
Výroční zpráva TC Chrudim z.s. za rok 2016

Výroční zpráva je zpracována za období  počínající  dnem 1. ledna 2016 a končící 
dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti TC Chrudim z.s.. Valná hromada 
se konala dne 24.2. 2017 a jednotlivá ustanovení výroční zprávy byly předmětem jednání. 
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1. Obecné informace o organizaci           

Název účetní jednotky: TC Chrudim, z.s.

Sídlo: U Parku 135, 537 01 Chrudim 
IČ: 601 03 779
Právní forma: spolek 
Spisová značka: L  2480 vedená u Krajského soudu v Hradci

              Králové

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 

TC Chrudim z.s. (dále TC nebo klub) má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. 
Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

a) provozovala  soutěžní  i  nesoutěžní  sportovní  a  obdobnou  činnost  a  vytvářela  pro  ni 
materiální a organizační podmínky  

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

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – 12 tenisových dvorců 
včetně  zázemí  a  dvoukurtovou  nafukovací  halu  pro  zimní  hraní.  Tato  sportoviště 
využívali  nejen  členové  ale  i  nečlenové  oddílu  -  zájemci  z  řad  veřejnosti  a  jiných 
sportovních organizací, zejména pak mládeže,

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

Za účelem financování  hlavní  činnosti  provozovala TC Chrudim také vedlejší  činnost.  Ve 
sledovaném  období  měla  organizace  příjmy  z reklamních  plnění  vůči  partnerům  a 
z pronájmu sportovních zařízení pro členy i nečleny klubu.

3. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem TC Chrudim je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor 
TC. 

Statutárním  orgánem  je:  Jitka  Holasová,  předsedkyně  Pavel  Novák,  místopředseda,  Jiří 
Šedivý, Petr Vojtěchovský, Tomáš Marek, Radek Šlajs, Anna Volencová jednatel

Ve  sledovaném  období  nedošlo  ke  změnám  ve  struktuře  organizace  ani  ve  složení 
statutárních orgánů.

4. Členská základna  

TC Chrudim z.s. evidovala na konci sledovaného období   291     členů v následující 
struktuře: 

110 mládeže a 181 dospělých



5. Zpráva o činnosti za rok 2016

Náplň hlavní činnosti spolku realizovala většina jeho členů  pravidelným hraním v letním i 
zimním období  a  přístup na kurty  měla  dle  daných  pravidel  veřejnost.  Kurty  byly  v letní 
sezoně plně obsazeny obvykle ve dnech úterý, středu a čtvrtek v době od 16.30 do 19.00, 
v ostatních  dnech  a  časech  nebyla  obsazenost  vždy  stoprocentní.  Nedocházelo 
k výraznějším  sporům  a  problémům,  osvědčilo  se  vyčlenění  kurtů  č.  1.,8,9,10,11,12 
především pro trénování dětí a mládeže. Dospělí družstva A a B měli v jimi vybraných dnech 
a časech k dispozici kurty č. 1 a 2 a tento počet jim rovněž dostačoval. 

Členové  výboru  TC  Chrudim  se  v   roce  2016  sešli  celkem  11x.  Z každé  schůze  byl 
vyhotoven zápis. Zápisy byly volně k dispozici členům spolku.

Jako vedlejší činnost spolku provozoval oddíl v zimním období  nafukovací tenisovou halu a 
výtěžek z této činnosti byl zcela upotřeben k podpoře hlavní činnosti. 

Správa areálu a budovy

Dle schváleného plánu práce bylo realizováno:

- složení nafukovací haly v dubnu a její opětovné postavení v říjnu

- výměna oken a dveří v budově šaten

- vyčištění vnitřního pláště nafukovací haly

- realizace zabezpečení zábradlí pevnou záchytnou sítí

- zakoupeno nové čerpadlo a hadice s větší průtočností

- provedena kapacitní zkouška studny

- proveden monitoring odpadního potrubí

Byla  provedena  úprava  ceny plynu  a  elektřiny.  U elektřiny  došlo  i  ke  změně smluvního 
partnera. Rovněž byla změněna výše pojistného nafukovací haly, ne výše plnění pojišťovny.

Rekonstrukce  sociálního  zařízení  byla  z podzimního  období  přesunuta  na  začátek  roku 
2017. Důvodem byla jednak možnost požádat o investiční dotaci, ale především vyjádření 
oslovených stavebních firem, že podzimní termíny mají již  obsazeny.

