
 

 

Výroční zpráva TJ Sokol Kasejovice za rok 2021 
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2021 a končící 
dnem 31. prosince 2021 na základě vyhodnocení činnosti TJ Sokol Kasejovice.  
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   TJ Sokol Kasejovice  
Sídlo:   Kasejovice 412, 335 44   
IČ:   14707624     
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 288 vedená u Krajského soudu v Plzni 
 

 

2) Hlavní a vedlejší činnost spolku  
TJ Sokol Kasejovice má svoji hlavní činnost vymezenou ve svých stanovách. 
V roce 2021 realizoval spolek následující hlavní činnost: 
a) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářel 

pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech fotbalu, 
volejbalu, nohejbalu + stolního tenisu a sportu pro všechny,  

b) svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 
v oblasti jeho vlivu na zdraví, 

c) provozoval, udržoval a opravoval sportovní zařízení - fotbalové hřiště včetně 
zázemí, volejbalové kurty a zároveň vytvářel možnosti užívání svých 
sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, 
zejména pak mládeže, 

d) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními 
organizacemi i jednotlivci, 

e) napomáhal rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své 
působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou 
činností. 

 
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Sokol Kasejovice také 

vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z pronájmu 

reklamní plochy a sportovního zařízení a z výroby, obchodu a služeb neuvedený 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a prodeje kvasného lihu, konzumního 

lihu a lihovin. 

3) Struktura spolku 

Nejvyšším orgánem TJ Sokol Kasejovice je valná hromada. Nejvyšším výkonným 
orgánem je výbor. TJ Sokol Kasejovice organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, 
volejbalu, nohejbalu + stolního tenisu, sportu pro všechny. Oddíly provozují a 
organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však 
v zájmu TJ Sokol Kasejovice jako celku. 
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Statutárním orgánem je: 
Eva Chárová, předseda 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře spolku ani statutárního 
orgánu. 
 

4) Členská základna          

TJ Sokol Kasejovice evidovala na konci sledovaného období 141 členů 
v následující struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

Oddíl fotbalu 41 9 51 

Oddíl volejbalu   13 

Oddíl nohejbalu + stolní 
tenis  

  8 

Oddíl sport pro všechny    19 
 

5) Hospodaření spolku  

TJ Sokol Kasejovice v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských 
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních 
organizací.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření – zisku ve výši 
60 051,99 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  
 

Sestavil Marie Řehořová 

Dne 30.3.2022 
Statutární orgán Eva Chárová 


