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1. Základní údaje 

Název organizace: SK Olympie Dolní Břežany z.s. 

Sídlo: Ke Zvoli 311, 252 41 Dolní Břežany 

IČ: 49855212 

DIČ: CZ 49855212 

Právní forma: spolek  

Spisová značka: L 1785 vedená u Městského soudu v Praze 

 

2. Hlavní činnost organizace  

Cílem hlavní činnosti Spolku je především výchova žactva a dorostu, provozování tělovýchovy, sportu a 

turistiky, organizování sportovních akcí, účast v soutěžích pořádaných jednotlivými sportovními svazy, 

udržování a rozšiřování tělovýchovných zařízeních, které Spolek vlastní. Spolek je oprávněn provádět činnost 

nezbytnou ke správě vlastního majetku. 

Spolek se skládá z těchto čtyřech oddílů: 

• Fotbal 

• Turistický oddíl 

• Volejbal 

• Stolní tenis 

 

3. Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem SK Olympie Dolní Břežany je valná hromada, která se skládá z delegátů, které zvolil 

příslušný oddíl spolku. 

Výkonným orgánem spolku je výkonný výbor, který je složen minimálně ze 7 členů. V čele výkonného spolku 

a celého výboru stojí předseda spolku. V roce 2019 tuto pozici zastával pan Radek Motyka. Další členové 

výkonného výboru v tomto roce byli: 

• Jan Šerák, místopředseda 

• Jan Jedlička, hospodář 

• Zdeněk Chaloupka, člen 

• Miloslav Kouba, člen 

• Luboš Matyášek, člen 

• Zdeněk Kryštůfek, člen 

• Pavel Valocký, členka 

• Hana Šeráková, členka 

• Zdeněk Kovářík, zvláštní člen 
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Na hospodaření spolku dohlíží revizní komise, která byla v roce 2019 složena z těchto členů: 

• Radana Chlumská, předsedkyně 

• Michal Panáček, člen 

• Josef Vampol, člen 

Základním článkem vnitřní struktury spolku jsou oddíly, které nemají vlastní právní subjektivitu. Jejich nejvyšší 

orgánem je členská schůze. 

 

4. Členská základna 

SK Olympie Dolní Břežany z.s. evidoval ke konci sledovaného roku 278 členů, z toho v kategorii dětí a mládeže 

jich bylo 1281. I v letošním roce jsme tak byli svědky nárůstu členské základny. Primárně na to měl vliv nově 

vzniklý oddíl stolního tenisu, sekundárně nárůst dětí v oddíle fotbalu. 

Největší oddílem z hlediska počtu členů je fotbal se 196 členy, na druhé místě je s velikým odstupem 

v loňském roce nově založený oddíl stolního tenisu (21 členů), který těsně předskočil turistický oddíl s jejich 

19 členy. Nejmenším oddílem jsou s 10 členy volejbalisté. Kromě členů v těchto oddílem SK Olympie 

evidovala 33 členů nezařazených do žádného z oddílů2.  

Více informací je obsaženo v následující kapitole „Zpráva o činnosti SK Olympie za rok 2019“. 

 

5. Zpráva o činnosti SK Olympie za rok 2019 

Vítám Vás na Valné hromadě SK Olympie, která je zde v Dolních Břežanech již 92 let. Jakožto každý rok, děkuji 

všem, kteří se starají o provoz klubu a také obci Dolní Břežany a všem sponzorům bez jejich finanční podpory, 

bychom nemohli klub provozovat.  

Výkonný výbor se v roce 2019 scházel pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci a řešil chod a situaci v klubu. 

V současnosti má SK Olympie okolo 278 členů ve čtyřech oddílech a kategorii nezařazených (z toho je téměř 

250 stále aktivních členů), v roce 2019 jsme rozšířili naši činnost o oddíl stolního tenisu. 

V loňském roce u nás proběhla další velká změna, která navazuje na přeměnu našeho fotbalového areálu na 

moderní stánek fotbalu a sportu.  Díky podpoře obce Dolní Břežany, za podpory dotace Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a vlastních finančních prostředků jsme provedli výměnu povrchu tréninkového hřiště, 

včetně pořízení nafukovací haly a vybudování nového tréninkového prostoru včetně osvětlení a závlahy. 

