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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   HC Roudnice nad Labem, z.s. 
Sídlo:   Třída T.G.Masaryka 2498, Roudnice n.L. 
IČ:   46771794    
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 1619 vedená u Krajského soudu v  
                                                                   Ústí nad Labem 

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
HC Roudnice nad Labem má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve 
sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, 

tělovýchovných a obdobných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni 

materiální a tréninkové podmínky, 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad 

veřejnosti, zejména pak mládeže, 

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo 

má v nájmu HC, 

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 

etických, estetických a mravních pravidel, 

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 

samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení 

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, 

zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné 

činnosti a osvětovou činností. 

 
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala HC Roudnice nad Labem také 
vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních 
plnění vůči partnerům. 
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3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem HC Roudnice nad Labem je valná hromada. Nejvyšším 
výkonným orgánem je výkonný výbor, který je také statutárním orgánem klubu. 
HC Roudnice nad Labem organizačně zastupuje a sdružuje družstva ledního 
hokeje, vždy v zájmu HC Roudnice nad Labem jako celku. 
 
Statutárním orgánem klubu je k zastupování pověřen: 
Vladimír Čichovský, předseda 
Ing. Pavel Richtr, místopředseda  
Edita Malá, členka VV - hospodář klubu 
Tomáš Dudek, člen VV - sekretář klubu 
Jiří Jirásek, člen VV 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace, ale došlo ke 
změně ve složení statutárních orgánů. Valná hromada ve sledovaném období 
byla volební. 
 

4) Členská základna          

HC Roudnice nad Labem evidovala na konci sledovaného období 181 členů 
v následující struktuře:  

 

Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

101 19 61 

 

5) Hospodaření organizace  

HC Roudnice nad Labem v průběhu roku financovala svoji činnost zejména 
z členských příspěvků, dotací z rozpočtů ČSLH, dotací z rozpočtů města Roudnice 
nad Labem, dotací z rozpočtů MŠMT, dotací z rozpočtů Ústeckého kraje, 
sponzorských darů a z příspěvků od obchodních partnerů. Organizace ve 
sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření –  
hospodářská ztráta Kč -139.870,16 
Náklady: Kč 1.860 tis  
Výnosy:  Kč  1.720.tis  



Výroční zpráva  
HC Roudnice nad Labem, z.s. 

za období rok 2018 

 
 

 

Výsledek před zdaněním: ztráta Kč -140.tis 
Daňová povinnost: Kč 0,-  
Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené období. Organizace 
vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti i 
v následujícím období. 
 
 
 

Sestavil Vladimír Čichovský 

Dne 1.10.2019 

 

 


