
Výroční zpráva  
DHC Plzeň  z.s. 

za rok 2017 
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a 
končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti DHC Plzeň z. s. a 
její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání na členské schůzi DHC Plzeň z. s. 
konané dne 25. 6. 2018. 
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1. Obecné informace o organizaci       

Název účetní jednotky:   DHC Plzeň  z.s. 
Sídlo:   E. Krásnohorské 10, 323 00 Plzeň  
IČ:   66363501    
DIČ:   CZ66363501    
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 2466 vedeného u Krajského soudu v Plzni 
 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 
DHC Plzeň z. s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném 
období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 
a) Provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro 

ni materiální a organizační podmínky  
b) vedla své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 

etických, estetických a mravních pravidel, 
c) hájila zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovala s orgány státní správy a 

samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci 
d) zajišťovala v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení 
e) dalšími formami své činnosti napomáhala 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 DHC Plzeň z. s.také vedlejší 
činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči 
partnerům. 
  

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem DHC Plzeň z.s. je členská schůze. Nejvyšším výkonným a 
statutárním orgánem je výbor.  
 
Výbor jako statutární orgán má tyto členy: 
Jan Šmrha, předseda 
Jitka Šmídová, místopředseda 
PhDr. Jaroslava Šmrhová, místopředseda 
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Každý člen výboru je oprávněn jednat za Klub samostatně ve všech záležitostech. 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení 
statutárních orgánů. 
 

4) Členská základna         

DHC Plzeň z. s. evidovala na konci sledovaného období 377 členů v následující 
struktuře: 

- Dospělí = 95 členů 
- Dorost = 91 členů 
- Žactvo = 223 členů 

 

5) Hospodaření organizace 

DHC Plzeň z. s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských 
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a příspěvků od sportovních 
organizací.  
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření: 80.446 Kč. 
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 
v následujícím 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  
 
 
 

Sestavil PhDr. Jaroslava Šmrhová 
Dne 25.6.2018 

 