Byla dořešena reklamace na centrální fotbalové hřiště. Provedli jsme také ve spolupráci s panem Romanem 

Jankem a především Zdeňkem Chaloupkou úpravu interiéru naší restaurace. 

Opětovně mohu oznámit, že se nám podařilo opět uspět v žádosti o dotace, které má na starosti již tradičně 

Honza Jedlička. Konečně začali dobře fungovat naše www stránky, na kterých naleznete veškeré aktuální 

informace o dění v klubu, a to především díky Míše Zemanové. 

 
1 V souladu s definicí MŠMT v jejich asistenčním programu Můj klub za děti a mládež považujeme členy do 23 let věku 
2 Součet členů v jednotlivých oddílech je mírně vyšší než celkový počet členů, protože někteří členové mohou být 
evidováni ve více oddílech najednou 
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Ve spolupráci s vedením obce jsme připravili projekt na rozšíření zázemí klubu, zejména rozšíření šaten, 

místnosti rozhodčího a zázemí pro sportovní náčiní. Tento projekt zůstane zatím v „šuplíku“ a budeme čekat 

na případnou zajímavou dotaci. 

Kromě tradičních fotbalových, volejbalových a turistických aktivit proběhl také maškarní průvod a maškarní 

ples v Kostelci u Křížku, opětovně za organizaci zodpovídal Honza Šerák.  

Kam chceme směřovat do budoucna? Rozdělil bych naši snahu a aktivity na několik bodů: 

• Finanční stabilizace klubu a údržba areálu ve spolupráci s obcí Dolní Břežany a našimi sponzory 

• Rozvoj mládežnického centra a A mužstva ve spolupráci především s našimi trenéry a rodiči 

• Rozšíření zázemí a stále doufáme v rozšíření sportovního areálu o další plnohodnotné hřiště 

Na závěr bych chtěl poděkovat především všem trenérům a dobrovolníkům, kteří se v našem klubu starají o 

chod klubu, bez těchto nadšenců, by nemohl náš klub existovat. 

Další informace o dění klubu se dozvíte v jednotlivých zprávách o činnosti. 

Zpracoval Radek Motyka 

 

6. Zpráva z oddílu fotbalu za rok 2019 

Jako vždy je zpráva o činnosti fotbalového oddílu rozdělena na dvě části. V první části si zhodnotíme uplynulou 

sezónu 2018/19 a v druhé části polovinu sezóny 2019/20. 

Hodnocení sezóny 2018/2019 

Do nové sezóny 2018/19 jsme vstoupili s 8 mládežnickými a 2 dospělými mužstvy+ stará garda. 

V této sezóně jsme ustoupili trochu ze slávy výsledků mládežnických mužstev. Došlo k posunu v ročnících u 

mužstev a projevili se slabší ročníky 2006, 2007 a 2010. Chtěli bychom, aby k tomu v budoucnu nedocházelo 

a měli jsme vyrovnané ročníky výkonnostně i personálně. K tomu by měl mimo jiné napomoci nový strategický 

plán rozvoje SK Olympie (vypracovali K.Mencl, J.Jedlička).  

V budoucnu bychom měli mít minimálně jedno mužstvo v každém ročníku, to znamená, že budeme mít 12 

mládežnických mužstev. Budou zajištěny materiálně, budou mít kde trénovat a budou mít trenéry a vedoucí 

mužstev. Pro mládežnická mužstva bude ještě kondiční trenér a od starší přípravky budou mít brankáři 

tréninky s trenérem brankářů. Výkonnostně chceme od kategorie U13 mladší žáci hrát krajské soutěže. 

Trenéři a asistenti trenérů se budou vzdělávat a budou se řídit jednotnou koncepcí. Všechna mládežnická 

mužstva musí hrát stejným systémem a hráči musí mít podobné návyky a vše musí vycházet z koncepce 

mužstva dospělých. Pak bude jednoduché kdykoliv zařadit do mužstev dospělých jakéhokoliv našeho 

odchovance, což je naším prvořadým cílem. Budeme spolupracovat s partnerskými kluby FC Tempo Praha a 

AC Sparta Praha. 