Celý areál byl udržován v dobrém stavu a práci paní správcové lze hodnotit kladně. Rovněž 
tak její  činnost  při  výběru členských a hracích příspěvků a jejich  evidenci.  Neobjevily  se 
žádné výhrady vůči  systému obsazování  kurtů,  proto dáváme na zvážení,  zda pořizovat 
online systém rezervace kurtů či zda prozatím zůstat u zavedeného způsobu rezervace. 

Ekonomika 

Finanční  situace  klubu  je  v současné  chvíli  dobrá,  podvojné  účtování  provádí  za  úplatu 
odborná pracovnice. Realizaci veškerých internetových plateb a sledování pohybu na účtu 
provádí  ekonom oddílu. Kontrolní emaily o provedených platbách jsou odesílány i na email 
předsedkyně TC.



Dotace 

Bylo podáno celkem  6 žádostí o dotace. Dvakrát na základě dotační výzvy města Chrudim, 
dvakrát  na  Pardubický  kraj,  jedenkrát  na  MŠMT  a  jedenkrát  na  Český  tenisový  svaz. 
Všechny žádosti byly přijaty a klub obdržel  různou finanční podporu na mládežnický tenis – 
závodní i rekreační a na údržbu areálu.

 Neregistrované turnaje pro veřejnost

V létě i v zimě členové klubu uspořádali celkem 3 turnaje pro dospělé neregistrované hráče. 

Závodní hraní 

Krajských soutěží se zúčastnilo devět chrudimských družstev.V kategorii  baby tenisu, což 
jsou děti do 10 let, hrálo krajskou soutěž  jedno družstvo a  skončilo třetí. „ A“ týmy mladších 
a starších žáků se zúčastnily krajského přeboru a umístily se na 7. a  6. místě, „B“ týmy v  
krajské soutěži  skončily  2.  a 6.  Družstvo dorostu A se v Pardubickém krajském přeboru 
umístilo 3. a družstvo B v Pardubické krajské soutěži 6.  Největšího úspěchu v týmových 
soutěžích dosáhlo  družstvo dospělých A ve Východočeské divizi. Druhé místo je ve vysoké 
konkurenci   vynikajícím  umístěním.  Družstvo  dospělých  B  v  Pardubické  krajské  soutěži 
skončilo na 3. místě.

V letních  měsících  začala  série   individuálních  turnajů.  V loňské  sezóně  dosáhla 
výraznějšího úspěchu Nikola Sychrovská, která vyhrála chrudimský turnaj mladších žákyň 
kategorie C a Jan Pejcha, který zvítězil na domácí půdě v kategorii dorostu. 

Pro zvyšování úrovně hráčů  je nezbytná jejich dobrá příprava. Kluboví trenéři zdokonalovali 
především  techniku  úderů  během individuálních  tréninků  hráčů,  jednou  týdně  probíhaly 
skupinové  tréninky  družstev,   jejichž  cílem  je  zlepšení  herní  taktiky  a  nácvik  čtyřher. 
Probíhaly i sparingové zápasy, nutné k upevnění nabytých dovedností a  uvedení do hry. 
Jejich četnost ale nebyla dostatečná, zvýšení počtu těchto přípravných zápasů je cestou, jak 
výkonnost našich hráčů zvýšit. Od září minulého roku měli a mají tenisté a tenistky možnost 
účastnit se tréninků fyzické kondice, které jsou vedeny odborným trenérem  a částečně jsou 
hrazeny oddílem. 

V průběhu roku bylo uspořádáno sedm turnajů – v dubnu okresní přebory mladších žáků, 
v květnu turnaj kategorie C starších žáků, v srpnu turnaje mladších žáků a žákyň a v září 
dorostenek a dorostenců kategorie C a turnaj kategorie B starších žákyň.

Závodní činnost hráčů je neodmyslitelná bez práce trenérů, vedoucích družstev a rodičů. 
Někdy se může zdát, že výsledky neodpovídají vynaloženému úsilí. Ale čas, který se věnuje 
mladým tenistkám a tenistům je dobrou investicí do budoucnosti. 

5) Hospodaření organizace 

TC Chrudim v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací 
z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací a z vedlejší hospodářské 
činnosti – pronájmu nafukovací haly. 
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření +144 088,71 Kč. Veškeré 
náklady a výnosy  odpovídají plánu na uvedené 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  

Po zpracování budou obě přílohy zveřejněny na webu  https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Sestavil Jitka Holasová
Dne 24.2. 2017
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