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1. Úvod 
 
Vážení sportovní přátelé, 
 
Naší výroční zprávou se chceme nejen našemu okolí, ale i svým členům, prezentovat jako 
subjekt, o jehož činnosti mohou získat srozumitelné a přehledné informace.  

 
2. Hodnocení činnosti za rok 2017 
 
Co se týká sportovní stránky v roce 2017 v Liblicích působilo polovinu sezóny šest 
družstev: dvě družstva dospělých, jedno starších žáků, jedna starší a jedna mladší 
přípravka, a navíc jedno neformální, tzv. „ministars“.  
 
A týmu dospělých stále působí v krajské I. B třídě aktuálně v pátém ročníku v tomto 
století. V podzimní části nového ročníku si tým vede o trochu lépe než loni a drží si 
lichotivou devátou pozici v tabulce. Rezervní tým hraje slušně ve třetí třídě a po podzimní 
části je na čestném osmém místě. Problémem je však úbytek hráčů z různých důvodů. 
Naštěstí se trenérům daří kádr finančně přijatelným způsobem doplňovat.  
 
Nejdůležitějším prvkem činnosti je však trvalé rozšiřování základen týmu žáků a 
přípravek, zejména těch nejmladších. Znamená to též příjemné zapojení dospělých do 
činnosti kolem všech družstev, zapojení se i do činností obecně spojených s fungováním 
celého oddílu a jeho podpora nefinanční povahy (doprava, materiál atp.).  
 
V rámci tréninku pomalu zapojujeme i ty nejmenší „ministars“ do hry, ale prioritně mají za 
úkol dostat do sebe zábavnou formou úplné základy kolektivní hry a fotbalové prvky.  
 
Během roku 2017 se nám díky získaným provozním dotacím na údržbu podařilo udržet 
areál v hezkém stavu. Největší akcí asi bylo zakrytí budovy kabiny z vnitřní části novou 
fasádou a natřením všech dveří do klubové barvy. Hlavním cílem, ke kterém směřují i 
úspory ve výdajích a šetření na vlastní spoluúčast na projektu, představuje projekt 
vybudování hřiště s UMT trávníkem třetí generace a oplocení v prostorách areálu. Jsme 
nyní ve stavu, že jsme neúspěšně absolvovali tři dotační řízení na MŠMT. Máme sice 
vše připraveno včetně výběru dodavatele, dokonce jsme si obnovili platnost územního 
povolení a usilovně sháníme dotace, které by nám pomohly projekt v celém rozsahu 
realizovat. Pro všechny mužstva by to byl velký přínos, zejména ti nejmenší budou mít 
klidný, bezpečný a komfortní prostor nejen pro své tréninky, ale i soutěžní utkání. 
 
V dubnu u nás proběhlo i pálení čarodějnic, kde se opět setkaly desítky dětí, jejich 
blízkých a strávili zde hezký večer u ohně a opékáním buřtů. 
 



Během roku jsme uspořádali v prostorách hřiště v pořadí osmý dětský den. Dětský den 
byl podle ohlasu účastníků i pocitu samotných pořadatelů vydařenou akcí. Dětského dne 
se účastnilo kolem stovky dětí a podobný počet doprovodu dospělých. 
 
V červnu jsme uspořádali oslavy devadesáti let založení klubu. S ohledem na přípravu 
na projekt hřiště UMT jsme oslavy pojali poměrně skromně a víkend proběhl v duchu 
přátelských utkání všech týmů s tradičními soupeři.  
 
Všechny realizované projekty a činnosti související s provozem TJ Liblice jsou dalším 
krokem z celkového záměru na vytváření hezkého místa, zlepšení sportovního prostředí 
TJ Liblice a udržení činnosti občanského sdružení fungujícího na území Liblic. 
 
Realizované projekty a akce za minulý rok zvýšily kladné povědomí o TJ Liblice. 
Významným prvkem je zlepšené vnímání kvality sportovního areálu, zejména ze strany 
místních obyvatel, ale i soupeřů, se kterými se naše mužstva střetávají. 
 
Kvalitní vybavení sportoviště pomůže ke kvalitnějšímu životnímu stylu, povede obyvatele 
k žádoucím životním aktivitám, mezi které kolektivní sport bezesporu patří. 
 
Mezi naše nejvýznamnější finanční podporovatele, kterým bych tímto vyslovil velké 
poděkování, za uplynulý rok patřilo Město Český Brod a akciová společnost Jatky Český 
Brod.  
Kromě nich zaslouží uznání i další subjekty, které nás podpořily, jako společnosti Náš 
NET, s.r.o., Briard s.r.o. a řada fyzických osob (nejvíce Jana Kulhánková, Alena Brčková, 
Petr Holeček, ale i další, kteří chtějí zůstat v anonymitě) podílejících se finanční a 
materiální podporou na akcích typu dětského dne. 
 
Jejich významná podpora se dostala do povědomí skupiny místních a okolních obyvatel 
a zvyšuje tím jejich prestiž jako subjektů, který se vyznanou měrou podílí na udržování a 
rozvoji naší tělovýchovné jednoty.  
 
