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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a 
končící dnem 31. prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti T.J. Sokol 
Uherský Brod a její jednotlivá ustanovení budou dodatečně schválena Valnou 
hromadou T.J.Sokol Uherský Brod, která se bude konat v nejbližším možném 
termínu po skončení a uvolnění všech bezpečnostních omezení, souvisejících 
s šířením COVID -19. 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   T.J. Sokol Uherský Brod 

Sídlo:  68801 Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1137
  

IČ:   00531138    

DIČ:   CZ00531138    

Právní forma:   pobočný spolek  
Spisová značka:   L 27629 vedená u Měst. soudu v Praze 

 
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
T.J. Sokol má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném 
období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost ( v období, 

kdy to dovolovala epidemiologická situace, jinak dodržovala všechna 
nařízení a opatření vyhlášené vládou ČR, tak aby zabránila šíření 
onemocnění) a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky 
v ustavených oddílech tenisu, horolezectví, aikida, volejbalu, juda, 
badmintonu a všestrannosti (gymnastika a atletika mladší žáci, cvičení 
rodičů s dětmi, cvičení předškoláků, cvičení žen, zdravotní cvičení, rekreační 
formy basketbalu, florbalu, kruhový trénink, sebeobrana, MMA,  turistika)  

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 
v oblasti jeho vlivu na zdraví a eliminování patologických jevů. 

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – tělocvičnu, 
judistický sál, horolezeckou stěnu, bouldrovou stěnu, tenisové a volejbalové 
kurty a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z 
řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže a škol. 

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními 
sportovními organizacemi i jednotlivci. 

e) Rok 2020 byl poznamenán epidemií koronaviru a z toho důvodu byla 
sportovní i kulturní činnost velmi omezena. Sportoviště byly uzavřeny a 
amatérské soutěže zakázány. Z kulturních akcí jsme stihli pouze dětské 
šibřinky v únoru a Slovácký Oupn – závody v lezení na obtížnost. 

 
f) Za účelem financování hlavní činnosti provozovala T.J. Sokol Uherský Brod 
také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy 
z pronájmu prostor restaurace a kavárny, z pronájmu reklamních ploch, 
z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu, pronájmu venkovních 
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prostor (stadionu)pro účely kulturních a sportovních akcí. I tato činnost byla 
výrazně omezena z důvodu epidemie koronaviru. 
  

3) Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem T.J. Sokol Uherský Brod je valná hromada. Nejvyšším 
výkonným orgánem je výbor T.J. Sokol Uherský Brod organizačně zahrnuje 
oddíly horolezců, aikida, juda, badmintonu, volejbalu, tenisu a odbor 
všestrannosti. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, 
avšak v součinnosti a vždy v zájmu T.J. Sokol Uherský Brod jako celku. 
 
Statutárním orgánem je: 
Sabina Běhůnková, starostka 

PaedDr. Helena Leblochová, jednatelka 

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

4) Členská základna          

T.J. Sokol Uherský Brod evidovala na konci sledovaného období 410 členů, což 
je oproti roku předcházejícímu pokles o 113 členů,v následující struktuře:  
 

 Děti 

(do 15 let) 

Mládež 

(od 15 do 18 let) 

Dospělí 

(nad 18 let) 

Oddíl Aikida   6 

Oddíl Tenisu 29 11 52 

Oddíl Badmintonu 11 3 10 

Oddíl JUDA 1 1 2 

Oddíl Horolezectví 

(včetně horokroužku) 

45 2 56 

Odbor Všestrannosti 60 2 119 
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5) Hospodaření organizace  

T.J. Sokol Uherský Brod v průběhu roku financovala svoji činnost zejména 
z členských a oddílových příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy,  
ze státních dotací, sponzorských darů, z provozování vlastních sportovních 
zařízení a vlastní hospodářské činnosti. V době uzavření provozu jsme čerpali 
mimořádnou dotaci Covid Sport a také využíváme programu na podporu 
zaměstnanosti Antivirus. Tyto kompenzace nám pomohly překlenout velmi 
obtížné období. 
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření 

– 692. 546,- Kč. 

Tato ztráta byla z velké části ovlivněna odpisy majetku ve výši 
    739. 301,- Kč. 

Bez vlivu těchto odpisů tedy jednota hospodařila se ziskem  
      46. 755,- Kč. 

 Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené 
období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své 
hlavní činnosti v následujícím období. 
Podrobnější 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  
 
 
 

Sestavila Sabina Běhůnková 

Dne 31.3.2021 
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