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Zpráva revizní komise za rok 2017 
 
 
Revizní komise pracovala v roce 2017 v tříčlenném složení. Místo dlouholetého člena 

Bořka Černovského byl v dubnu loňského roku zvolen nový člen revizní komise z oddílu 
fotbalu, pan Petr Svoboda. Členové revizní komise se pravidelně účastnili schůzí výboru 
jednoty, kde dohlíželi na dodržování postupů jednání výboru TJ tak, aby byly vždy v souladu 
s platnými předpisy pro neziskové organizace a se stanovami Tělovýchovné jednoty.  

 
Revizní komise prováděla pravidelné kontroly účetnictví a dodržování účetních 

postupů a závazných předpisů pro neziskové organizace, z hlediska zákona o daních z příjmů. 
Revizní komise kontrolovala zejména oddělené účtování výdajů, vymezených účelovými 
příspěvky a dotacemi, které tělovýchovná jednota v roce 2017 obdržela.  

 
Stanovy TJ Sokol Řepy, z.s. jsou zveřejněny ve spolkovém rejstříku, kde jsou také 

každoročně zakládány účetní závěrky. Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na webových 
stránkách Justice pod identifikačním číslem našeho spolku 48137294.  

Dále revizní komise dohlížela na financování všech aktivit tělovýchovné jednoty, 
především na nakládání s finančními prostředky z darů, dotací a příspěvků tak, aby bylo vždy 
postupováno podle zákonných předpisů a aby finanční prostředky byly čerpány ve správné 
výši a podle účelu poskytnutých prostředků.  

 
Vyúčtování veškerých dotací a příspěvků za rok 2017 bylo provedeno správně  

a v řádných termínech. 
 
Účetnictví Tělovýchovné jednoty TJ Sokol Řepy, z.s. bylo v roce 2017 vedeno 

průkazným způsobem, v souladu s platnými předpisy. Stav majetku, závazků a finančních 
účtů v účetnictví věrně zobrazuje skutečnost. 

 
V průběhu účetního období roku 2017 došlo k dalším opravám našeho objektu tesko.  

Zejména probíhaly práce na výměně otopných těles a opravy odpadu v prádelně. Celkem byly 
provedeny opravy za 94 tis. Kč. Tato částka je o 60 tis. Kč nižší než v roce 2016.  
V následujících letech budeme v opravách našeho objektu nadále pokračovat. 

 
Za rok 2017 dosáhla tělovýchovná jednota, jako celek, záporný hospodářský výsledek 

– ztrátu ve výši 246 tis. Kč. Záporný hospodářský výsledek byl způsoben také zaúčtováním 
odpisů dlouhodobého hmotného majetku v plné výši 603 tis. Kč. Odpisy majetku však nejsou 
spojeny z finančním výdajem, je to částka, která vyjadřuje roční opotřebení našeho majetku.  

 
Hospodaření jednotlivých oddílů a odboru SPV v roce 2017 je uvedeno v přiložených 

výsledovkách jednotlivých hospodářských středisek.  Díky střediskovému účetnictví lze 
přehledně sledovat hospodaření TJ a hospodaření jednotlivých oddílů a odboru SPV. Na 
hospodaření středisek se projevuje zejména příspěvek Městské části naší jednotě, který byl 
v roce 2017 – nově, na rozdíl od minulých období – rozúčtován na střediska přesně podle 
dokladů, předložených k vyúčtování příspěvku Městské části Praha 17. Takže výsledovky 
zobrazují reálně stav střediskového hospodaření. Přínosem byly také ostatní dotace, které se 



nám podařilo získat a také prostředky členských a oddílových příspěvků všech členů našeho 
spolku. 

   
Na závěr bychom chtěli poděkovat zejména Městské části Praha 17 za vstřícný přístup 

a pomoc s financováním sportovních aktivit, provozovaných naší tělovýchovnou jednotou.  
 

 
V Praze, 25.4.2018 

Ing. Karel Schlosser, předseda revizní komise 