Kromě finanční podpory musím též ocenit dobrovolnou práci všech členů, kteří se 
mravenčí a často veřejnosti ne zcela viditelnou činností podílí na chodu tělovýchovné 
jednoty. Nutné je zejména ocenit práci trenérů či vedoucích všech mužstev.  
 
Jmenovitě u: 

 A týmu dospělých Petra Samka, Radka Lance a Jiřího Pospíchala,  
 B týmu Radka Lance, Jiřího Pospíchala a Josefa Nekolného,  
 starších žáků Martina Píchy, Zdeňka Bruthanse, Josefa Palusky a Miloše Čiháka  
 starší přípravky Petra Lanče a Petra Aschennbrennera 
 mladší přípravky Mirka Bártla a Jana Vondráška 
 „ministars“ Martina Vaňka. 

 
Dále bych vyzdvihl práci Josefa Palusky ve správě celého areálu a v údržbě vybavení. 
Mohl bych vyjmenovat řadu jmen dalších členů, všem patří velké uznání a dík za 
podporu fungování naší TJ. 
 
Osobně mi bude ctí přivítat u nás každého, kdo má upřímný a opravdový zájem o sport, 
ať již aktivně či ve formě jakékoliv pomoci, o rozvoj TJ Liblice a chce přispět svým dílem. 
 
 
Ing. David Hybeš,  
předseda TJ Liblice, z.s. 



3. Statutární údaje a členská základna spolku 
 
Název organizace: TJ Liblice, z.s. 
IČ:  14800764 
Registrace organizace č.j.:  VSP/1-3965/91-R 
Registrace organizace datum: 7.1.1991 
Název banky:  Fio banka, a.s. 
Číslo účtu:  2000613674/2010 
Sídlo organizace:  U Hřiště 252, Liblice, Český Brod, 282 01 
E-mail: tjliblice@volny.cz  
Internetové stránky: fkliblice.cesbrod.cz   
 
Statutární zástupce 
Ing. David Hybeš, předseda 
 
Výkonný výbor 
Ing. David Hybeš, předseda 
Zdeněk Bruthans, místopředseda 
Ing. Miloš Čihák, hospodář 
Petr Samek, člen 
Martin Pícha, člen 
Ing. Michal Fott, člen 
Ing. Jiří Pospíchal, člen 
 
Revizní komise 
František Samek, člen 
Robert Schovanec, člen 
Josef Nekolný, člen 
 
 
Počet členů k 31.12.2017 
Žákovský věk včetně přípravek a ministars: 87 
Dospělí aktivní do 26 let: 23 
Dospělí aktivní nad 65 let: 1 
Dospělí aktivní ostatní: 29 
Dospělí neaktivní: 15 
Celkem:  155 
Podíl členů do 26 let na všech 72 % 
Podíl členů nad 65 let na všech 1 % 
 
Podíl nákladů na hlavní činnost na jednoho člena do 26 let:     6.445,- Kč 
Částka nákladů na hlavní činnost na všechny členy mladší 26 let: 513.092,- Kč 

 



4. Sportovní výsledky v polovině sezony 2017/2018 

I. B třída, skupina C dospělí 

 

III. třída skupina B dospělí 

 
 

Okresní přebor starších žáků skupina A  

 



 

Okresní přebor starší přípravky 

 
Pro uvedenou soutěž je zákaz publikování tabulek s umístěními, proto jen účastníci soutěže 

Okresní přebor mladší přípravky 

 

Ministars 
Převážně si jen hrají a občas i hrají nějaké adekvátní turnaje. 
 

 
 

 



5. Výsledky hospodaření 
 
V roce 2017 jsme dosáhli celkového výsledku hospodaření ve výši +123 tis. Kč, což je 
pozitivní stav, ale je potřeba za ním vidět zejména výraznou aktivitu ve shánění darů na UMT 
a zejména úsporná opatření s ohledem na budoucí plánované vylepšení areálu ve smyslu 
investice do hřiště s UMT.  
 
Při hodnocení hospodářského výsledku je nutné si zejména uvědomit, že kromě zajištění 
sportovní činnosti pro 6 resp. 5 soutěžních mužstev a jedno nesoutěžní mužstvo, jejich 
materiální vybavení, dopravu, jednorázových akcí pro veřejnost se také staráme o nemovitý 
majetek (pozemky a zařízení), který by se jistě v dnešní době v pořizovacích cenách nezískal 
za méně než 10 mil. Kč, spíše za výrazně více. 
 
Náklady na hlavní činnost:  709 tis. Kč 
Náklady na vedlejší činnost:  9 tis. Kč 
Výnosy z hlavní činnosti: 762 tis. Kč 
Výnosy z hospodářské činnosti: 79 tis. Kč 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti:  +53 tis. Kč 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti:  +70 tis. Kč 
Celkový výsledek hospodaření: +123 tis. Kč 
 



 
Zpracováno v souladu 
s  vyhláškou 
č.504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších 
předpisů 

R O Z V A H A  
v plném rozsahu 

 
(v tis. Kč) 

IČ 

14800764 
 

Název a sídlo účetní jednotky 
TJ Liblice, z.s. 
U Hřiště 252 Liblice 

282 01 Český Brod 

 

Označ. A K T I V A Ř. 

