
Hospodaření TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek  za rok  2020 
 

Naše organizace se řídí zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. a vyhláškou 504/2002 Sb., která 

upřesňuje postupy účtování pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání 

( tzv. neziskové organizace) 

 

 

V roce 2020 dosáhly celkem za TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek (v tis. Kč) 

NÁKLADY:     14 183,- tis. Kč 

VÝNOSY:        14 528,- tis. Kč 

HV – zisk               345,- tis. Kč 

 

V nákladech jsou zaúčtovány odpisy ve výši 1 185 tis. Kč  

 

 

Z toho náklady:  ODD  3 994 tis.Kč         TVZ   5 288 tis. Kč           HČ  4 777 tis. Kč 

            výnosy               4 120 tis.Kč                    4 178 tis. Kč                   6 230 tis. Kč 

.           zisk                       126 tis. Kč     ztráta    -1 110tis. Kč        zisk      1 453 tis. Kč 

 

TJ Rožnov zaplatila za rok 2020 daň z příjmů ve výši 124 260,- Kč. 

 

Tržby z prodeje služeb  dosáhly v roce 2020 výše 6 452 tis.Kč. 

 

 

Provozní dotace z Města Rožnov  byly naší TJ poskytnuty ve výši 3 329,4 Kč.   

Obdrželi jsme na provoz TVZ 2 350 tis Kč a na činnost oddílů 1 238 tis. Kč. Z poskytnuté 

dotace oddílům se vracelo z důvodu neprovozování sportovní činnosti (vládní proti kovidová 

opatření) 258,6 tis. Kč.  

Ze Zlínského kraje pak byly oddílům poskytnuty na sportovní činnost dotace ve výši 291 tis. 

Kč. Tyto dotace čerpaly oddíly lyžaři klasici, gymnastika a trampolíny, BRKEZ. Z výše 

uvedené částky oddíl házené vracel 22 tis. Kč. 

Ostatní příspěvky  z jednotlivých  sportovních svazů na činnost, na střediska SpS a SCM 

obdržely oddíly  TJ v částce 767,6 tis. Kč 

Z MŠMT ze státního rozpočtu ČR jsme obdrželi neinvestiční dotaci z programu Můj klub 

2020 ve výši 2 025,7  tis. Kč.   

Dárci poskytli TJ dary finanční ve výši 270 tis. Kč. 

Členské přípěvky byly vybrány celkové  v částce 593,1 tis. Kč – tyto byly využity pro 

sportovní činnost. 

V roce 2020 si TJ RpR. vyjednala příspěvek z Úřadu práce – ANTIVIRUS A ve výši 201,9 

tis. Kč a příspěvek na pracovní místo v PŠ ve výši 20,6 tis. Kč. 

Z ministerstva průmyslu a obchodu jsme obdrželi dotaci COVID GASTRO – uzavřené 

provozy ve výši 84,7 tis. Kč 

V roce 2020 byl nakoupen sportovní materiál ve výši 601,6 tis. Kč. 

 

TJ  Rožnov měla v roce 2020 uzavřen u České spořitelny:  

Kontokorentní úvěr   - ve výši 800,- tis. Kč  od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Tento byl  

nahrazen kontokorentem ve výši 1 mil. Kč od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 

 



V roce 2020 bylo v TJ Rožnov zaměstnáno průměrně 14 zaměstnanců v pracovním poměru , 

2 osoby na dohodu o pracovní činnosti a 99 osob na dohody o provedení práce. Průměrná 

mzda zaměstnanců v trvalém pracovním poměru  v roce 2020 je ve výši 16 802,75 Kč ( ve 

srovnání prům. mzda v ČR v roce  2020 = 34 835,- Kč a  minimální mzda od 1. 1. 2021 = 15 

200,- Kč). 

Osobní náklady celkem za TJ Rožnov p. R. dosáhly výše 5 339,6 tis. Kč. 

 

 

TJ Rožnov p.R má dále ve vlastnictví: 

38 288 m2 pozemků, které nejsou zavedeny v účetnictví, protože nebyly nikdy oceněny 

odhadem.  

Od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  má TJ Rožnov  

pronajatých 56 m2 pozemků na p. č. st. 3705 –smlouva ze dne 21. 12. 2016 s platností od 1. 1. 

2017 do 31. 12. 2024 za cenu 1 538,- Kč/rok. 

      Od Lesů ČR má pronajatých 3 262 m2 pozemků vyňatých z funkce lesa platnou smlouvou   

na období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2024. 

      Od Tělocvičné jednoty Sokol Rožnov pod Radhoštěm má TJ Rožnov pronajato 1 286 m2 

na parcelách č. 135 ostatní plocha a p.č. 290 – zastavěná plocha pod budovou Sokolovny č.p. 

497 na základě smlouvy ze dne 1. 11. 2007 na dobu neurčitou za cenu 20 000,- Kč/ rok.  

 

 

V roce 2020 byly provedeny kontroly: 

1. Městem Rožnov p.R.  na využití dotací v roce 2019 – bez zjištěných nedostatků. 

Město Rožnov p. Radhoštěm nám každoročně kontroluje účelovost a správnost využití 

městem poskytnutých finančních prostředků, prověřuje čerpání grantů v souladu se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

2. Zlínský finanční úřad, oddělení zvláštních věcí  kontrolovalo využití dotace MŠMT za 

rok 2016 (v částce 603 000,- Kč). Kontrola byla zahájena 30. 9. 2020 a do konce roku 

nebyla ukončena. 

  

Další informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách 

této zprávy. 

Příl.č. 1 k daňovému přiznání za rok 2020 

Výkaz zisku a ztrát 2020 

Rozvaha 2020 

 

 

 

Vypracovala: Ljuba Blinková  


