Zpráva o hospodaření za rok 2017
Handicap sport club Havířov, z.s.
ÚVOD
Spolek hospodařil v roce 2017 s vyrovnaným rozpočtem. Výnosy i náklady byly spojené
především s hlavní činností spolku, tedy standardním chodem a jeho provozem. V roce 2017
HSC Havířov opět pořádal běžecký závod Havířovská desítka, jehož rozpočet tvořil cca 3/5
celkového rozpočtu spolku. V roce 2018 již bude závod organizovat jiná právnická osoba a
rozpočet HSC Havířov se bude týkat pouze jeho standardní činnosti. Nejvýznamnější položky
budou dále rozčleněny na ty související s běžnou činnosti a na ty související s organizací
závodu. V nákladech se jednalo především o vyrobený materiál a pronájem. Ve výnosech pak
příjem ze startovného, dary a provozní dotace. Základními výdaji klubu jsou výdaje spojené s
tréninky, účastí na národních a zahraničních turnajích, nákupem sportovního vybavení.
Hlavní činnost spolku je zajištěna především díky provozním dotacím a darům. Členské
příspěvky tvoří minimální část výnosů.
NÁKLADY
Náklady tvořily za rok 2017 celkem 1.750.000 Kč. Největšími nákladovými položkami jsou dle
výkazu zisku a ztrát:



Spotřebované nákupy
Služby 974.000 Kč

404.000 Kč

Pod nákladovou položkou spotřeba materiálu za rok 2017 byly především tyto náklady: (v Kč)
Startovní čísla Havířovská desítka 10.000
PC sestava
17.421
Boccia míče Victory sports 2 sady 34.083
Boccia rampa včetně příslušenství 28.716
Sportovní materiál Havířovská desítka
(čepice závodu, sportovní vaky)
204.534
 Klubový fotoaparát 12.990
 Propagační materiály Havířovská desítka 23.554
 Propagační předměty HSC Havířov 25.000






Pod nákladovou položkou služby jsou především zahrnuty následující náklady (v Kč)







Cestovné
51.432
Reklama
134.407
Ubytování
291.181
Náklady na reprezentaci
Pronájmy
49.318
Startovné
72.886

31.157








Fyzioterapeutické služby
30.807
Stravování
58.184
Produkční služby
137.003
Časomíra
31.916
Mobilní oplocení
15.730
Online stream 11.000

Z celkových nákladů na ostatní služby ve výši 947.000 Kč činí přibližně 450.000 Kč náklady
spojené s Havířovskou desítkou a přibližně 500.000 Kč náklady spojené s činností klubu.
Pod položkou mzdové náklady jsou zařazeny dohody o provedení práce trenérů a dalších
organizačních pracovníků klubu, dále pak organizačního týmu Havířovské desítky. Tato
položka činila v roce 2017 celkem 297.390 Kč. Z toho se týká činnosti klubu 207 390 Kč a
Havířovské desítky 90.000 Kč
Poskytnuté příspěvky České federaci Spastic Handicap činily v roce 2017 53.700 Kč
VÝNOSY
Nejvýznamnější položkou jsou provozní dotace, které za rok 2017 činí 815.000 Kč, dále pak
tržby z prodeje služeb, které za rok 2017 činí 476.000 Kč a přijaté příspěvky, které jsou ve
výši 173.000 Kč. Zde patří především (v Kč):





Startovné Havířovská desítka
287.410
Tržby za prodané zboží (HSC) 12.830
18.HTB
59.502 + 105.303
Jiné ostatní výnosy
 69.348 CFSH
 55.000 NF Residomo
 12.000 MSMT
 10.000 Mohelnice

Položkou ostatní výnosy jsou myšleny příspěvky jiných organizací. Za rok 2017 to byly finance
od Nadace OKD a Hyundai, České unie sportu v celkové výši 123.000 Kč
Přijaté dary (především v souvislosti s Havířovskou desítkou) činily 104.000 Kč. Dar od Spolku
H10 činil 50.660 Kč. Přijaté členské příspěvky 17.000 Kč.
Provozní dotace celkově za rok 2017 byly ve výši 815.000 Kč. Od jednotlivých poskytovatelů
se jednalo o tyto částky (v Kč):






Moravskoslezský kraj – činnost klubu
200.000
Statutární město Havířov – činnost klubu 90.000
Moravskoslezský kraj – Havířovská desítka 375.000
Statutární město Havířov – Havířovská desítka
50.000
Nadace OKD – Havířovská desítka 100.000 Kč

Vypracoval: Martin Kučera, předseda HSC Havířov, z.s.

