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Obecné informace

Název: TJ Slavoj Plzeň z.s.
Sídlo: Třebízského 2702/12, 301 00 Plzeň
IČ: 00480118
DIČ: CZ00480118
Právní forma: spolek
Spisová značka: L 50 vedená u Krajského soudu v Plzni

Činnost spolku
TJ Slavoj Plzeň z.s. vykonávala v roce 2017 svoji činnost dle vymezení svými
stanovami. Svoje poslání naplňovala prováděním své hlavní, tj. sportovní činnosti,
jednalo se zejména o:
 organizování sportovních a tělovýchovných aktivit a vytváření materiálních
podmínek pro tyto aktivity,
 provoz a údržbu vlastních sportovních zařízení,
 umožnění využití sportovišť spolku členům vlastním, členům dalších
sportovních klubů v místě a také školní, organizované i neorganizované
veřejnosti, zejména mládeži.
Pro vytvoření ekonomické základny hlavní činnosti provozovala TJ Slavoj Plzeň z.s.
také vedlejší hospodářskou činnost. Ve sledovaném období měl spolek příjmy
z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu, z pronájmu vlastního movitého i
nemovitého majetku TJ a z reklamních plnění vůči partnerům.
Cíle spolku byly naplňovány v úzké spolupráci s orgány státní správy a samosprávy
všech stupňů a s dalšími sportovními subjekty.
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Struktura TJ

Nejvyšším orgánem TJ Slavoj Plzeň z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným
orgánem je výbor TJ. TJ Slavoj Plzeň z.s. organizačně zahrnuje 11 sportovních
oddílů. Oddíly provozují a organizují svoji specializovanou sportovní činnost
samostatně.
Statutárním orgánem v r. 2017 byli:
Ing. Renata Pavelková, předsedkyně
Ing. Eva Šimůnková, místopředsedkyně
Ing. Zdeněk Hrubý, místopředseda.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře spolku ani u statutárních
orgánů.

Členská základna
TJ Slavoj Plzeň z.s. evidovala k 31. 12. 2017 celkem 804 členů (z toho mládež 480)
v následujícím členění:
členů celkem

z toho mládež

Česká asociace Sport pro všechny

291

218

Moderní gymnastika

142

120

Basketbal

21

3

Badminton

10

0

Zápas

62

41

Vzpírání

43

8

Kuželky

32

3

Tenis

41

3

Lyže

65

23

Vodní lyže

31

8

Rehabilitační jezdecký oddíl

66

53

804

480
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Hospodaření TJ
TJ Slavoj Plzeň z.s. v průběhu roku 2017 financovala svoji činnost z členských
příspěvků, z darů fyzických a právnických osob, z dotací rozpočtů místní samosprávy
a státní správy, příspěvků od sportovních svazů a ostatních sportovních subjektů a
z provozování vedlejší hospodářské činnosti. TJ ve sledovaném období dosáhla
výsledku hospodaření po zdanění - 584 000,00 Kč, z toho z vedlejší činnosti byl
výsledek hospodaření + 163 000,00 Kč. Celková ztráta je generovaná vysokými
odpisy majetku TJ 952 000,00 Kč. Podrobnější informace o hospodaření TJ ve
sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy: Výkaz zisku a
ztráty, Rozvaha.
Sportovní činnost
Ve roce 2017 čerpala TJ Slavoj Plzeň z.s. druhým rokem státní neinvestiční dotaci
z Programu MŠMT č. VIII ve výši 595 000,00 Kč určenou na organizaci sportu ve
sportovních klubech a TJ, které použila v souladu s dispozicemi výhradně na krytí
mzdových nákladů spojených s vedením dětí a mládeže ve svých oddílech. Všichni
příjemci odměn z řad trenérů, asistentů a cvičitelů vykonávali činnost na základě
dohody o provedení práce. V oddílech došlo na základě podpory z programu
k vzestupu výkonnosti mládežnických kategorií oddílů. Čtyři oddíly pracující
dlouhodobě s mládeží dosáhly na medailová umístění v rámci Mistrovství ČR, zápas,
vodní lyže, alpské lyžování a moderní gymnastika. Nejúspěšnějším oddílem je zápas
s 12 medailemi a 9. místem na MS juniora Jireše. TJ se vedle výkonnostního sportu
významně věnuje všestranným nespecializovaným sportovním aktivitám pro zdravý
tělesný rozvoj dětí a mládeže, včetně hendikepovaných v oddílech ASPV a RJO.
Sestavila

Renata Pavelková

Dne

14. května 2018

________________________________
Ing. Renata Pavelková,
předsedkyně TJ Slavoj Plzeň z.s.,
statutární orgán

________________________________
Ing. Eva Šimůnková,
místopředsedkyně TJ Slavoj Plzeň z.s.,
statutární orgán
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