
Celkový hospodářský výsledek HSC Havířov, z. s. je 239 000 Kč. Podařilo se tak navázat na výsledky z 
minulého roku a zajistit finance, které klubu pomohly překonat první měsíce roku bez nutnosti 
zajištění bezúročné půjčky. Výnosy a náklady byly spojeny se základními aktivitami spolku - pravidelné 
tréninky, účast na národních a mezinárodních turnajích, náklady na mzdy trenérů a organizačních 

pracovníků, cestovné, účast na soustředění a další. Navázali jsme na úspěch spojený s kampaní 
#UKAŽKOULE! a vytvořili ve spolupráci s Lukášem .Kaletou a Cousins production pětidílný seriál 
nesoucí název Vyboccuji z řady! 

Spolek hospodařil s celkovým rozpočtem 1 711 000 Kč (o 500 000 Kč více než v roce 2020), jehož velká 

část je tvořena provozními dotacemi. 

Nejvyššími náklady spolku byl nákup služeb v celkové výši 714 000 Kč - jedná se o náklady spojené se 
zajištěním ubytování {285 143 Kč), stravování {94 721 Kč), cestovné, fyzioterapie (40 000 Kč) na 

turnajích a soustředění pro hráče a doprovody, pronájmy (79 972 Kč), grafické služby, audiovizuální 
služby atd. Nově klubu vznikají náklady spojené s provozem auta - povinné a havarijní pojištění, 
opravy, pravidelný servis, atd (SS 257 Kč). Spolek investoval také do bezbariérové úpravy vozidla v 
celkové hodnotě 87 700 Kč. 

Dalšími významnými náklady jsou odměny v celkové výši 599 000 Kč. Pravidelně jsou vypláceny 

odměny manažerskému a organizačnímu pracovníkovi, koordinátorovi dotací, trenérům, účetní; 

správě sociálních sítí a administrativnímu pracovníkovi. Spolek měl historicky poprvé zaměstnance na 

HPP s dotací 20 hodin/týden. 

Méně významnou položkou je nákup materiálu v hodnotě 99 000 Kč. 

Nejvýznamnějšími položkami v rozpočtu HSC Havířov v roce 2021 byly provozní dotace v celkové výši 
1118 000 Kč. Za jejich nárůst vděčíme Václavu Herzingerovi, který se o tyto finance stará. 

Významně porostly dary a příspěvky spolku, které činily 276 000 Kč. 

Prodejem propagačních předmětů a startovného na turnajích jsme získali 176 000 Kč. 

Provozní dotace pro rok 2021: 

NSA 652 800 Kč 

Město Havířov 170 000 Kč 

Nadace OKD 70 000 Kč 

Město Ostrava 50 000 Kč 

Olomoucký kraj 60 000 Kč 

N ROS 20 000 Kč 

Jedličkův ústav 30 000 Kč 

Česká unie sportu 16 800 Kč 
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Vu 
Zpracovala Bc. Kate na Šajnarová, předsedkyně HSC Havířov. 
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