ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF, z.s.
Zátopkova 100/2 P.O.B. 40, 160 17 Praha 6,
Tel.: 603302739,604258109,
www.taekwondo.cz, E-mail itf@taekwondo.cz
IČ. 16191285

Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na
základě vyhodnocení činnosti Českého svazu Taekwon-Do ITF, z. s. a její jednotlivá ustanovení byla
předmětem jednání členské schůze Českého svazu Taekwon-do ITF, z. s. konané dne 22. května 2016
v Českých Budějovicích.
1. Obecné informace
Název účetní jednotky:
Sídlo:
Sekretariát:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

Český svaz Taekwon-Do ITF, z. s.
Zátopkova 100/2, P. S. 40, Praha 6, 160 17
Pod Višňovkou 334/15, Praha 4, 14000
16191285
CZ 16191285 (nejsme plátci DPH)
zapsaný spolek
L 1854 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost
Svaz má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní
činnost organizace, zejména:








zajišťovat výuku a šíření TKD, jako bojového umění sebeobrany, včetně jeho propagace
organizovat a zajišťovat zkoušky na technické stupně TKD členům Svazu v souladu s pravidly ITF a
Svazu
organizovat školení učitelů TKD a jejich asistentů, rozhodčích, organizačních pracovníků sdružených
subjektů, udělovat trenérské licence na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR
řídit a organizovat soutěže, semináře, školení a další akce TKD v tuzemsku i zahraničí
reprezentovat TKD na domácí i zahraniční úrovni
zastupovat a reprezentovat své členy, Svaz a ČR v organizacích ČUS, ITF, příp. v ostatních
tuzemských i mezinárodních organizacích

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval spolek také vedlejší hospodářskou činnost. Ve
sledovaném období měl spolek příjmy z reklamních plnění vůči partnerům ve výši 0,- Kč (slovy: nula,-Kč).

3. Struktura svazu
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
Statutárním orgánem spolku je předseda pan Martin Zámečník.
Nejvyšším výkonným orgánem je Rada Českého svazu Taekwon-Do ITF ve složení prezident spolku Martin
Zámečník a členové MUDr. Rostislav Kaňka (viceprezident), Libor Macháň (viceprezident), Ing. Milan Prokeš,
Ondřej Vrábel, Radek Kolář, Tomáš Kuba, Mgr. Jan Mraček, Zdeněk Chaloupka.
Revizním orgánem spolku jsou Bc. Jiří Teslík (předseda), Jan Weidlich, Michal Bor, Kateřina Birkášová a
Aneta Procházková (členové).
Disciplinárním orgánem spolku jsou Petr Smejkal (předseda), PhDr. Zdeněk Rubeš, Mgr. Martin Svitek, Kamil
Tihelka a Martina Řezáčová.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře svazu ani ve složení statutárních orgánů, rozšířena
byla revizní komise volbou na členské schůzi o Anetu Procházkovou a na členské schůzi byly také schváleny
nové stanovy v souladu s NOZ.
4. Členská základna
Sdružené subjekty, které jsou registrované v TJ (ČUS) vykazují členskou základnu v on-line systému ČUS a
ČST ITF dohrává neregistrované subjekty v TJ (ČUS). Členská základna je k 31. Prosinci 2015 :
Mládež celkem: 4058 (žáci 2212, žačky 648, dorostenci 869, dorostenky 329)
Dospělí celkem: 3240 (muži 2284, ženy 956)
5. Hospodaření svazu
Svaz v průběhu roku financoval svoji činnost z členských příspěvků, a dále zejména z dotací z rozpočtu
MŠMT ČR v programech I. (Sportovní reprezentace ČR), II. (Sportovně talentovaná mládež), V. (Činnost
sportovních svazů), z dotace ČOV (loterie).
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření + 2.357.028,06 Kč. Veškeré náklady (výdaje) a
výnosy (příjmy) odpovídají plánu na uvedené období. Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro
realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.
Podrobnější informace o hospodaření spolku ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční
zprávy: Příloha č. 1 (Výkaz zisku a ztrát), Příloha č. 2 (Rozvaha) a Příloha č.3 (Účetní závěrka).
V Praze 10. května 2016.

Sestavil:

Martin Zámečník, předseda svazu

