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Zpráva o činnosti 
PRAŽSKÉHO SVAZU POZEMNÍHO HOKEJE, z.s. 

za rok 2017 
 

Zpráva o činnosti je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 
31. prosince 2017 na základě činnosti PRAŽSKÉHO SVAZU POZEMNÍHO HOKEJE, z.s. a byla předmětem 
jednání Valné hromady Pražského svazu pozemního hokeje konané dne  
5. června 2018, která tuto zprávu schválila. 
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1. Informace o spolku                 
Název spolku:  PRAŽSKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE, z.s. 
Sídlo:  Mladoboleslavská 210, Kbely, 197 00 Praha 9  
IČ:  04470800    
DIČ:  CZ04470800     
Spisová značka:  L 63576 vedená u Městského soudu v Praze 
 
PRAŽSKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE vyvíjel v roce 2017 činnost v souladu se zněním svých Stanov.  
2. Činnost spolku v roce 2017 
Činnost Pražského svazu pozemního hokeje byla řízena Výborem PSPH. Ten se v roce 2017 sešel celkem 
14x.  
PRAŽSKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve 
sledovaném období realizoval tuto činnost: 
a) Na základě pověření od Českého svazu pozemního hokeje (ČSPH) organizaci a zajištění Halových 

přeborů Prahy dětí v kategoriích U6, U8, U10, U12 a Přebor ČR v halovém hokeji mladších žákyň. Lze 
předpokládat pokračování v této činnosti i v dalších letech, ale chybí zde vůle ČSPH tuto spolupráci 
písemně konstituovat a písemně stvrdit pravidla, kterými se má PSPH při pořádání těchto akcí řídit. 

b) Vydání propagační brožury k těmto přeborům,  
c) Úspěšné dokončení činností spojených s cílem změny věkových limitů pro věkové kategorie na území 

ČR a na změnu termínu pro přechod do vyšší věkové kategorie na  
1. leden daného roku Rozhodnutí o těchto změnách bylo provedeno na zasedání Rady ČSPH 31. března 
2017. 
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d) Zajištění příjmů od partnerů za reklamu, které byly následně použity hlavně na úhradu nákladů 
spojených s vytvořením webu PSPH, na úhradu brožury k halovým přeborům. 

e) Aktivní podílení se na akcích organizovaných příslušným řídícím orgánem pozemního hokeje v ČR. 
f) Aktivní podílení se na vyúčtování grantu MHMP pro pražské kluby za sezónu 2016 / 2017 a na přípravě 

podkladů a podání žádosti pro sezónu 2017 / 2018. Byl vypracován a schválen klíč, podle kterého pak 
byl vypracován celkový rozpočet tohoto grantu a ve finální podobě byl podán přímo PSPH.  

g) Vznik soutěže školních kroužků pozemního hokeje. Byla podána žádost o grant na tuto činnost na 
MHMP v roce 2017. Tato aktivita nebyla realizována z důvodu nepřidělení grantu MHMP na tuto 
činnost. Rozvoj školních kroužků musí být i nadále v centru pozornosti PSPH. 

h) Pořádání Velkých cen Prahy s mezinárodní účastí nebylo realizováno z důvodu nepřidělení grantu 
MHMP na tuto činnost. 

i) Byl vytvořen a v létě 2017 spuštěn provoz vlastního webu PSPH. 
j) Vypracování podkladů pro ČSPH (ten jediný může podávat žádosti o dotace na MŠMT) na navýšení 

požadované částky na Program V – náklady na provoz ČSPH o náklady na provoz PSPH (jako regionální 
článek), na Program II – SCM o náklady na sportovní Akademii jako nižší článek fungování sportovní 
přípravy talentované mládeže, na Program X – sport pro všechny o aktivity na školách – satelitech 
stávajících klubů v rámci projektu „Zapojení dalších dětí do aktivního sportování“. 

 
Za účelem financování hlavní činnosti provozoval PRAŽSKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE, z.s. také vedlejší 
činnost. Ve sledovaném období měl spolek příjmy z finančního daru a z reklamních plnění vůči partnerům. 
Podrobnější informace ve zprávě hospodáře PSPH. 

3) Struktura spolku 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře spolku ani ve složení statutárních orgánů. 
 
4) Členská základna          
PRAŽSKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE, Z.S. evidoval na konci sledovaného období 6 členů – právnických osob 
v následující struktuře:  

 

Klub muži ženy žactvo dorost senioři celkem členů 

Hostivař 108 79 79 12 96 187 

Bohemians 118 76 80 15 99 194 

Kbely 91 27 75 13 30 118 

Praga 86 61 52 5 90 147 

President 89 12 38 9 54 101 

Slavia 226 220 93 11 342 446 

celkem 718 475 417 65 711 1193 
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5) Hospodaření spolku 
PRAŽSKÝ SVAZ POZEMNÍHO HOKEJE, z.s. v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských 
příspěvků, finančního daru a reklamního plnění pro partnery. 
 
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření – 18.862 Kč. Tato ztráta byla předpokládána a 
předpokládáme její úhradu z výnosů roku 2018. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají 
plánu a potřebám v uvedeném období.  
Spolek předpokládá dostatek finančních prostředků na realizaci své hlavní činnosti v následujícím období – 
v roce 2018. Zdrojem by měly být: 

a) Členské příspěvky 
b) Příjmy z reklamního plnění pro partnery 

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

 
 
 
Sestavil Vladimír Poludvorný 

Dne 2. června 2018 

 
 


