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Výroční zpráva je zpracována za období 1. ledna 2021 až 31. prosince 2021 na základě 

vyhodnocení činnosti TK Zliv a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné 

hromady TK Zliv konané dne 25. ledna 2022. 
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1. Obecné informace o organizaci      
            
Název účetní jednotky:  Tenisový klub Zliv, z. s. 

Sídlo:     Tyršova 754, 373 44 Zliv   

IČ:     70520194    

Právní forma:    Spolek  

Spisová značka:   L 3033 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
TK Zliv 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) udržovala a opravovala sportovní zařízení a zároveň vytvářela možnosti užívání 

sportoviště pro zájemce z řad veřejnosti, včetně dětí a mládeže a jiných sportovních organizací 

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními 

organizacemi i jednotlivci. 

  

 Za účelem financování hlavní činnosti provozoval TK Zliv také vedlejší činnost. Ve 

sledovaném období měla organizace příjmy především z pronájmu sportovních zařízení pro 

nečleny klubu. 
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3. Zpráva o činnosti 
Herní činnost tenisového klubu v roce 2021 probíhala především v hlavní tenisové sezóně, 

tedy v období od dubna do října daného roku. Za příznivého počasí vstoupili na kurt tenisoví 

nadšenci i v listopadu.  

Soutěžní týmy sbíraly body v kategoriích A i B, muži a ženy. Soutěž se zvládla odehrát, i když 

v omezeném počtu přihlášených týmů. Na to konto s poměrně přísnými vyřazovacími 

podmínkami. 

Během sezóny proběhlo několik turnajů a akcí na podporu klubu i široké veřejnosti. Tenisový 

klub spolupracoval na některých aktivitách s dalšími organizacemi a městem Zliv. Za spolupráci 

děkujeme.  

Letošní sezónu výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, kdy bylo možné hrát jen v omezeném 

režimu nebo dokonce vůbec, a to především na jaře („lze hrát na venkovních sportovištích na 

území obce, kde hráč bydlí a dále mohou spolu hrát členové jedné domácnosti nebo 

individuálně, např. o tréninkovou zeď, trénink podání nebo využití nahrávacího stroje“). 

Druhým významným omezením byla avizovaná kompletní rekonstrukce/výměna povrchu 

kurtů, včetně podkladu a drenáží. Areál byl uzavřen od července do září.  

 

SOUTĚŽE: 

Muži A - krajský přebor IV. - soupiska: 

Jiří Štabrňák ml., Jan Procházka, Jiří Trávníček, Václav Čížek, Jindřich Boubal, Filip Hovorka, 

Radek Bican, Jiří Hajíček, Jan Mojka, Ondřej Wohlschläger, Martin Duspiva, Jakub Jerhot 

 

Ženy A - krajský přebor IV. - soupiska: 

Kateřina Horáková (H), Markéta Kollarová, Hana Melmerová (Tesařová), Iva Kučerová, Helena 

Phungová, Lenka Novotná, Michaela Hájková 

 

„A“ tým odehrál tři utkání, a to proti týmům TJ Centropen Dačice, TK Prachatice z.s. A a LTC 

Tábor 1903 D. Dvě ze tří utkání TK Zliv vyhrál. Podrobněji níže. 
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TK Zliv - TJ Centropen Dačice 5:4 

 

TK Prachatice z.s. A - TK Zliv 3:6 

 

TK Zliv A - LTC Tábor 1903 D 1:8 
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Muži B - krajský přebor V. - soupiska: 

Jindřich Boubal, Filip Hovorka, Jan Mojka, Ondřej Wohlschläger, Jiří Hajíček, Martin Duspiva, 

Jan Šídlo, Jakub Jerhot, Josef Hus, Radek Bican  

 

Ženy B - krajský přebor V. - soupiska: 

Helena Phungová, Iva Kučerová, Hana Melmerová (Tesařová), Lenka Novotná, Michaela 

Hájková  

 

„B“ tým odehrál tři utkání, a to proti týmům. TJ Lokomotiva Veselí n. Lužnicí, TJ Blatná a SKT 

Planá n. Lužnicí. „B“ tým zvítězil v jednom ze tří utkání. Do další sezóny tedy bohužel sestupuje. 