Mimo sportovní výchovu se zaměříme také na výchovu ke klubismu jak hráčů, tak i rodičů a fanoušků SK 

Olympie. 

Hodnocení jarní části sezóny 2018/2019 

Minipřípravku trénovali Jan Deutch st. a Kateřina Deutschová. Zúčastnili dlouhodobého turnaje Kopačka a 

celkově obsadili 1. místo. Mladší přípravku trénoval Zdeněk Chaloupka ml. a Tomáš Svoboda. V základní 

skupině obsadili 6 místo a v nadstavbě 4.místo. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA SK OLYMPIE DOLNÍ BŘEŽANY Z.S. ZA ROK 2019 

STRANA 6 

Starší přípravka A hrála soutěž 5+1 na dvě hřiště ve své skupině i v nadstavbě obsadili 2.místo za Povltavskou 

FA pozdějším vítězem OP. Trenéři tohoto týmu byli Jan Jedlička, Michal Vrňák a Zdeněk Chaloupka st. Starší 

přípravka B s trenérem Lubošem Matyáškem obsadila 6. místo. 

Mladší žáky trénoval Jakub Maláček a Petr Novák skončili na 6 místě. Starší žáky a dorost trénovali Antonín 

Syrovátka, Petr Studnička a Jakub Zelenka. Starší žáci v okresním přeboru skončili na 7. místě a dorost v 

krajské soutěži na výborném 4. místě. 

B- mužstvo dospělých trénovali Luca Gallotti a Jakub Fialka. Ve IV. tř. skončili na 12. místě. A- mužstvo mužů 

trénovali od jara Jiří Bílek st. a Jiří Bílek ml. Mužstvo převzali na podzim před posledním kolem a z posledního 

13. místa ho vytáhli na 10. místo. Bylo to velmi těžké, protože všechna mužstva ze spodku tabulky Okresního 

přeboru na jaře vyhrávali. Vyrovnanost tabulky dokládá, že na 4. místo jsme ztráceli 6 bodů a 6 bodů nás 

dělilo od sestupu. 

Poslední zápas se Zlatníkama jsme odehráli před televizními kamerami. Přes prohru 3:6 jsme ostudu neudělali 

a dobrou hrou i zvládnutou organizací celé akce výborně reprezentovali náš klub před celým národem. 

V srpnu jsme pořádali již 25.ročník Poháru Václava Šimečka. Pořadí turnaje: 1.Libeň, 2.Dolní Břežany, 3. 

Cholupice, 4.Lipence. 

Tento turnaj končí a v příštím roce budeme pořádat nový turnaj v jiném konceptu. V létě jsme pořádali 

příměstský kemp pro kategorie přípravky a mladších žáků. Zúčastnilo se 25 dětí. Na tento kemp navazovalo 

soustředění ve Vodňanech. Zúčastnilo se 28 dětí a 20 rodičů a trenérů. 

Další velkou akcí byl turnaj Isar Cup v Moosburgu v Německu. Startovali jsme v kategoriích mladší žáci, starší 

přípravka a mladší přípravka která přivezla krásné 3. místo. Celkem jelo 39 dětí 5 trenérů a 15 rodičů. 

Mezi největší úspěchy naší mládeže musím uvést účast našich hráčů a trenérů ve školním mužstvu v turnaji 

McDonald Cup. Po vítězstvích v okresních a krajském kole jsme jeli na republikové finále na hlavním stadionu 

Sigmy Olomouc. Na dvoudenním turnaji jsme z 16 mužstev většinou sportovních škol obsadili senzační 6. 

místo. 

V současné době máme 6 našich odchovanců v ligových mládežnických mužstvech a 4  hráče v okresním 

výběru. Koncem června pořádal OFS Praha -západ u nás v Dolních Břežanech první školení trenérů licence C 

na okrese. Nabídli jsme naše prostory a zázemí k pořádání kurzu s tím, že využijeme této dostupnosti k 

proškolení co největšího počtu našich trenérů. Zkoušky úspěšně složilo 13 našich trenérů. 

