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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 
 

 

Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 na základě 
vyhodnocení činnosti RC Havířov. Jednotlivé body zprávy byly předmětem jednání členské 
schůze RC Havířov konané dne 24. února 2018. 
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1. Obecné informace o spolku 

Název účetní jednotky: Rugby Club Havířov, zapsaný spolek 
Sídlo: Havířov-Město, Astronautů 859/2, PSČ 736 01 
IČ: 66182697 
DIČ neplátce 
Právní forma: spolek  
Spisová značka: oddíl L, vložka 3585 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost spolku 

RC Havířov realizoval svoji hlavní činnost podle svých stanov. Ve sledovaném období 
zejména: 
a) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a vytvářel pro ni materiální a 

organizační podmínky, 
a) popularizoval ragby mezi mládeží a získával mládež k aktivnímu provozování sportu, 

rozvíjel provozování rugby v okruhu své působnosti, zvláště ve školách, 

b) organizoval a pořádal utkání a turnaje pro mládež. Organizoval a vedl školní kroužky 
ragby a v rámci programu ČUS Sportuj s námi, organizoval školní ligu ragby, 

c) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a jinými sportovními organizacemi i 
jednotlivci. 

 

Pro financování své hlavní činnosti, RC provozoval také vedlejší hospodářskou činnost podle 
svých stanov. Ve sledovaném období měl klub příjmy z reklamních plnění, prodeje klubových 
suvenýrů a hostinské činnosti při ligových utkáních mužů. 
 

3) Struktura spolku 
Nejvyšším orgánem RC Havířov je členská schůze. Výkonným orgánem je výbor RC. RC 
Havířov je jednooborový sportovní spolek.  
 

Statutárním orgánem je předseda klubu Ing. Radomír Kloda. 
Ve sledovaném období došlo ke změnám ve struktuře organizace a ve složení statutárních 
orgánů: 
 

1) byl zvolen nový pětičlenný výkonný výbor ve složení: 

 Ing. Radomír Kloda  předseda spolku, statutární orgán, 

 Pavel Indrák    ekonom, 
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 Patrik Kovács    sportovní ředitel, 

 Jiří Kuchařík    referent pro mládež a rozvoj, 

 Radim Fajkus    organizační pracovník, 

2) byla ustavena organizační komise, 

3) byla ustavena komise mládeže a rozvoje, 

4) sekretářem klubu byl jmenován Karel Gaman 
 

4) Členská základna 
RC Havířov evidoval na konci sledovaného období 200 členů v následující struktuře: 

 

Klub eviduje 13 trenérů a 7 rozhodčích.  

Členové rozvíjejí aktivity v 7 družstvech, z toho je 6 mládežnických družstev a 1 družstvo 

dospělých. 

Klub pečuje o 1 školní kroužek na základní škole. 
 

5) Hospodaření spolku 

RC Havířov financoval v průběhu roku svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotace 
z rozpočtu místní samosprávy, darů a hospodářské činnosti. Spolek ve sledovaném období 
dosáhl výsledku hospodaření -79.984,00 Kč. Ztráta byla způsobena odpisem nedobytných 
pohledávek. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období.  
 

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny 
v přílohách této výroční zprávy: 
 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  

 

 

Zpracoval: Karel Gaman, sekretář RC Havířov 

Dne 6. března 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost Ing. Radomír Kloda, předseda spolku 

Kategorie 
Děti 

(do 15 let) 
Mládež 

(od 15 do 18 let) 
Dospělí 

(nad 18 let) 

Počet 73 49 78 