Pobrobněji níže. 
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TK Zliv B - TJ Lokomotiva Veselí n. Lužnicí 4:5 

 

TJ Blatná - TK Zliv B 8:1 

 

SKT Planá n. Lužnicí - TK Zliv B 4:5 
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TURNAJE 

 

Zliv Open 2021 

Již tradiční celosezónní turnaj pod vedením Jana Skaly.  
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Turnaj masek, závěrečný raut 

6. listopadu proběhl již několikátý ročník turnaje v maskách. Tentokrát se ho zúčastnilo pět 

párů ve velmi nápaditých kostýmech a o legraci rozhodně nebyla nouze. Cenu za nejlepší 

masku získal Hurvínek. Turnaj plynule přešel v závěrečný raut k ukončení sezóny, kde se sešlo 

kolem třiceti členů tenisového klubu. Připravené občerstvení členy klubu a pod záštitou Pavla 

Soulků jsme konzumovali ještě druhý den. Všem velmi děkujeme.  
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AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

2. Zlivský sportovní den 

Akce probíhala ve sváteční den, 28. září. Zapojili jsme se v poslední chvíli, rekonstrukce areálu 

byla čerstvě dokončena. Do organizace se zapojilo mimo výkonný výbor několik dobrovolníků 

z řad členů klubu a všichni si den užili. Tenis si přišlo vyzkoušet přes sto dětí různých věkových 

kategorií. Byly připraveny tři stanoviště se stupňovanou obtížností (překážková dráha, základní 

manipulace s míčem a raketou, hra s trenérem nebo proti nahrávacímu stroji) 
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Slavnostní znovuotevření areálu 

V polovině října proběhlo slavnostní 

otevření zrekonstruovaného areálu. Byli 

pozvaní hosté z řad vedení města i bývalí 

představitelé výkonného výboru. Po 

úvodních slovech, předání květin a 

poděkování proběhlo rozlosování čtyřher.  

Jak jinak oslavit nový povrch než tenisem. 
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4. Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem TK Zliv je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výkonný výbor (5 

členů). Nejvyšším kontrolním orgánem je kontrolní výbor (3 členové). 

Ve sledovaném období došlo ke změnám ve struktuře organizace i ve složení statutárních orgánů, a to 

vzhledem ke konci funkčního období předešlého vedení. V důsledku pandemie coronaviru byla valná 

hromada z lednového termínu posunuta. VH, a tedy i volba nového vedení se uskutečnila 30. května 

2021. 

 

Statutární orgán (předseda), výkonný orgán (výkonný výbor) a kontrolní orgán (kontrolní výbor): 

1. ledna - 30. května 2021 

předseda: Václav Horn 

členové výkonného výboru: Martin Duspiva, Helena Phungová, Jindřich Boubal, Martina Vališová 

členové kontrolní komise: Václav Hostička, Roman Hradecký, Jindřiška Kučerová 

 

30. května - 31. prosince 2021 

předseda: Helena Phungová 

členové výkonného výboru: Martin Duspiva, Radek Bican, Ondřej Wohlschläger, Iva Kučerová  

členové kontrolní komise: Eva Bicanová, Kateřina Hačková, Michaela Hájková 

 

Před koncem sezóny ukončila správcovství Hana Edlová. Zbytek sezóny pomohl zajistit Karel Vojč. Za 

odvedenou práci jim patří poděkovat.  

 

5. Členská základna          
TK Zliv evidovala na konci sledovaného období 111 členů v následujícím rozložení:  

 

KATEGORIE POČET 

děti a mládež do 18 let 22 

dospělí nad 18 let 89 
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6. Hospodaření organizace  
TK Zliv v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků, sponzorských darů a z 

provozování sportovního zařízení.  

Většina nákladů (příjmy) byla ponížena vlivem pandemie coronaviru a následnou rekonstrukcí areálu. 

Bohužel v daném období nebylo žádáno o dotace. V příjmové části tak došlo k poklesu o 30 tisíc korun 

oproti plánu. Pandemická situace a rekonstrukce kurtů však logicky ovlivnila i výnosy (výdaje) v 

uvedeném období (např. soutěžní družstva, podpora dětí, údržba a oprava areálu). Snížil se také výdaj 

za správcovství a byl zrušen poplatek pro OSA. Naopak se zvýšil výdaj u spotřebního materiálu, který 

zahrnuje mj. materiál na organizaci dvou závěrečných akcí sezóny. Celkově však organizace ve 

sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření 14 063 Kč v přebytku. 

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: 

 

 

7. Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty (rok 2021) 

Příloha č. 2 – Rozvaha (rok 2022) 
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Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty (rok 2021) 
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Příloha č. 2 – Rozvaha (rok 2022)  

 

 

 

 

 

 

Sestavil člen výkonného výboru, Iva Kučerová. 

Dne 20. ledna 2022 