Hodnocení podzimní části sezóny 2019/2020 

Do nové sezóny 2019/20 jsme přihlásili 8 mužstev mládeže, 2 mužstva dospělých + stará garda 

Již v červnu jsme udělali ve škole ukázkový trénink pro nižší stupně a předškoláky z mateřské školky. V září 

jsme pokračovali náborem nových fotbalových nadějí. Děti byly z tréninků nadšeni a tak se nám podařilo 

naplnit nové mužstvo minipřípravky. Trénování se ujali čerství držitelé trenérské licence, dorostenci Jan 

Kabeláč, Jan Hlaveš a David Deutsch. V Kopačce jsou na 2.místě. 

Mladší přípravku trénují Jan Dutsch a Katka Deutschová. Po podzimu jsou na 1.místě. Starší přípravka A hrající 

5+1 na 2 hřištích s trenéry Janem Jedličkou a Zdeňkem Chaloupkou ml. je na 1.místě. Starší přípravka B která 

hraje 5+1 s trenérem Oliverem Klamem je na 9 místě. 

Mladší žáci jsou v Okresním přeboru na 3.místě. Trenéři Michal Vrňák a Zdeněk Chaloupka. Starší žáci jsou po 

podzimu na 3.místě. Trenéři Jakub Maláček a Jakub Zelenka. Dorost je v .A tř.krajské soutěže na výborném 

3.místě.trenéři Antonín Syrovátka a Petr Studnička. 
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Muži B nejsou ve IV. třídě poslední Jsou na 9. místě. Trenéři Milan Micka a Luca Gallotti. Muži A jsou v 

Okresním přeboru na 7. místě. I když máme na první místo menší ztrátu než Sparta na Slávii, na postup to 

nevypadá. Na jaře doplníme mužstvo,dáme šanci našim dorostencům a přichystáme se na další sezónu, aby 

to už vyšlo. K tomu jistě dopomůže celý realizační tým s trenéry Jiřím Bílkem starším a mladším. 

Břežanský fotbal se za uplynulý rok posunul zase o krok dál a úroveň podmínek pro sportování se posune o 

skok výš. Budeme mít novou bezzásypovou umělku na zimu přikrytou nafukovací halou. Nové tréninkové 

hřiště s osvětlením a závlahou. Provedeme rekonstrukci restaurace. Připravuje se projekt na vybudování 

nových kabin. Loni jsem řekl: Mám radost, že se kolem Břežanského fotbalu začíná budovat parta lidí, kteří 

chtějí něco dělat. Nyní můžu konstatovat, že se začínají ukazovat výsledky naší práce. Do té naší party už delší 

dobu patří vedení obce. Bez jejich podpory a pomoci si už provoz našeho klubu nedokážeme představit. 

Pomohli nám navíc při dofinancování naší investiční akce nafukovací haly a rekonstrukce hřiště.  Chtěl bych 

poděkovat vedení obce, našim sponzorům za podporu našeho klubu. Za nás můžu slíbit že svým 

vystupováním a sportovními výsledky budeme reprezentovat obec a náš klub. 

Zpracoval Zdeněk Chaloupka 

 

7. Zpráva turistického oddílu za rok 2019 

V uplynulém roce 2019 jsme zahájili sezónu 9.3. Vydali jsme se na start již tradičního pochodu Libeň – Libřice, 

41. ročník. Pochod, podél Zahořanského potoka, vyžadoval značné úsilí především při překonávání mnoha 

brodů, ale všech 9 účastníků to zdárně zdolalo a zpět se vrátilo autobusem z Davle. 

V dubnu jsme vyrazili auty, po staré benešovské, do obce Ládví. Cílem pochodu byla rozhledna Ládví u 

Kamenice, která zde stojí od roku 2010. Je to ocelový stožár mobilního operátora s vyhlídkovou plošinou ve 

výšce 20 m, na kterou vede 150 schodů. Z plošiny je výhled především na okolní obce a jižním směrem na 

oblast Posázaví. Pochod jsme zakončili pozdnějším obědem v restauraci U Vlkové v Ládví. 

