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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a 
končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti TJ Lokomotiva 
Liberec I, z.s. které bylo předmětem jednání Konference TJ Lokomotiva Liberec 
I, z.s. konané dne 31. 05. 2017. 
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1) Obecné informace o organizaci                  
Název účetní jednotky:  Tělovýchovná jednota Lokomotiva Liberec I, z.s. 
Sídlo:   Jablonecká 562/21 Liberec 1, 460 01   
IČ:   00483371    
DIČ:   CZ00483371      
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 25 vedená u Krajského soudu v Ústi n. Labem 
 

 

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace  
TJ Lokomotiva Liberec I, má svoji hlavní činnost vymezenou stanovami spolku. 
Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, a to 
zejména: 
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela 

pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech basketbalu, 
volejbalu, házené, zápasu, OB, turistiky, šachů, kuželek, SPV, kolové, 
horolezectví a kanoistiky. 
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b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 
v oblasti jeho vlivu na zdraví, 

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení (hlavní 
budovu se třemi sportovními sály, budovu loděnice a venkovní hřiště pro 
házenou a volejbal) včetně zázemí a zároveň vytvářela možnosti užívání 
svých sportovišť pro zájemce z řad široké veřejnosti, škol a jiných 
sportovních organizací, zejména pak mládeže, 

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

 

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Lokomotiva Liberec I, z.s. 
také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy 
z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro 
nečleny spolku, pronájmu chaty, ubytovacích služeb a ekonomických pronájmů 
nebytových prostor. 
 

  

3) Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem TJ Lokomotiva Liberec I, z.s. je konference TJ. Statutárním a 
výkonným orgánem je výbor TJ. TJ Lokomotiva Liberec I organizačně zahrnuje 
oddíly basketbalu, házené, zápasu, šachů, horolezectví, turistiky, kanoistiky, 
kuželek, volejbalu, orientačního běhu, kolové a sportu pro všechny. Oddíly 
provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, vždy však 
v součinnosti s TJ Lokomotiva Liberec I, jako celkem a v jeho zájmu. 
 
Statutárním orgánem je: 
Ing. Pavel Richtr, předseda výboru 
 
Ve sledovaném období došlo ke změnám ve struktuře organizace a to 
ukončením členství oddílu šermu k 10. 8. 2016. Členové oddílu šermu byli 
převedený pod subjekt ŠERM Liberec, z.s.  Ve složení statutárních orgánů došlo 
k ukončení členství člena výboru TJ p. Petra Brabce a dovolení nového člena 
výboru TJ p. Aleše Vozky.  
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4) Členská základna          
TJ Lokomotiva Liberec I evidovala na konci sledovaného období 878 členů 
v následující struktuře:  
 

 Mládež 
(do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

Oddíl basketbalu 58 74 
Oddíl volejbalu 17 48 
Oddíl házené 21 9 
Oddíl kanoistiky 26 19 
Oddíl zápasu 27 7 
Oddíl turistiky 0 32 
Oddíl kuželek 0 18 
Oddíl horolezectví 10 35 
Oddíl kolové 4 13 
Oddíl orientačního běhu 31 44 
Oddíl šachů 1 34 
Odbor SPV 80 270 

 

5) Hospodaření organizace  

TJ Lokomotiva Liberec I, z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména 
z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od 
sportovních organizací, dotaci MŠMT a z provozování vlastních sportovních 
zařízení.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 662 793,10 
Kč. Veškeré náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) odpovídaly 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 Prokůpková Zdenka 
Dne 30.5.2017 

 


