýsledkůmvýzkumuavývoje2.Oprávkyksoftwaru3.Oprávkykocenitelnýmprávům 027
028
029
030
031

4.  Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 032

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 033

6. Oprávky ke stavbám 034

7. Oprávky k samostatným hm. movitým věcem a souborům hm. movitých věcí 035

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů9.Oprávkykzákladnímustáduatažnýmzvířatům 036
037

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 038

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 039



8.  Krátkodobý  majetek celkem1.Zásobycelkem1.Materiálnaskladě2.Materiálnacestě3.Nedokončenávýroba4.Polotovaryvlastnívýroby5.Výrobky6.Mladáaostatnízvířataajejich skupiny7.Zbožínaskladěavprodejnách8.Zbožínacestě9.Poskytnutézálohynazásoby11.Pohledávkycelkem1.Odběratelé2.Směnkykinkasu3.Pohledávkyzaeskontovanécennépapíry4.Poskytnutéprovoznízálohy5.Ostatnípohledávky6.Pohledávkyzazaměstnanci7.Pohledávkyzainstitucemisoc.zabezpečení a veřejného  zdravot. pojištění8.Daňzpříjmu9.Ostatnípřímédaně10.Daňzpřidanéhodnoty11.Ostatnídaněapoplatky12.Nárokynadotaceaostatnízúčtovánísestátnímrozpočtem13.NárokynadotaceaostatnízúčtovánísrozpočtemorgánůÚSC14.Pohledávkyzaspolečníkysdruženýmivespolečnosti15.Pohledávkyzpevnýchterminovanýchoperacíaopcí16.Pohledávkyzvydanýchdluhopisů17.Jinépohledávky18.Dohadnéúčtyaktivní19.Opravnápoložkakpohledávkám111.Krátkodobýfinančnimajetekcelkem1.Peněžníprostředkyvpokladně2.Ceniny3.Peněžníprostředkynaúčtech4.Majetkovécennépapírykobchodování5.Dluhovécennépapírykobchodování6.Ostatnícennépapíry7.Penízenacestělv.Jináaktivacelkem1.Nákladypříštíchobdobí2.PříjmypříštíchobdobíAKTIVACELKEM 040 188 354

041

042
043
044
045
046
047
048
049
050

051 165 323

052 64 64

053
054

055 97 255

056 4 4

057

058
059
060

061

062

063

064
065
066
067

068
069
070

071 23 31

072 19 3

073

074 4 28

075

076
077

078

079

080
081

082 188 354



PASIVA

A. Vlastni zdroje celkem1Jměnícelkem 083 -1  744 -1  727

084 -1  785 -1  744

1. Vlastní jmění 085 -1  785 -1  744

2. Fondy3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků11.Výsledekhospodařenícelkem1.Účetvýsledkuhospodaření2.Výsledekhospodařeníveschvalovacímřízení3.Nerozdělenýzisk,neuhrazenáztrátaminulýchlet8.Cizizdrojecelkem1.Rezervycelkem1.Rezervy11.Dlouhodobézávazkycelkem1.Dlouhodobéúvěry2.Vydanédluhopisy3.Závazkyzpronájmu4.Přijatédlouhodobézálohy5.Dlouhodobésměnkykúhradě6.Dohadnéúčtypasivní7.Ostatnídlouhodobézávazky111.Krátkodobézávazkycelkem1.Dodavatelé2.Směnkykúhradě3.Přijatézálohy4.Ostatnízávazky5.Zaměstnanci6.Ostatnízávazkyvůčizaměstnancům7.Závazkykinstitucímsociálníhozabezpečeníaveřejnéhozdravotního poi.8.Daňzpříjmu9.Ostatnípřímédaně10.Daňzpřidanéhodnoty11.Ostatnídaněapoplatky12.Závazkyzevztahukestátnímurozpočtu13.Závazkyzevztahukrozpočtuorgánůúzemníchsamosprávnýchcelků14.Závazkyzupsanýchnesplacenýchcennýchpapírůapodílů15.Závazkykespolečníkůmsdruženýmvespolečnosti16.Závazkyzpevnýchtermínovanýchoperacíaopcí17.Jinézávazky18,Krátkodobéúvěry19.Eskontníúvěry20.Vydanékrátkodobédluhopisy21.Vlastnídluhopisy22.Dohadnéúčtypasivní23.Ostatníkrátkodobéfinančnívýpomocilv.Jinápasivacelkem1.Výdajepříštíchobdobl2.Výnosypříštíchobdobí 086

087
088 41 17

089 17

090 41

091

092 1932 2081

093

094
095
096
097

098

099
100

101

102

103 1932 2081

104 844 1017

105

106 3 3

107 10 10

108 3

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120 1072 1051

121

122

123

124

125

126

127

128

129
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Pozn.:

Odesláno dne:                     Razítko:                        Podpis odpovědné

01.02.2020
Osoby:

TsětL#ht:VnTL: j;::itaa ©   |« yrLj;

Viktorinoval2lo/8,Praha4

Podpis osoby                       Okamžik sestavení:
odpovědné za
sestavení:

L.L& Íi=
Teiefon: 6Ů 3  4ri  q 6r


