
 
 

Výroční zpráva TJ Sokol Mosty u Jablunkova za rok 2016 
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady.    
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1. Obecné informace 
Výkonný výbor TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. (dále jen TJ) schválil na svém zasedání 1. 2. 2017 konání valné hromady dne 7. 4. 2017, v 17:00 hod., v budově Sokolovny č. p. 700, 739 98 Mosty u Jablunkova. Uveřejnění proběhlo ve zpravodaji obecního měsíčníku a vyvěšením pozvánky na informační tabuli TJ v místě sídla organizace.  

2. Identifikace spolku 
Valnou hromadou v roce 2016 byly schváleny změny názvu a stanovy spolku. Byl zvolen nový výkonný výbor a kontrolní komise. Název spolku: TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. IČ: 61984388 DIČ: CZ61984388 Se sídlem Mosty u Jablunkova, č. p. 700, PSČ 73998 Spisová značka: L 2028 vedená u Krajského soudu v Ostravě  (dále jen TJ)  Statutární orgán - předseda, místopředseda:  Předseda:   ANTONÍN BULAVA, dat. nar. 10. října 1948  č. p. 539, 739 98 Mosty u Jablunkova   Místopředsedkyně:  Ing. INGRID LEGIERSKÁ, dat. nar. 24. června 1967  č. p. 466, 739 98 Mosty u Jablunkova   Způsob jednání:  Předseda, místopředseda je statutárním orgánem TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. Oba dva jednají jménem TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. samostatně, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.   

3. Struktura spolku 
Kontrolní orgán - Kontrolní komise:  Předseda revizní komise:   PAVLA RUCKÁ, dat. nar. 5. listopadu 1969  č. p. 757, 739 98 Mosty u Jablunkova  člen kontrolní komise:   Ing. RICHARD KOHUT, dat. nar. 19. listopadu 1973  č. p. 1, 739 98 Mosty u Jablunkova  člen revizní komise:   MIROSLAV SZOTKOWSKI, dat. nar. 2. prosince 1959  č. p. 1011, 739 98 Mosty u Jablunkova   Výkonný výbor ve složení:  Martin Jopek, Jiří Rucki , Karel Kohout, Pavel Kantor, Marián Turek, Ing. Petr Szotkowski, Karel Bilko, Bc. Michal Bulawa, Antonín Bulava, Ing. Ingrid Legierská, Karel Bury  



 
 

4. Rozhodné údaje o změně 
Dne 16. 12. 2016 zemřel p. Antonín Bulava dat. nar. 10. října 1948  č. p. 539, 739 98 Mosty u Jablunkova, který plnil funkci člena výkonného výboru TJ a zastupoval TJ jako statutární zástupce. Volba nového člena výkonného výboru a statutárního zástupce TJ proběhla na valné hromadě TJ konané dne 7. 4. 2017.  

5. Členská základna spolku 
 Stav členské základny TJ:  Stav členské základny ke dni 31. 12. 2016  Celkem členů     372 Z toho dospělých    235 Z toho mládež do 18let včetně 137  Oddíly TJ:  Fotbalový oddíl      předseda oddílu p. Martin Jopek  Lyžařský oddíl      předseda oddílu p. Karel Bury  Volejbalový oddíl     předseda oddílu p. Karel Kohout  Šachový oddíl      předseda oddílu p. Pavel Kantor  Florbalový oddíl     předseda oddílu p. Pavlína Martynková   Horolezecký oddíl     předseda oddílu Ing. Petr Szotkowski  Turistický oddíl     předseda oddílu Ing. Petr Kukuczka  Oddíl kulturistiky    předseda oddílu Ing. Marian Hlisnikowski  Oddíl aerobiku      předseda oddílu Ing. Alexandra Svobodová         

Číselná statistika oddílů          
Věkové kategorie počítané ke dni: 31. 12. 2016     

   



 
 

