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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící 
dnem 31. prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti SK Dvojka Praha z.s. a 
její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady SK Dvojka 
Praha z.s. konané dne 29. 6. 2021  
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   SK Dvojka Praha z.s.. 
Sídlo:   U Nových Domů II 532/11,  Praha 4 – Krč, 

   140 00  
IČ:   49625519    
DIČ:   CZ49625519    
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 5615 vedená u Městského soudu v Praze 
 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
SK Dvojka Praha z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. V 
uplynulém období bylo zaměření spolku zejména: 

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, 
tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a 
tréninkové podmínky, 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad 
veřejnosti, zejména pak mládeže, 

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní 
činností, 

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní 
nebo užívá, 

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK 
k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, 
umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury 
vůbec, 

f) hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty (sportovního klubu), za tím účelem 
spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČUS, 
sportovními svazy apod.) i jednotlivci, 

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, 
zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, 
organizační a osvětovou činností 
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3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem SK Dvojka Praha z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným 
orgánem je výkonný výbor. SK Dvojka Praha z.s. organizačně zahrnuje oddíl 
florbalu. Oddíl provozuje a organizuje svoji sportovní činnost vždy však v zájmu 
SK Dvojka Praha z.s.  
 
Statutárním orgánem je: 
Josef Tůma, předseda 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve 
složení statutárních orgánů. 
 

4) Členská základna          

SK Dvojka Praha evidovala na konci sledovaného období 119 členů v následující 
struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

Oddíl florbalu 102 0 17 

 

Úbytek členské základny jde plně na vrub epidemiologické situace v ČR. Je 

ovlivněn do značné míry i tím, že nebyl proveden nábor nových členů, který byl 

připravován na konec měsíce října 2020. 

5) Hospodaření organizace  

SK Dvojka Praha z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména 
z členských příspěvků, dotací z grantu MŠMT, příspěvků. 
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření 377548,- Kč. 
Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené období. I přes problémy 
způsobené epidemiologickou situací v roce 2020, 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  
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Sestavil Josef Tůma 

Dne 25.6.2021 
 