Stav k 
prvnímu dni    
účetního 
období 1 

Stav k 
poslednímu dni       
účetního období 

2 
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 234 190 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 283 283 

        3.         
4. 

Stavby 13 80 80 

Hmotné movité věci a jejich soubory 14 203 203 

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 49 93 

        6.         
7. 

Oprávky ke stavbám 34 15 18 

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a 
jejich souborům 

35 34 75 

B. Krátkodobý majetek celkem 40 248 406 

B.I. Zásoby celkem 41 0 0 

B.II. Pohledávky celkem 51 -13 0 

        1. Odběratelé 52 -13 0 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 257 406 

        1.         
3. 

Peněžní prostředky v pokladně 72 18 1 

Peněžní prostředky na účtech 74 239 405 

B.IV. Jiná aktiva celkem 79 4 0 

        1. Náklady příštích období 80 4 0 

 AKTIVA CELKEM 82 482 596 

31.12.2017 k 



 

Označ. P A S I V A Ř. 

Stav k 
prvnímu dni    
účetního 
období 3 

Stav k 
poslednímu dni       
účetního období 

4 
A. Vlastní zdroje celkem 83 423 515 

A.I. Jmění celkem 84 0 0 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 88 423 515 

        1. Účet výsledku hospodaření 89 409 123 

        2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 14 392 

B. Cizí zdroje celkem 92 59 81 

B.I. Rezervy celkem 93 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 95 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 103 47 27 

        1.         
3. 

Dodavatelé 104 32 7 

Přijaté zálohy 106 15 20 

B.IV. Jiná pasiva celkem 127 12 54 

        1.         
2. 

Výdaje příštích období 128 0 54 

Výnosy příštích období 129 12 0 

 PASIVA CELKEM 130 482 596 

 Rozvaha NO      strana 
 1 

 

     

Odesláno 
dne: 

03.04.2018 

Razítko: Podpis 
odpovědné 
osoby: 

Ing.David Hybeš 

Podpis osoby 
odpovědné za 
sestavení: 

Ing.Miloš Čihák 

Telefon: 602396985 

Okamžik sestavení: 

03.04.2018 22:13 

     

 



 
Zpracováno v 
souladu s  
vyhláškou 
č.504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších 
předpisů 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu 

  Název a sídlo účetní jednotky 

(v tis. Kč) 
IČ 

14800764 
 

TJ Liblice, z.s. 
U Hřiště 252 Liblice 

282 01 Český Brod 

 

Ozn. P O L O Ž K A Ř. 

  Činnost  

hlavní 
1 

 hospodářská 
2 

celkem 
3 

A. NÁKLADY 1  709 9 718 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované 
služby celkem 

2  617 9 626 

     1. 
     3. 
     4. 
     5. 
     6. 

Spotřeba materiálu, energie a 
ostat.nesklad.dodávek 

3  221 0 221 

Opravy a udržování 5  7 0 7 

Náklady na cestovné 6  16 0 16 

Náklady na reprezentaci 7  26 9 35 

Ostatní služby 8  347 0 347 

A.II. Změny stavu zásob vlastní činností a 
aktivace 

9  0 0 0 

A.III. Osobní náklady 13  0 0 0 

A.IV. Daně a poplatky 19  1 0 1 

    15. Daně a poplatky 20  1 0 1 

A.V. Ostatní náklady 21  28 0 28 

    22. Jiné ostatní náklady 28  28 0 28 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba, 
použití rezerv, opr.položek 

29  42 0 42 

    23. Odpisy dlouhodobého majetku 30  42 0 42 

A.VII. Poskytnuté příspěvky 35  21 0 21 

    28. Poskytnuté členské příspěvky a 
příspěvky zúčt. mezi 

36  21 0 21 

A.VIII. Daň z příjmů 37  0 0 0 

 Náklady celkem 39  709 9 718 

31.12.2017 k 



B. VÝNOSY 40  762 79 841 

B.I. Provozní dotace 41  246 10 256 

     1. Provozní dotace 42  246 10 256 

B.II. Přijaté příspěvky 43  85 0 85 

     4. Přijaté členské příspěvky 46  85 0 85 

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47  1 0 1 

B.IV. Ostatní výnosy 48  430 69 499 

    10. Jiné ostatní výnosy 54  430 69 499 

B.V. Tržby z prodeje majetku 55  0 0 0 

 Výnosy celkem 61  762 79 841 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62  53 70 123 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63  53 70 123 

  
 

     

Odesláno 
dne: 

31.03.2018 

Razítko: Podpis 
odpovědné 
osoby: 

Ing.David Hybeš 

Podpis osoby 
odpovědné za 
sestavení: 

Ing.Miloš Čihák 

Telefon: 602396985 

Okamžik sestavení: 

31.03.2018 19:44 

     

 
 
 