6. Zpráva o činnosti spolku 
Zprávu o činnosti spolku přednesla Ing. Ingrid Legierská 
TJ má svoji hlavní a vedlejší činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou činnost spolku, zejména: 
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech TJ. b) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – budovu sokolovny, fotbalové hřiště včetně zázemí, tenisové a volejbalové kurty a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak žáků místní ZŠ.  c) provozovala vedlejší činnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Hostinská činnost“ za účelem financování hlavní činnosti TJ. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu.  Uskutečněné akce v roce 2016 
Akce 80 let historie TJ Sokol Mosty u Jablunkova Celé akci předcházelo sportovní dopoledne konané 20. 8. 2016 u příležitosti akce „Mostecké léto“. Na programu byla utkání ve fotbale, volejbale, v posilovně měli svůj program kulturisté. Členové horolezeckého oddílu připravili pro děti malou horolezeckou stěnu. Souběžně s tímto programem byla k vidění v prostorech sokolovny výstava fotografií a dokumentů týkající se historije TJ a jednotlivých oddílů.  
V přátelském fotbalovém utkání se nejdříve utkala mezi sebou družstva mužů „Staré gardy“ místní TJ a TJ Písek. Zápas to byl pohledný a bylo vidět, že ani s přibývajícími léty hráči neztratili zase tak moc ze svého fotbalového umu. 

 
To co ztratili na rychlosti, zase přibylo na technice a nasazení. V tomto utkání ale nakonec domácí prohráli 2:5.  



 
 

Po „starých pánech“ nastoupili nejmladší hráči přípravky, kteří měli za soupeře SK Návsí. Zde byly vidět zase enormní nasazení a snaha předvést své nejlepší dovednosti, které se začínající fotbalisti doposud naučili. Rovněž v tomto zápase vyhráli hosté 0:5.  

 
V závěru sportovního odpoledne nastoupilo družstvo starších žáků proti SK Návsí. Zde již byla vidět větší zkušenost domácích, kteří porazili soupeře 5:0 a zajistili tak alespoň jedno vítězství pro Mosty.  
V rámci oslav 80 let Sokola a Mosteckého léta proběhl  na kurtu pro plážový volejbal turnaj v plážovém volejbalu „O pohár starosty“. Tohoto ukázkového turnaje se zúčastnilo 8 družstev složených převážně ze členů volejbalového oddílu TJ Sokol Mosty, jak juniorů, současných hráčů tak i veteránů. Družstva byla rozdělena do dvou skupin na juniorské a dospělé týmy.  Po tuhých bojích zvítězili v kategorii juniorů „Baďoši“ ve složení Barbora Bieleszová, Vojtěch Szotkowski, Adam Bazgier, v dospělých zvítězil „Oaza team“ ve složení Martin Kufa, Josef Marzsalek.        ̈         



 
 

Oddíl kulturistiky uskutečnil v posilovně trojboj netradičních disciplín.  Vítězem se stal Tomáš Malyjurek před Mgr. Michalem Bulawou a Antonínem Turkem.  Osmdesát let sportu v Mostech se rozhodli oslavit i členové horolezeckého oddílu TJ Sokol Mosty u Jablunkova. Hlavně aby vyšlo počasí, starali se všichni. A kdo to má do oblak blíž, než právě horolezci… Proto bylo zajištění počasí určeno právě horolezcům. A každý, kdo se na akci odpoledne ukázal, musí uznat, že počasí zajistili horolezci opravdu parádní. Proto jsme mohli všem během slunečného odpoledne ukázat něco málo z našich dovedností a připravili jsme pro děti malou lezeckou stěnku, a taky stále populárnější provazolezeckou disciplínu „slackline“. Úspěch to byl obrovský. Téměř celé odpoledne stála u horolezecké stěny fronta dětí, na které čekal nejen netradiční sportovní zážitek, ale za odměnu i nějaká ta sladkost. Pro rodiče, či prarodiče, kteří hrdě pozorovali své ratolesti, čekal vedle stěnky i stan s pravým horolezeckým „pařokovým“ gulášem, borůvkové pivo a jiné dobrůtky. Komu se nechce čekat, až bude TJ zase slavit, může si přijít vyzkoušet umělou lezeckou stěnu v místní sokolovně. Ve středu nebo v neděli v podvečer je každý nový člen vítán…  V sobotu 5. 11. 2016 proběhla společenská část oslav v budově Sokolovny. Účastnilo se jí 247 pozvaných osob z řad členů TJ, vedení ČUS FM, vedení obce, představitelů spolků a ZŠ. K danému výročí vydala TJ rovněž propagační materiál v podobě reklamních předmětů a tiskové brožury. 
Usměvavé tváře, 
pamětníky 
vyprávějící zážitky 
z dob minulých i 
mladé sportovce 
v elegantních šatech 
či oblecích, to vše 
bylo možno spatřit 
v sobotu 5. listopadu 
v sále sokolovny 
v Mostech u 
Jablunkova. Místní 
organizace TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. totiž slavila výročí 80 let od svého založení. Když se v roce 1936 sešlo několik sportovních nadšenců v hospodě zvané „U Pantlíka“, aby v Mostech založili sportovní organizaci, jistě netušili, že jejich počin vydrží až do dnešních dnů a překoná útrapy polského záboru, německé okupace či komunistického režimu. Během osmdesáti let členové Sokolu dokázali vystavět sokolovnu, původně dřevěnou, později zděnou, postavit fotbalové hřiště, vybudovat sjezdovku, kterou navštěvovali lidé ze širokého okolí a vychovat spoustu talentovaných sportovců. Mezi jinými jmenujme mistryni Slovenska ve sjezdovém lyžování Ivetu Kohutovou, vicemistra ČR ve skialpinismu Marcela Svobodu, čtyřnásobného mistra Evropy v kulturistice Miroslava Jastrzembského či mistra republiky do 14 let v rapid šachu Jakuba Szotkowského.   