Další měsíc míříme na opačný směr na sever. Vlakem z Masaryčky do Měšic a poté po žluté do Zrcadlové síně 

v Líbeznici. Unikátní zrcadlový labyrint nás okouzlil a hlavně pobavil téměř 70 velkoplošnými zrcadly. 

Pokračujeme dál cestou necestou, bohužel za deště, směr Klecany. Po občerstvení se počasí trochu 

umoudřilo, ale od západu se zase začínají stahovat mraky. Takže rychle přes hradiště, Pravý Hradec a na 

poslední přívoz (v bouřce nejezdí) a z Roztok vláčkem zpět. 

 Na víkendový výlet jedem ještě více na sever k Turnovu na Malou Skálu. Ubytování je v zařízení místního SK. 

Druhý den vyrážíme na pochod, na zříceninu skalního hradu Vranov s letohrádkem (Pantheon), dále Zlatou 

stezkou Českého ráje na hrad Frýdštejn a odtud někdo pěšky, někdo na koloběžkách zpět k Jizeře. Po večerní 

posezení vyrážíme druhý den zpět k domovu. 

Poslední prázdninovou sobotu jedem opět vlakem, do okolí Peček. Pochod vede podél říčky Výrovky. 

Navštěvujeme zámek Radim (pouze nádvoří, okolí a občerstvovnu), markomanské obydlí a vykopávky Píčhora 

(archeolog Josef Ladislav Píče). 

Dne 14. září jsme spolupořádali 8. ročník pochodu Keltskou stopou. Zdena, Romana a Já.  

Ještě v září přijímáme milé pozvání od K. a Z. Pešatových na víkendový pobyt k ním na Žebrákov (Orlická 

přehrada). Pochod jsme uskutečnili po okolních lesích. Pobyt provázela především výborná gastronomie v 

režii naších  zásobovačů. Přes menší problém s vodou byla akce velice úspěšná a hlavně dobře připravena. 
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Na poslední výlet vyrážíme do Benátek nad Jizerou. Hned na začátku zdoláváme poměrně příkré stoupání k 

zámku a na jeho nádvoří vcházíme do nádherného muzea hraček. Zbytek pochodu se uskutečňuje, letos už 

podruhé v povodí řeky Jizery. 

Tak to bylo loni, kdy uplynulo 25 let od jeho, založení na jaře roku 1994. Děkuji všem členů za práci v oddíle 

nejenom loni, ale i za celé období existence klubu, dále děkuji VV SK za podporu turistického oddílu. 

Přeji Všem mnoho štěstí, sportovních úspěchů a hodně ujitých kilometrů v roce 2020. 

Zpracoval Zdeněk Kryštůfek 

 

8. Zpráva o činnosti volejbalového oddílu za rok 2019 

Rok 2019 odstartoval ne příliš povedeným výkonem. Každoroční, novoroční, lednový halový turnaj v Dolní 

Břežanech se nám zrovna nevyvedl.  Byla slabá docházka a tým jsme skládali s velkým úsilím.  

Z 10 týmů jsme se dokázali vyšplhat pouze na 6. příčku – na což zrovna nejsme zvyklý. Nedařilo se nám téměř 

nic, celkový výkon na turnaji se nesl v duchu velkých absencí tréninků. 

V únoru tohoto roku jsme po delší době zakoupili nové míče. Celý tým si mohl opět užívat kvalitních míčů. 

Až do 16. června 2019 jsme neobsadili žádný další turnaj, proto jsme využili pozvání na premiérový  turnaj na 

umělém povrchu v Kolodějích. Celý turnaj byl ve velice příjemném kamarádském duchu. Bojovali jsme i 

opravdu s vysokým vedrem – naštěstí podmínky byly pro všechny týmy stejné. Tento turnaj už jsme opravdu 

najeli na správnou kolej a dokázali jsme udržet své kvality a vytáhnout ze sebe to nejlepší a proto jsem obsadili 

2. místo z celkových 5. Úroveň týmů byla dobrá. 

Následoval náš domácí turnaj ve sportovní hale Dolních Břežan. 7.9.2019 jsme na domácí palubovce 

uspořádali již 6. ročník turnaje smíšených družstev. Turnaj se opět povedl, doma zůstalo naše klasické 2. 

místo, ke zlatu jsme se sice přiblížili, ale neudrželi jsme krok. Týmů se u nás sešlo 8. 

