,
konané dne 27.února 2014

v Sokolském domě v Havlíčkově Brodě

Přítomni : dle prezenční listiny
Schůze zahájena v 16,00 hod.
Sestra Smejkalová
zahájila schůzi zúženého předsednictva, která byla svolána za účelem upřesnit oblast povinností
vztahujících se k ukončení roku 2013 z pozice účetnictví a přechodu jednot z jednoduchého
účtování na povinné podvojné účetnictví.
● Všechny Tělocvičné jednoty Sokol, jako příjemci státních dotací, jsou nyní povinni vést tzv.
účetnictví ( = podvojné účetnictví), jinak by nemohly obdržet ani 1 Kč jakékoliv dotace od MŠMT, což
je v současné době, tedy po pádu Sazky, již jediný zdroj příjmů.

S tím souvisí nejen složitější práce se zaúčtování jednotlivých operací, ale i vykazování a
ukončení roku - tedy účetní uzávěrka s příslušnými výkazy, včetně podání přiznání daně z příjmů
právnických osob, které mají konečný termín 31.března 2014.
Jednoty – jako účetní jednotka - mohou vést účetnictví buď v plném, nebo zjednodušeném
rozsahu. Ve Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu a Rozvaze v plném rozsahu jsou uvedena čísla
účtů, což je pro Vás dobré vodítko pro Vaši orientaci a tam vlastně jsou takřka všechny účty, co
budete potřebovat.

Výkaz zisku a ztráty a rozvaha
ať již v plném rozsahu, či zjednodušeném rozsahu je povinnou přílohou přiznání daně z příjmů
právnických osob za rok 2013, které je každá jednota povinna předložit na příslušný Finanční úřad

v termínu do 31.března 2014
příloha : výkaz zisku a ztráty v plném a zjednodušeném rozsahu

rozvaha v plném a zjednodušeném rozsahu

● Dále naleznete v příloze "Poznámky k účetní uzávěrce za rok 2001" a "Poznámky k dani z příjmů

právnických osob" které jsou z roku 2001, ale až na nějaké detaily platí prakticky dosud a budou Vám
v této problematice dobrým pomocníkem.
Poznámky zpracovala Ing. Nevyhoštěná - expert na účetnictví, která byla svého času na ČOS,
bohužel zcela nečekaně zemřela. Od té doby se nemáme s kým o této problematice poradit, protože
současné ekonomické oddělení nezajímají ani župy ani jednoty.
příloha : Poznámky k účetni závěrce za rok 2001
Poznámky k dani z příjmů právnických osob za rok 2001

● Dotace z MŠMT určené na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení (sokoloven) jsou poskytovány

a přidělovány na základě hodnoty nemovitého majetku (budov sloužících k hlavní činnosti) uvedené v
žádosti, která se předkládá vždy rok předem. Tyto hodnoty byly vypočteny Ústředím ČOS z paspartů
nemovitostí jednot, které byly postupně v uplynulých letech zpracovávány a předkládány.
V roce 2013 vydalo Ministerstvo školství a tělovýchovy podmínku, že hodnota budov, na
kterou jsou požadovány dotace musí ve všech příslušných Tělocvičných jednotách Sokol uvedena
v rozvaze TJ k 31.12.2013 na účtu dlouhodobého hmotného majetku. V případě, že tomu tak nebude,
bude to bráno jako neoprávněné čerpání dotací a jednota bude muset v případě kontroly (až 10 let
nazpět) dotaci vrátit i s patřičným penálem.
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Hodnota dlouhodobého hmotného majetku
každá Tělocvičná jednota Sokol podepsala a odevzdala koncem léta 2013 místopřísežné prohlášení,
že hodnota budov (staveb - viz tabulka k žádosti) sloužících k tělovýchovné činnosti bude
k 31.12.2013
- vykazovat v rozvaze TJ částku shodnou s údajem uvedeným v žádosti župy
- že si je vědoma následků z nepravdivých údajů, nebo nedodržení svého slibu

Prosím nezapomeňte na tuto povinnost !!!
Nově je začleněna i povinnost jednot zaslat prostřednictvím župy Výkaz zisku a ztráty a rozvahu za
rok 2013 na Ústředí České obce sokolské

Termín do 15. dubna 2014
Příloha : 27 Tabulka k žádosti o P 4 MŠMT 2014

● Účetní závěrka podléhá schválení Valné hromady jednoty, která každoročně uzavírá uplynulý rok

a její zpracování má termín do 31.března 2014. Rok 2014 není rokem volebním, přesto s ohledem na
zpracování účetní uzávěrky musí nejpozději do 15. dubna 2014 proběhnout ve všech TJ Sokol
valná hromada.
Členové PV župy kteří se v rámci možností účastní jako delegáti valných hromad Tělocvičných jednot.

TJ SOKOL

DELEGÁT

MOBIL

Bačkov

Horáková

TJ SOKOL

DELEGÁT

MOBIL

602393913 Okrouhlice

Smejkalová

606838042

Bystřice nad Pernštej. Král / Materna

602472178 Ostrov n. Oslavou

Král / Materna

602472178

Golčův Jeníkov

Smejkalová

606838042 Prosetín

Kříž

605901201

Habry

Horáková

602393913 Přibyslav

Uchytil

602537984

Havlíčkův Brod

Smejkalová

606838042 Rozsochy

Pech

732185133

Chotěboř

Uchytil

602537984 Rožná

Pech

732185133

Kejžlice

Horáková

602393913 Sněžné

Král / Materna

602472178

Krucemburk

Uchytil

602537984 Světlá nad Sázavou Horáková

602393913

Křoví

Pech

732185133 Uhelná Příbram

Uchytil

602537984

Ledeč nad Sázavou

Michálková

731405196 Velká Bíteš

Kříž

605901201

Lipnice nad Sázavou

Horáková

602393913 Vilémovice

Horáková

602393913

Nížkov

Kerbr

603443583 Žďár nad Sázavou

Král / Materna

602472178

Nová Ves u Chotěb.

Horáková

602393913 Havlíčkova Borová

Kerbr

603443583

Nové Veselí

Horáková

602393913

Schůze byla ukončena ve 17,30 hod.

Zapsala Hedvika Šubertová

Vyhotovil : Mgr. David Smejkal
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