 
 

Sobotní odpoledne tak v mostecké sokolovně patřilo všem současným či bývalým členům TJ Sokol. Na úvod slavnostního programu zazněla hymna České republiky v podání Táni Lasotové a dechové hudby Jablunkovanka, která obohatila akci svým kulturním vystoupením. Po přivítání hostů předsedou TJ Antonínem Bulavou, starostou obce Josefem Szotkowským a předsedou Okresního sdružení ČUS Zdeňkem Dudou seznámil všechny přítomné moderátor večera Mgr. Ivo Svoboda s historií celého spolku i jednotlivých oddílů.                       V záři reflektorů následně vystoupily se svým cvičením děti místní základní školy, gymnasté z oddílu TŽ Třinec a vypracovaná těla představili kulturisté.                     



 
 

 

  Oficiální část oslav byla ukončena předáním pamětních medailí zasloužilým členům Sokolu Antonínu Bazgierovi, Antonínu Bulavovi, Aloisi Byrtusovi, Aloisi Kohutovi, Antonínu Lyskovi, Augustinu Martynkovi, Stanislavu Muchovi, Oldřichu Podeszwovi, Mgr. Ivo Svobodovi a Josefu Szotkowskému. Poté již následovala volná zábava, během které si mohli hosté prohlédnout výstavu fotografií z historie TJ Sokol Mosty u Jablunkova a ocenit výtvarné práce žáků základní školy, které zdobily sál sokolovny. Za doprovodu DJ Olšara probíhala zábava až do pozdních nočních hodin.  Samotná výstava fotografií a dokumentů z historie TJ probíhala v sále sokolovny. Potěšil nás velký zájem o zhlédnutí výstavy jak z řad veřejnosti, tak i zájem současných či bývalých členů TJ.  Vřelý komentář ke všem fotografiím poskytoval již zesnulý dlouhodobý člen a předseda TJ Sokol Mosty p. Antonín Bulava.      



 
 

Z činnosti jednotlivých oddílů 
 Fotbalový oddíl  Z celkového počtu 114 členů je zapojeno do aktivní činnosti zhruba 80 členů oddílu. 3 družstva hrají soutěže na úrovni okresního přeboru. Přípravka není zapojena do soutěže, ale utkává se s týmy z našeho regionu. V ročníku 2015-2016 se největšími úspěchy můžou pyšnit naši žáci, kteří vyhráli svou soutěž a stali se přeborníky okresu. I dorostenci a muži získali umístění v horní polovině tabulky, na 5. až  6. místě. Žáci potvrzují své úspěchy i v podzimní části ročníku 2016-2017, když opět opanovali první příčku. Dorost je průběžně na 9. místě a muži drží 3. místo.    Volejbalový oddíl Volejbalový oddíl letošní rok slaví šedesáté výročí svého založení. V loňském roce 2016 měl oddíl 22 dospělých členů a 15 členů mladších osmnácti let. Oddíl má 2 družstva, které hrají soutěže.   Družstvo mužů hraje Okresní přebor a Beskydskou ligu. V Okresním přeboru jsou po polovině soutěže na 4. místě z jedenácti účastníků. Smíšené družstvo žáků a žákyň, které také hraje okresní soutěž, se v loňském roce umístilo na velmi pěkném 3. místě z deseti účastníků. Tímto by chtěli poděkovat trenérovi žáků a žákyň panu Aleši Martynkovi za aktivní přístup k tréninkům a zápasům.  V loňském roce  dosáhli skvělého úspěchu na mezinárodním turnaji ve slovenských Mošovcích muži, kteří  obsadili 1. místo z dvaceti dvou družstev. Ten turnaj by na úrovní - okres - krajský přebor.  V létě oddíl  pořádá turnaj v plážovém volejbale žáků i dospělých. Dveře volejbalového oddílu jsou otevřeny všem, hlavně mládeži.   Kulturistický oddíl 
Kulturistický oddíl se v roce 2016 rozrostl na ustálený stav 26 členů, z toho jsou 3 mladší osmnácti 
let. V minulém roce se nám podařilo zakoupit nové zařízení za 30 000,- Kč, které jsme financovali 
z vlastních zdrojů. Dále jsme naší posilovnu rozšířili na stávající stav. Tato činnost do našich řad 
přilákala velký počet cvičenců. Až kolem 30 lidí. Většinou se jedná o mladé lidi, které chceme 
přilákat ke sportování. 

