
Hodnotící výroční zpráva o činnosti za rok 2019 
 

Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. 
 

Hodnotící výroční zpráva o činnosti je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 
2018 a končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti RS ČUS V Opavě a 
jeho jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady RS ČUS V Opavě konané 
v Opavě dne 2.9.2020 (původní termín konání byl 4.6.2020, termín byl posunut z důvodu 
celosvětové pandemie COVID 19). 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:  Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. 
Sídlo:  Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava  
IČO:  00436062    
DIČ:  neplátce   
Právní forma:  spolek  
Spisová značka:  L 2617 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  

RS ČUS V Opavě má svoji hlavní činnost vymezenou stanovami. Ve sledovaném období 
realizoval veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 

a) vytvářel optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se 
realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu 
své působnosti, 

b) poskytoval služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či 
institucím, které působí v rámci sportovního prostředí, 

c) podporoval budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných nebo 
užívaných členskými subjekty, 

d) provozoval ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou 
základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti, 

e) hájil zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

f) zajišťoval v oblasti sportu vzdělávání, školení,  
g) spoluorganizoval programy rozvoje sportu,  
h) pořádal a podílel se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích, 
i) dalšími formami své činnosti napomáhal rozvoji veřejného života, sportu, kultury, 

zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné 
činnosti a osvětovou činností, 

j) spravoval vlastní majetek 
 
Za účelem financování hlavní činnosti provozovalo RS ČUS V Opavě také vedlejší činnost. Ve 
sledovaném období měla organizace příjmy ve výši 212 276 Kč. 

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem RS ČUS V Opavě je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je 
pětičlenný výkonný výbor. Kontrolním orgánem je tříčlenná kontrolní komise. Členy 
organizace jsou spolky – sportovní kluby a tělovýchovné jednoty – k 31.12.2019 RS ČUS 
v Opavě sdružovalo 205 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. 
 
Statutárním orgánem RS ČUS V Opavě je předseda Ing. Petr Kašný. 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení 
statutárních orgánů. 



 

 

4) Členská základna           

RS ČUS V Opavě evidoval na konci sledovaného období k 31.12.2019 205 sportovních klubů a 
tělovýchovných jednot s 30 860 fyzickými členy v následující struktuře – viz Příloha č. 1:   
 

5) Hospodaření organizace  

RS ČUS V Opavě v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, 
dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací, darů a z výnosů 
z vedlejší činnosti. 
 
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření – 447 314 Kč. 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 – viz Příloha č. 2 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty. 
 
 
Sestavil: Ladislav Kreisel, sekretář               

 

V Opavě dne: 2.9.2020                                                              ………………………………….……………..   

                                                                                                                 Ladislav Kreisel, sekretář                                                                                                 

 

V Opavě dne 2.9.2020 

 

                                                                                                        …………………………………………………. 

                    Ing. Petr Kašný, předseda 

      

 

Příloha č. 1 – Členská základna       

Příloha č. 2 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty                                                                


