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                            Z P R Á V Y  č. 5/2005 
 

1) Statistika a výkazy hospodaření za  r. 2005:    

 Znova se blíží období, kdy se zpracovávají základní výkazy o TJ/SK – jde o přehled nákladů na údržbu a provoz 

TJ/SK, o statistiku členské základny a o výkaz zisku a ztrát  a rozvahu. Je to minimum dokladů které ale musí každá 

TJ zpracovat  pro potřeby RVV LB-STO. Znova upozorňuji, že na základě údajů poskytnutých v jednotlivých 

hlášeních se pak, dle rozhodnutí VH stanovuje klíč k dělbě finančních prostředků do TJ/SK pro rok 2006!  

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ ZA r. 2005: 

Vyúčtování státního příspěvku na údržbu a provoz  tělových zařízení za r. 2005 Termín: 10. ledna 2006 

 Statistické hlášení o složení členské základny v TJ/SK – stav k 31. 12. 2005  Termín: 13. února 2006  

Změny v pasportizaci – změny ve stavbách, nové nabytí majetku – k 31. 12. 05 Termín: 13. února 2006 

Výkaz zisku a ztrát a rozvaha – hospodaření TJ/SK v r. 2005 Termín: 15. března 2006 

 

Poznámky a doplnění k jednotlivým hlášením: 

 

1.1: státní příspěvek na údržbu a provoz: TJ vyplní pouze řádky uvedené v tabulce. Výši poskytnuté dotace doplní 

pro každou TJ hospodářka okresu. 

Pokud TJ tyto náklady v r. 2005 neměla, výkaz proškrtne, nebo napíše „0“ a potvrzené vrátí zpět – důvodem je 

skutečnost, že na RVV nemáme informace o všech změnách ve vlastnických vztazích k majetku, ani o případných 

dlouhodobých pronájmech s břemenem zajišťování údržby zařízení! 

 

1.2: hlášení o složení členské základny: TJ může získat přehled o počtu svých členů na RVV – lze zaslat E-mailovou 

poštou vedení TJ nebo po dohodě s předsedou LB-STO se zastavit pro potřebný výtisk. Pro letošní zpracování 

upozorňuji na některé změny a doplňky, které navazují na novou právní úpravu v oblasti evidence obyvatel – tj. 

zajistit souhlas nositele rodného čísla s jeho využitím. Pro zajištění stačí podpis sportovce, funkcionáře na 

prezenční listině z VH, schůze, konference kde se o dané problematice hovořilo. Pak je nutné takovou prezenční 

listinu uschovat. Nejlepší pro TJ, jako důkazní břemeno, by byly přihlášky do TJ od všech členů. Za tímto účelem 

Vám v příloze posílám vzor přihlášky do TJ, kde je daná problematika řešena! TJ a její výbor zodpovídají za splnění 

těchto podmínek vůči svým členům! 

Podle „Pokynu předsedy ČSTV č. 6/2005“ , čl. III musí mít regionální organizace k dispozici doklad o aktuálním 

stavu členské základny každé TJ! Z toho důvodu je nutné, aby každá TJ dodala doklad o složení členské základny – 

i v těch případech, kdy v průběhu r. 2005 nedošlo k žádné změně ve složení členské základny!!!  Nelze již řešit 

zavoláním, že k žádným změnám v naší TJ nedošlo! 

Prosba pro zpracování: předávejte seznamy, které budou tříděny buď podle abecedy a nebo dle rodných čísel 

buď za celou TJ a nebo po jednotlivých oddílech!! 

 

1.3: hlášení o změnách a doplňcích v pasportizaci sportovišť: pokud takové změny v průběhu roku nastaly, 

dokladujte je soupisem, kolaudačním rozhodnutím apod. Nahlaste i změny v kvalitě majetku – dostavby , 

rekonstrukce – nezapomeňte na ty, na které jste získali dotaci od státu(od MŠMT)!!Upozorňuji, že v naší evidenci 

musí být i majetky, které má TJ/SK na základě dlouhodobé smlouvy pronajaté a na které čerpá státní prostředky na 

údržbu a provoz tělovýchovných zařízení! Jinak nelze tyto prostředky čerpat!!! 

 

1.4: výkaz zisku ztrát a rozvaha: zpracování je nutné ze dvou důvodů – a) slouží jako podklad pro zpracování 

daňového přiznání za TJ, které se musí odevzdal na FÚ do 31. 3. 2006   b) dle údajů zde uvedených se 

vypočítává(dle rozhodnutí VH) objem finančních prostředků na údržbu v následujícím roce( hodnota majetku, 

náklady na údržbu a provoz TVZ). Tiskopis obdržíte na začátku r. 2006.  

Pozn.: není asi správné, když následující TJ nemají ve svém výkazu žádný majetek: SK Zdislava, Tenis Hrádek,  

Kopaná Slovan Frýdlant, Gasservis, ABK Lbc – na co pak ale vykazují ve stejném výkaze náklady na údržbu?  