Také proto jsme připravili 
dva druhy soupeření mezi 
cvičenci. Klasický trojboj 
v květnu a netradiční 
disciplíny v červenci. Pro 
velký úspěch a velkou účast 
budeme dál vyhlašovat tyto 
soutěže. Dále se naši 
cvičenci zúčastnili dalších 
soutěží v regionu. 
Vyzkoušeli si i účast 
ve šplhu na laně, kde 
obsadili přední příčky.  



 
 

Florbalový oddíl Florbalový oddíl v roce 2016 zastupovali pouze mládežníci, kteří se zúčastnili několika turnajů v okolních obcích, ale podle posledních informací tento oddíl fakticky ukončil svoji činnost. Netrénují.     Turistický oddíl Turistický oddíl o sobě v posledních letech dává více vědět. Celkem je v tomto oddíle registrováno 14 členů. Oddíl je spojován s chatou na Skalce, která je dá se říct jejich základnou. V loňském roce uskutečnili společný turistický zájezd do Jeseníků.    Šachový oddíl Šachový oddíl v roce 2016 čítal 32 členů, zejména díky přihlášení nových členů z řad mládeže. Pro 19 členů mladších osmnácti let byly dvakrát týdně pořádány tréninky a pravidelně mohli navštěvovat šachové turnaje v okolí – Spektrum chess v Čadci, Městskou ligu ve Frýdku – Místku, Krajské přebory mládeže. Nejvýraznějších úspěchů dosáhla Adéla Škulcová, která se v kategorii děvčat do 10 let několikrát umístila na medailových pozicích. V soutěžích družstev už to pro šachový oddíl tak slavné nebylo. Po dvou letech jsme se rozloučili s účinkováním v druhé lize a i nová sezóna v Krajském přeboru nebyla rozehrána vůbec dobře. Po čtyřech kolech se krčíme na posledním místě bez bodového zisku. V okresním přeboru výsledky pro náš oddíl nehrají takovou roli, jsme rádi, že se nám daří do zápasů zapojovat naše mladé hráče. I v roce 2016 zorganizoval šachový oddíl své dva tradiční turnaje. Mostecké věžičky pro žáky základních škol se zúčastnilo 81 mladých šachistů, pohár Ladislava Švejkovského pro nejúspěšnější školu obhájili žáci ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova. Mostecká věž přilákala na start 105 šachistů z České republiky, Polska a Slovenska. Roli největšího favorita potvrdil Mistr republiky v rapid šachu Vojtěch Plát, pohár Vitalplast Cup pro nejúspěšnějšího domácího hráče získal Martin Cupek.  Oddíl aerobiku Oddíl aerobiku pod vedením cvičitelky Alexandry Svobodové má 20 členek. Cvičení je otevřeno pro veřejnost pro všechny věkové kategorie, mládeže nevyjímaje a probíhá 2x týdně v nově zrekonstruované tělocvičně v ZŠ Mosty u Jablunkova. V nabídce jsou různé formy cvičení od Cardio tréningu, body formu na problémové partie a zároveň posílení celého těla až po kruhové tréningy, i nejnovější druhy cvičení jako je Tabata.           