Závěr roku patří tradičně novoročnímu turnaji v Hale Dolních Břežan v lednu. 4. 1. 2020 jsme vybojovali 3. 

místo z 10. Vylepšili jsme naší lednovou bilanci o 3. příčky, což se dá považovat za velký úspěch, protože 

lednový turnaj bývá obsazen velice kvalitními týmy. 

Naše členská základna se na konci roku snížila, na 10 aktivních členů. Pravidelně k nám dochází i pár externích 

hráčů. Tento rok nicméně tým oslabilo několik „nemocných“. 

Snažíme se o nabírání nových členů, nicméně náš sport v tuto chvíli převyšují ostatní činnosti. Stále máme 

„volná“ místa a věřím, že následující rok se ponese v ještě lepších číslech než rok 2019. 

Zpracoval Pavel Valocký 

 

 

9. Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu za rok 2019 

O založení oddílu jsme se bavili minimálně od roku 2016 na ping-pongových turnajích, kde se scházeli děti a 

dospělý z D. Břežan a okolí. Bohužel nebyly důstojné prostory na pravidelné scházení. Koncem listopadu 2018 

(opět po ping-pongovém turnaji) se začala na podnět Václava Plháčka scházet parta lidí v nové sportovní hale 
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při hraní stolního tenisu. Během jara 2019 se z toho stalo pravidlo, že pracovní týden se začíná v pondělí ve 

sportovní hale na 3 resp 2 hodiny (podle počtu hráčů), na který se všichni těší. Z původního plánu hraní do 

dubna, jarní sezonu jsme končili až koncem června. Věkové rozpětí hráčů je od 14 –letich kluků až po 70-leté 

matadory. Měli jsme i 2 dámy (věk se ze slušnosti neuvádí).   

Během jara vznikla myšlenka naše společné akce převést do oficiální podoby a založit oddíl stolního tenisu. 

Rozhodovali jsme se mezi SKO nebo Sokolem, který v minulosti také působil v D.Břežanech. Rozhodnutí padlo 

na SKO, protože jsem aktivním členem volejbalového oddílu SKO od jeho založení v roce 2013.  Takže po 

několika jednáních s VV SKO bylo v červnu schváleno založení oddílu stolního tenisu pod SK Olympií. Počet 

členů při založení klubu bylo 12. 

Během podzimu se k nám přidávali další hráči a dosáhli jsme maxima pro 5 stolů, které jsou k dispozici ve 

sportovní hale. Scházelo se až 18 hráčů.  Kvůli dalším zájemcům jsme začali organizovat i páteční hraní.  

Koncem roku jsme začali pracovat na získání sponzorských darů na nákup nových stolů a dalšího vybavení 

oddílu.  

Zpracoval Miki Čižmár 

 

10. Zpráva o hospodaření SK Olympie za rok 2019 

Rok 2019 se (nejen) z ekonomického hlediska nesl ve znamení velké investiční aktivity, která zásadním 

způsobem zkvalitnila a rozšířila naši sportovní infrastrukturu. Realizovali jsme největší investici v historii klubu 

ve vlastní režii v objemu cca 9,2 mil. Kč. Ta byla dominantně financována z investiční dotace MŠMT za 6,2 mil. 

Kč. K realizaci zásadně přispěla i jednorázová dotace obce Dolní Břežany ve výši 1,5 mil. Kč. Zbylých 1,5 mil. 

Kč pocházelo z našich vlastních úspor, které jsme ukládali stranou v posledních letech. 

Kromě investice se nám loni dařilo i z hlediska běžného hospodaření. A to až tak dobře, že jsme prvně v historii 

klubu platili daň z příjmu právnických osob (ve výši 38 tisíc Kč). Pozitivní finančních výsledek byl hlavně 

jednorázově ovlivněn příjmy z reklamy, které se nám podařilo vybrat na červnový televizní zápas.  

