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Výroční zpráva
Regionálního svazu hokejbalu pro Pardubický a Královéhradecký kraj
(RSHb Čechy Východ)
za rok 2017
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31.
prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti RSHb Čechy Východ a její jednotlivá
ustanovení jsou předmětem jednání Valné hromady RSHb Čechy Východ konané dne
20.4.2018
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

Regionální svaz hokejbalu pro Pardubický a
Královéhradecký kraj, pobočný spolek
K Vinici 1901, 530 02 Pardubice
22769111
CZ22769111
pobočný spolek
L 51641 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní činnost organizace
RSHb Čechy Východ má svoji hlavní činnost vymezenou stanovami Českomoravského svazu
hokejbalu, IČ: 49626485. Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost
organizace, tj.:
•

organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje v souladu s platnými stanovami,
předpisy a nařízeními ČMSHb sportovní činnost v hokejbale na území Pardubického a
Královéhradeckého kraje,
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zabezpečuje rozvoj hokejbalu a jeho reprezentaci na území regionu, zpracovává pro
tyto potřeby poznatky z oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje
výchovu a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků,
zajišťuje vzdělávání svých členů (kurzy, semináře, školení)
jedná s orgány místní samosprávy a krajské samosprávy o podpoře hokejbalu na
území regionu
organizuje a řídí soutěže v hokejbale na území Pardubického a Královéhradeckého
kraje
spravuje vlastní a svěřený majetek a práva
zabezpečuje propagaci hokejbalu v hromadných sdělovacích prostředcích
sestavuje a vede krajské výběry reprezentující region i zastoupené kraje

3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem RSHB Čechy Východ je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je
pětičlenný Výkonný výbor RSHb v čele s předsedou. RSHb Čechy Východ v rámci své
organizační struktury obsahuje odborné komise a úseky.
Statutárním orgánem RSHb je:
Patrik Ticháček, předseda RSHb
Členy výkonného výboru RSHb jsou:
Martin Komárek, místopředseda RSHb, Eva Králová, členka VV RSHb, Pavel Štefka, člen VV
RSHb, Petr Špaček, člen VV RSHb
Ekonomem odpovědným za vedení účetnictví RSHb je:
Eva Králová, ekonomka RSHb
Kontrolní komise RSHb:
V souladu se stanovami ČMSHb je při RSHb zřízena (volena valnou hromadou) tříčlenná
kontrolní komise ve složení:
Martin Šmíd – předseda kontrolní komise, Jakub Ježek – člen, Vlastimil Janoušek – člen
Nižší organizační články RSHb jsou odborné komise:
Ligová komise, Komise rozhodčích, Disciplinární komise, Komise mládeže a metodiky
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Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení
statutárních orgánů.

4) Členská základna
RSHb Čechy Východ sdružuje na svém území hokejbalové kluby zahrnující členskou
základnu jak dětí, mládeže i dospělých. Soustavnou činností RSHb dochází k nárůstu členské
základny v rámci RSHb, zejména v oblasti mládeže do 15 let.

5) Hospodaření organizace
RSHb Čechy Východ v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z finančních
příspěvků a podpory Českomoravského svazu hokejbalu, dotací z rozpočtů krajských úřadů,
příspěvků od sportovních organizací a klubů v podobě startovného a z vlastního organizování
turnajů a sportovních akcí.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření – 31.418,-Kč oproti
rozpočtově schválené ztrátě – 47.700,-Kč. Příjmy a výdaje tak rámcově korespondují
s návrhem rozpočtu, v případě přípustných rozdílů provedl výkonný výbor RSHb patřičné
rozpočtové změny. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své
hlavní činnosti v následujícím období. Zároveň dlouhodobě vytváří nezbytné rezervy pro
stabilní činnost v dlouhodobém časovém horizontu. Právě tyto rezervy se ukázaly v roce
2017 při krizi financování českého sportu jako nezbytné a zcela správné.
Pro valnou hromadu RSHb je spolu s touto zprávou předložen přehled hospodaření RSHb
– plnění rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018.
Daňové přiznání za RSHb bylo podáno na FÚ Pardubického kraje v řádném termínu před
konáním VH RSHb, konkrétně dne 3.4.2018.

Sestavil

Patrik Ticháček

Dne

15. dubna 2018
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