 
 

 Horolezecký oddíl V uplynulém roce bylo v oddíle celkem 57 členů, z toho mládež zastupovali 4 členové. V únoru proběhlo školení členů v bezpečnosti pohybu v horském terénu v zimě, spojené s nácvikem brzdění pádu do trhliny, protilavinové prevence a vyhledávání zasypaných osob v laviništi. Členové horolezeckého oddílu podnikli lezecká soustředění na jaře na Porúbce a v létě na Vysočině na Blatinách. Programem soustředění byl trénink lezeckých technik na cvičných skalách a školení metodiky pohybu v horách, postupového jištění, činnosti družstva po pádu lezce a zásady první pomoci v horách. Soustředění se účastnilo 30 členů. Členové podnikli několik hodnotných lezeckých výprav do Vysokých Tater a dalších slovenských a českých hor. Člen oddílu se zúčastnil úspěšné expedice na Pik Lenina. Největším sportovním úspěchem bylo 4. místo Martina Janika v českém poháru skialpinismu. 29. 12. oddíl úspěšně organizoval běh do vrchu Mosty-Skalka. Oddíl se schází dvakrát týdně k pravidelným tréninkům na cvičné stěně v sokolovně. Členové reprezentují oddíl ve skialpinistických disciplínách v českých a slovenských závodech, ale i ve středoevropském poháru.   Lyžařský oddíl Činnost lyžařského oddílu v roce 2016 nutno rozdělit na dvě části. Nepříznivé sněhové podmínky v minulých dvou letech ovlivnily situaci na začátku roku z hlediska sportovního lyžování malých a začínajících lyžařů. Všechny sjezdovky ve SKI areálu Grůň nebyly zasněžené a provozovat lyžařskou přípravu pouze na jedné sjezdové trati je dosti problematické z důvodu bezpečnosti. Bylo třeba se pak přizpůsobit dané situaci, a to vždy nebylo dobře možné, hlavně z časových důvodů. Proto nebyla lyžařská příprava tak kompaktní, jak v předešlých letech.    Hezkého umístění dosáhla Kateřina Burová na Mistrovství ČR žáků, které se konalo v Albrechticích, kde skončila ve slalomu na vynikajícím 6. místě. Celkově pak v poháru České pošty obsadila ve slalomu 7. místo, v obřím slalomu 18. místo, superobřím slalomu 32. místo a 23. místo.       V přípravce se účastnily závodů Madeja Sport Cup Nikol Kohutová s umístěním na 44. místě a předžákyně Eliška Klusová na 29. místě. Ostatní děti se pak účastnily místních lyžařských závodů.    



 
 

V rámci provozu lyžařského areálu se oddíl podílel na organizaci lyžařských závodů pro mládež s názvem Beskydská lyže, což jsou závody žáků základních škol z Jablunkovska a Třinecka a závodů Zjazd Gwiaździsty, což jsou závody žáků polských základních škol z třineckého regionu.  

 Dále oddíl organizoval zimní olympiádu žáků místní ZŠ a v neposlední řadě pak samotné Sokolské závody pro veřejnost, kdy proběhl již jubilejní 40. ročník.  Začátkem dubna byla tak zakončena první část lyžařské sezóny a následně začaly přípravy na druhou část - zimní sezónu. Zde přistoupil lyžařský oddíl k náboru nových členů, převážně z řad nejmladších žáků ZŠ a mateřské školky. Přihlásil se až nad očekávání velký počet mladých lyžařů v počtu 23 nových členů. Velkou zásluhu na práci s mládeží měl Mgr. Michal Bulawa, který dokázal citlivým přístupem motivovat děti k začátkům lyžování. Zahájení lyžařské sezóny tak mohlo začít, a to také hlavně díky obrovské podpoře našeho člena TJ p. Pavla Taufera, který skiareál začal provozovat a umožnil lyžařskému oddílu trénovat na místních svazích. Členskou základnu lyžařského oddílů tak tvoří 44 dětí, 65 dospělých z toho 7 trenérů. 



 
 

A úplně na samotný závěr bych chtěla poděkovat všem aktivním členům a funkcionářům TJ. Řada z Vás to dělá dobrovolně na úkor volného času a rodiny.  Děkuji Vám za vaši ochotu a snahu se podílet na rozvoji naší jednoty. Ale taky požádám, aby jste i Vy setrvali a nadále byli účastni rozvoji naší hezké jednoty.  
7. Zpráva o hospodaření spolku 

 Zprávu přednesla Ing. Ingrid Legierská a obsahuje: 1) Výkaz zisku a ztrát 2) Rozvaha 3) Přehled příjmů a výdajů jako celek TJ za rok 2016 4) Přehled příjmů a výdajů za rok 2016 za jednotlivé oddíly 5) Stav účtů a pokladen 6) Stav pohledávek a závazků 7) Návrh rozpočtu na rok 2017                             



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

 



 
 

Příloha k účetní závěrce za rok 2016 v tis. Kč 
 

Příloha byla sestavena v souladu se změním § 3a odst. 6 a 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, kteří jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění platném pro účetní období započatá od 
01.01.2016 (dále jen vyhláška č. 500/2002 Sb.). 