Z účetnictví vyplývá, že naše celkové loňské výnosy představovaly 2.683.708,82 Kč a náklady 2.446.525,62 Kč, 

kladný hospodářský zisk tak činil 237.183,20 Kč. Oproti předchozímu roku jsme tak zaznamenaly výrazný 

nárůst příjmů (+ 31 %) i nákladů (+ 51 %). Hlavním obecným důvodem je zvýšení naší celkové sportovní 

aktivity (více dětí, více akcí pro veřejnost apod.), částečně přispěl i televizní zápas (dominantně na straně 

výnosů, částečně i nákladů).  

Hospodaření klubu opět významnou měrou podpořily dvě schválené dotace z veřejných zdrojů. Z dotace 

MŠMT v rámci Programu Můj klub ve výši 310 000 Kč byly financovány zejména osobní náklady trenérů 

mládežnických mužstev. Dotace z krajského Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence 

ve výši 115 551 Kč sloužila na úhradu různých provozních nákladů od propískování trávnatého hřiště přes 

příspěvku na pohonné hmoty až po pořízení nových dresů pro tým starších žáků. 

Nárůst výnosů byl tažen také zvýšeným příjmem od sponzorů, z pronájmů reklamních ploch ve sportovním 

areálu SK Olympie a v neposlední řadě i zvýšeným výběrem členských příspěvků. Toho bylo dosaženo zejména 

díky růstu počtu sportujících dětí a zvýšením příspěvku o 500 Kč. Ten nyní činí 2,5 tis. Kč za pololetí, čímž stále 

patříme v Dolních Břežanech i širším okolí za nejlevnější sport, resp. způsob trávení volného času dětí a 

mládeže.  



VÝROČNÍ ZPRÁVA SK OLYMPIE DOLNÍ BŘEŽANY Z.S. ZA ROK 2019 

STRANA 10 

Na zůstatcích finančních prostředků se odrazila hlavně realizace výše uvedené investice, která nám doslova 

„vysála“ peníze z bankovních účtu. Ke konci roku představoval zůstatek na bankovním účtu 73.959,98 Kč (o 

rok dříve více než 1,5 mil. Kč) a v pokladně jsme měli 97.555,00 Kč.  

Více informací k hospodaření spolku za rok 2019 viz finančních výkazy níže v příloze č. 1 a č. 2 této výroční 

zprávy. 

Zpracoval Jan Jedlička 

 

11. Zpráva kontrolní komise SK Olympie za rok 2019 

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření SK Olympie dne 13.1.2020: 

Účetnictví SK Olympie provádí i nadále firma FINEA 1x ročně (kompletní uzávěrka, daňová přiznání). 

Ke kontrole byla předložena evidence účetních dokladů za rok 2019. 

Pokladní kniha:    příjmové doklady od č. 1 až č. 32 

                               výdajové doklady od č. 1 až č. 90 

Vše je řádně vedeno a souhlasí s kontrolou doložených dokladů. Současně byla provedena kontrola pokladní 

hotovosti – zůstatek 97.555,00 Kč k 31.12.2019 souhlasí se zůstatkem v pokladní knize. 

Vydané faktury č. 1 až č. 41 

Přijaté faktury č. 1  až č. 103   

Všechny jsou hrazeny v době splatnosti.       

                                                               

K datu 31.12.2019 je stav na běžném účtu ve výši 73.959,98 Kč a na spořícím účtu ve výši 0,- Kč (vyčerpáno 

při realizaci investice nafukovací haly) 

Dohody o provedení práce pro trenéry byly předloženy, jsou podepsány a  vypláceny podle uzavřených  smluv 

a v termínu výplaty 

Dohoda o pracovní činnosti pro správce areálu byla předložena, podepsána a výplata vyplácena v řádných 

termínech,  odvody s tím spojené  SP a ZP , Kooperativa – odesílány včas 

Hospodaření SK Olympie bylo celkově shledáno v pořádku 

 Revizní komise pracovala ve složení: Radana Chlumská, Michal Panáček, Josef Vampol. 

Zpracovala Radana Chlumská 
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Příloha. č.1: Výkaz zisků a ztrát za rok 2019 
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Příloha. č.2: Rozvaha k 31.12.2019 
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