Nebo mají smlouvu o dlouhodobém pronájmu? Podívejte se na to a uveďte věci do náležitého pořádku . 

 

2)    různé: 
2.1:  podvojné účetnictví TJ/SK: 

dle zákona musí každá TJ/SK přejít s platností od 1. 1. 2007 na vedení tzv. podvojného účetnictví. Na výkonném 

výboru jsou k dispozici software(program) ABRA G2 na vedení podvojného účetnictví v TJ/SK. Programy vč. 

nezbytné brožury jsou k dispozici všem našim TJ/SK zdarma!  TJ které mají o programy zájem, nechť se spojí 

s předsedou a dohodnou si termín převzetí. Tento postup je nutný, protože každá TJ/SK dostane k programu i licenční 

list vč. klíčů umožňujících a dovolujících využívání tohoto programu( z důvodu ochrany autorských práv). 
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Mimo tento program pro PC připravujeme ještě vydání peněžního deníku pro vedení podvojného účetnictví v tzv. 

„listinné podobě“. Tyto peněžní deníky budou k dispozici v průběhu 1. pololetí 2006. 

 

2.2: anketa „Nejúspěšnější sportovci libereckého okresu za r. 2005“: 

LB-STO ve spolupráci s Libereckým dnem a Městem Liberec pořádají tuto již tradiční anketu, jejíž výsledky budou 

vyhlášeny ve středu 18. ledna 2006 od 18.00 hod v Domě kultury v Liberci. Vyzýváme naše TJ/SK k aktivní spolupráci 

na zajištění a organizaci této akce: 

- předložením návrhů na vyhodnocené sportovce do jednotlivých kategorií (1. jednotlivci mládež – do r. 1987, 2. 

družstva mládež, 3. jednotlivci dospělí, 4. družstva dospělí, 5. handicapovaní – jednotlivec, 6. handicapovaní – 

kolektiv, 7. trenér, 8. veterán(nad 60 let), 9. síň slávy, 10. cena „fair play“)  termín: 30. 11. 2005  

- pomoci při zajištění doprovodného programu: pokud má Vaše TJ zájem na této akci předvést ukázky 

sportovního umění svých členů, nechť se co nejdříve přihlásí u předsedy – nejpozději do 30. 11. 2005  

- účastí ve vlastní hlasovací soutěži - hlasovací lístek v příloze nebo na našich www.lb-sto.cz 

- účastí na slavnostním vyhlášení – zájemci o vstupenky se přihlásí u předsedy do 10. ledna 2006 

 

2.3: doklady o poskytnutých dotacích: 

pokud TJ/SK má zájem o vystavení dokladu na poskytnuté dotace  z LB-STO ve prospěch vaší TJ v průběhu r. 2005, 

kontaktujte předsedu, příp. účetní pí. Skopkovou. Na vyžádání budou doklady vystaveny. 

 

2.4: volební VH: 

v příštím roce proběhnou volby orgánů LB-STO – návrhy zasílejte písemně na  LB-STO do 15. dubna 2006 

 

2.5: rozdělení zůstatku dotace na údržbu: 

ač je neustále nedostatek prostředků na údržbu, přesto řada našich TJ/SK dotaci nevyčerpala, neboť v termínu 

stanoveném VH – 15. 11. 2005 nepředložila potřebné doklady. Nevyčerpaný zůstatek  RVV rozdělil na svém 

mimořádném zasedání 16. 11. 2005 mezi TJ/SK žádající o mimořádnou dotaci – je to celkem 24 TJ/SK:  JK Sever, 

Starý Harcov, AB Hejnice, SK Hodkovice, Sokol Kunratice, Lázně Libverda, Slavia Lbc, Slovan TBT, FK Nová Ves,  

Sokol Oldřichov, Sokol Pěnčín, Jiskra Raspenava, TJ Rochlice, Sokol Rozstání, Sokol Rynoltice,  Sokol Ruprechtice, 

Jiskra Višňová, Jiskra Vratislavice, SK Hlavice, SKST Lbc, Jach. odd. Hrádek, VK Hrádek, AFK N. Město, ABK Lbc.   

Tyto prostředky budou převedeny na účty TJ/SK do 15. 12. 2005.  

 

2.6: u předsedy jsou k dispozici opět, v určitém množství, nové diplomy pro masové a náborové akce 

 

2.7: k dispozici je ještě čerpání prostředků z programu „Sportuj s námi“ – pro hromadné a náborové akce  

        – termín pro předložení podkladů: do 15. 12. 2005  

 

        

 

 Liberec  21.  listopadu  2005                                                              Ing. Vladimír Boháč 

                                                                                               předseda  RVV LB – STO Liberec   

http://www.lb-sto.cz/