 
1.Obchodní název ÚJ:    TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s 
 
2.Sídlo ÚJ:      Mosty u Jablunkova č. 700 
       739 98 
 
3.IČ:       61984388 
 4. Právní forma ÚJ:     zapsaný spolek 
 5. Předmět podnikání:    - provozování tělovýchovných zařízení 
 
Obecné informace:  TJ Sokol Mosty u Jablunkova je dobrovolným 

sdružením občanů provozující tělovýchovu, 
sport, turistiku, organizační, osvětovou a 
hospodářskou činnost.  

 
Hospodářská činnost:  V roce 2016 bylo náplní hospodářské činnosti 

převážně nájem bytových prostor v budově 
sokolovny, pronájem sokolovny a přilehlých 
sportovišť a poskytování reklamy. 

 Členění daňový a nedaňových nákladů: Členění daňový a nedaňových nákladů je 
v poměru 55% daňové náklady a 45% nedaňové 
hospodářské náklady u nákladů, které se 
vztahují k příjmům z pronájmu. Náklady 
výhradně související s hlavní činností – tj. 
zajištěním tělovýchovné a sportovní činnosti 
nejsou daňovými náklady. 

 
Obecné informace:  TJ Sokol Mosty u Jablunkova je dobrovolným 

sdružením občanů provozující tělovýchovu, 
sport, turistiku, organizační, osvětovou a 
hospodářskou činnost.  

 
Hospodářská činnost:  V roce 2016 bylo náplní hospodářské činnosti 

převážně nájem bytových prostor v budově 
sokolovny, pronájem sokolovny a přilehlých 
sportovišť. 

 Členění daňový a nedaňových nákladů: Členění daňový a nedaňových nákladů je 
v poměru 55% daňové náklady a 45% nedaňové 
hospodářské náklady u nákladů, které se 
vztahují k příjmům z pronájmu. Náklady 
výhradně související s hlavní činností – tj. 



 
 

zajištěním tělovýchovné a sportovní činnosti 
nejsou daňovými náklady. 

  
6. Rozvahový den:     31.12.2016 
 7. Den sestavení účetní závěrky:   27.03.2017 
 
8.  Informace o použitých účetních metodách Účetní jednotka účtuje dle obecných  
       předpisů pro účetnictví – dle zákona č.  
       563/1991 Sb., o účetnictví a dle opatření  
       FMF, kterým se stanoví účtová osnova  
       a postupy účtování pro podnikatele a  
       následných doplňujících opatření. 

 
9. Informace o obecných účetních  
    zásadách a způsobech oceňování  Společnost používala při přepočtu   
        v cizích měnách kurz ČNB . 
      
10. Informace o použitém oceňovacím modelu       a technice při ocenění reálnou hodnotou  není náplň 
 
11. Výše závazkových vztahů s dobou platnosti         delší než 5 let      není náplň 
 
12. Celková výše závazkových vztahů, které 
      jsou kryty věcnými zárukami s uvedením        povahy a formy těchto záruk    není náplň 
 
13. není náplň 
 
 
14. Výše a povaha jednotlivých položek     
Členění tržeb z hospodářské činnosti: 
Tržby Množství 
602 Nájem 113 
602 Reklama 298 
649 Ostatní provozní výnosy 84 
691 Provozní dotace daňové 120 
  
15. není náplň 
 16. PPPZ      2,5 zaměstnanců 
 
17.  není náplň.   
18. Podpisový záznam UJ        
V Mostech u Jabl 27.03.2017    …………………………………………… 
            Ing.  Ingrid Legierská 
               místopředsedkyně 



 
 

            



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
  



 
 

8. Sponzoři spolku 
 Činnost TJ Sokol Mosty by byla nemyslitelná bez široké podpory členů TJ. Nesmírně si vážíme i všestranné podpory obce Mosty u Jablunkova, sponzorů a dalších nejmenovaných členů, bez jejichž pomoci by byl rozvoj tělovýchovy a sportu v obci velmi obtížný.  Velké poděkování patří nejvýznamnějším sponzorům TJ Sokol Mosty u Jablunkova:         

 Dalšími sponzory , kteří podporují TJ Sokol Mosty u Jablunkova jsou : 
          

JOVAMI-VODA, TOPENÍ, PLYN s.r.o.   Břetislav Kretek 
             
 


