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Výroční zpráva 
za rok 2018 

 

Výroční zpráva je zpracována za období 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018.  

Zpráva je vyhotovena na základě vyhodnocení činnosti KNH Litvínov, z. s. (dále jen KNH) a jednotlivá 

ustanovení jsou schválena Členskou schůzí ze dne 08. 03. 2019. 
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KNH Litvínov, z. s.  
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov  

IČ: 62209442 
 

 
1. Obecné informace: 
Název sdružení:  KNH Litvínov, z. s. 
Sídlo sdružení:   Jiráskova 413, 436 01 Litvínov 
Identifikační číslo:  62209442 
Právní forma:   spolek 
Zapsána v rejstříku: Spolkový rejstřík u KS Ústí nad Labem, spisová značka L 2063 
 
2. Hlavní a vedlejší činnost 
KNH Litvínov, z. s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami, viz Článek II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 
 
1. Základním účelem a hlavní činností KNH je: 

 Provozovat sportovní činnost v národní házené zapojením se do soutěží organizovaných 
Svazem 

 národní házené a jeho složek, k tomu vytvářet materiální, finanční a tréninkové podmínky, 
 Organizovat vlastní sportovní akce, 
 Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
 Rozvíjet členskou základu s důrazem na mládež, 
 Pečovat o sportovní a morální růst svých členů, 
 Spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními organizacemi a jednotlivci, 
 Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v 

místě své 
 působnosti, zejména formou veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 

 
Jmenovitě se jedná o: 

1. aktivní tréninkový proces vykonávaný do dubna do září na hřišti KNH u SSZŠ, 
Podkrušnohorská ulice, Litvínov, v zimním období na Základní škole speciální a Praktické 
škole Litvínov, Šafaříkova 991, popřípadě ve sportovní hale u Koldomu, Podkrušnohorská 
2059 

2. duben 2018 jarní soustředění v Jesenici 
3. srpen 2018 klubové soustředění Dobřív 

 
Umístění družstev v sezoně 2018/2019 
Dorostenky - 4.místo semifinále ZHP 
Mladší žáci - 5. místo Oblastní přebor 
Starší žačky - 1. místo Oblastní přebor, 1. místo Zimní halový pohár, 4. místo MČR  
Mladší žačky - 3. místo Zimní halový pohár, 4. místo Oblastní přebor 
 
Společenské akce pořádané klubem: 
leden 2018 – Taneční házenkářská zábava 
 
Jiné sportovní akce 
aktivní účast na Sporťáčku v rámci Svatomichaelských slavností dne 28. 09. 2018 ve Voigtových 
sadech – akce pro širokou veřejnost města Litvínov a nejbližšího okolí. 
Vedlejší činnost ve sledovaném období byla vykonávána nákupem a následným prodejem 
spotřebního zboží 
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3. Struktura organizace 
Struktura organizace vychází ze Stanov KNH, článek IV. „Orgány“ a je tvořena takto: 
Nejvyšší orgán – Členská schůze 
Statutární orgán – Výbor klubu, který tvoří předseda s dalšími 2 členy, jedná se o kolektivní orgán 
Za spolek jednají vždy kolektivně nejméně dva členové výboru, s výjimkou předsedy spolku. 
V roce 2018 pracoval v tomto složení: 
Ing. Marek Tomčík  Předseda výboru 
Petr Hojer   Člen výboru 
Jiří Bilohuščín   Člen výboru 
 
Kontrolní komise- tvoří předseda kontrolní komise s dalšími 2 členy 
V roce 2018 pracovala v tomto složení: 
Petr Starý   Předseda kontrolní komise 
Jiří Heidenreich  Člen kontrolní komise 
Jan Viktora   Člen kontrolní komise 
 
4. Členská základna 
K 31. 12. 2018 evidoval KNH Litvínov, z. s. Celkem 100 členů – mládež do 18 let -14 mužů, 42 žen. 
Celkem dospělí 22 mužů, 22 žen 
 
5. Hospodaření organizace 
KNH Litvínov, z. s.“ v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z dotace MěÚ Litvínov 
přerozdělenou přes SSK Litvínov, z. s., rezervou z předchozích let a členskými příspěvky členů. 
Organizace ve sledovaném období hospodařila ziskem 115 tis. Kč 
Organizace pro následující období vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní 
činnosti. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace v období 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 jsou uvedeny 
v přílohách výroční zprávy 
 
 
Příloha č. 1 - VZZ 
Příloha č. 2 - Rozvaha 


