
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 25.2. 2013  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Sobota, Behenská, Knopp, Chmelíčková 
 
Projednáno: 
 

 Úkoly z minulé schůze VV:  BK Vlaštovka Plzeň prohlášení požadované ČBaS (ke zpracování osobních 
dat členů) neposkytl ani po jednání se sekretariátem svazu.  Hledání asistenta správce webových strá-
nek pokračuje. Trvá úkol týkající se medializace výsledků badmintonových soutěží v regionálním tisku 
(kontakt s L. Šimanem navázán). Vyúčtování všech dotací byla ve stanovených termínech podána (bez 
připomínek). Rozpočet sdružení na rok 2013 byl zpracován, byl připraven přehled hospodaření v r. 
2012 (viz v příloze).   

 Ke 4. ročníku Velké ceny m. Plzně : žádost podaná Nadaci 700 let m.Plzně byla kladně vyřízena (byla 
poskytnuta dotace 10 000 Kč), za reklamu na turnaji získána dále částka 15 000 Kč. Byl projednán har-
monogram přípravy a průběhu VCmP (výzva k pomoci bude zveřejněna na web.stránkách sdružení). 
Byla podána informace o počtu přihlášených hráčů a předpokládaném průběhu kvalifikace i hlavní sou-
těže. V průběhu akce se i přes malý počet dosud přihlášených zájemců o získání rozhodcovské kvalifi-
kace uskuteční školení rozhodčích. STK osloví oddíly, které mají malý počet rozhodčích, aby ještě zvá-
žily možnost se do školení zapojit.  

 Plzeňský kraj (OŠMS) vypsal program na podporu volnočasových aktivit mládeže zahrnující i starty 
krajských výběrů na soutěžích a možnou podporu regionálních sportovních center. Žádost o dotaci 
bude zpracována dle požadavků zveřejněných v systému e-dotací a podána do 8.3. 2013. Zodpovídají 
Nováková, Behenská.  

 Systém elektronických licencí je plně funkční a není proto důvod tolerovat starty hráčů, kteří licenci 
nemají. V případě, že se turnaje bude chtít zúčastnit hráč bez licence, vrchní rozhodčí mu umožní start 
pod podmínkou, že na místě zažádá o elektronickou licenci. Tuto skutečnost pak vrchní rozhodčí uvede 
do výsledkové listiny, aby se zabránilo případným pokusům o opakovaný start bez hráčské licence. 
Platí pro všechny věkové kategorie a pro všechny turnaje organizované ČBaS, resp. ZpčBaS.  

 Byly podány informace z jednání VV ČBaS (rozpočet svazu na r. 2013, předpokládané dotace pro 
oblasti, jednání TMK o systému soutěží mládeže a o systému přípravy talentované mládeže, výsledcích 
výběrových řízení na pořadatele MM a MMJ apod.). 

 TMK oblasti informoval o pokračování projektu modelových tréninků mládeže a jeho předpoklá-
daném průběhu v jarní části sezóny (zaměření na místa, kde se s badmintonem začíná, spolupráce 
s trenéry, zajištění přenosu informací týkajících se činnosti ZpčBaS). 

 Výbor projednal záměr podpořit výjezdy výběrů na turnaje uvedené v TK sez. 2012/13 – turnaj regio-
nálních výběrů U13 v Č.Krumlově, U15 v Liberci, popř. RSL Cup v Č. Krumlově. Návrh nominace připraví 
TMK oblasti a bude s hráči projednán na nejbližším soustředění. Výbor souhlasí s podporou výjezdů 
zájemců na turnaje ve Slovinsku a v Dánsku s tím, že míra podpory bude stanovena s ohledem na 
aktuální výkonnost zájemců a aktuální finanční situaci sdružení.  

 Výbor vzal na vědomí informaci TMK o soustředěních hráčů RSC a plánovanou letní přípravu skupiny. 
Vzal také na vědomí aktuální informaci o zájmu čínského trenéra zapojit se do letní přípravy oddílů – 
bude zpracována nabídka a zveřejněna na webu.    

 VV projednal záležitosti související se záměrem uspořádat oblastní přebor neregistrovaných v závěru 
této sezóny jako jednorázovou akci. Z diskuse vyplynula potřeba důkladně zvážit, pro jaké věkové 
kategorie bude vypsán. Dále VV projednal a schválil záměr přihlásit se k pořadatelství 5. ročníku Velké 
ceny města Plzně (termín podání žádosti ČBaS je 30.4.). Per rolam bude před tímto termínem řešena 
otázka přihlášky k pořadatelství MČR veteránů v nové sezóně, které bylo předmětem diskuse.  

 S ohledem na oznámený termín konání Sněmu (15.června) se uskuteční v závěru května VH ZpčBaS 
(předběžně navržen termín pátek 31.května). 

 Příští schůze VV ZpčBaS se bude konat ve středu 1. května od 9 hodin v zasedací místnosti T. J. Sokol 
Plzeň – Doubravka, Hřbitovní 24, Plzeň.  

  
 
Příloha: Informace o hospodaření, návrh rozpočtu na r. 2013 
V Plzni 26.února 2013  
Zapsala M.Nováková 
 



Příloha 

Informace o hospodaření za r. 2012: 
 

- Počáteční stav (k 1.1.2012): pokladna 0, účet 34 294 Kč 
- Stav ke 31.12.2012: pokladna 1 271 Kč, účet 62 042,60 Kč 

 
 
Struktura příjmů v r. 2012: 

 Dotace (Plzeňský kraj 30 000 na činnost RSC a výjezdy reprezentace kraje, 25 000 na rozvoj 
badmintonu v Plzeňském kraji; Nadace 700 let m. Plzně 15 000 na pronájem haly a náklady na 
rozhodčí na VCmP, ČBaS na RSC 52 320 Kč, ČBaS na činnost svazu – z programu V  MŠMT 56 200 Kč) 

 Za reklamu: Louda Tour 1875, MN Sport 1875, KTA 15 000 Kč 
 Příspěvky hráčů zapojených do RSC na tréninkovou činnost: 11 200 Kč  
 Příspěvky dětí zapojených do projektu „Rozvoj badmintonu“: 6 600 Kč 
 Příspěvky účastníků jednotlivých výjezdů na akce: 39 100 Kč 
 Startovné družstev v oblastních přeborech A,B,M 17 200 Kč 
 Startovné vybrané na VCmP: 39 000 Kč 
 Školení trenérů – výběr od účastníků: 7 500 Kč 

 
 

Struktura výdajů v r. 2012: 
 Vedení účetnictví: 5 000 Kč 
 Organizač. (STK, doména, web,str., organizace činnosti svazu):  19 200 Kč 
 Náklady na VCmP 2012 (pronájem haly, těl. 25.ZŠ, náklady na rozhodčí, odměny hráčům, graf.práce, 

doména, doprava kurtů aj.): 42 700 Kč 
 Náklady na RSC (pronájem tělocvičen, odměna trenérům , náklady na míčky, výjezdy, soustředění aj.): 

179 000 Kč 
 Náklady na další pořádané soutěže (poháry pro družstva, Play off ): 7 000 Kč 
 Školení trenérů: 5 800 Kč 

 
 
 
Návrh rozpočtu na r. 2013 
 
Celkové příjmy strukturované obdobně jak v r. 2012:   345 000 Kč 
Celkové výdaje strukturované obdobně jako v r. 2012:   272 000 Kč 
 
Předpokládaný hospodářský výsledek:     zisk ve výši cca 73 000 Kč 
 
 
 
 
Záležitosti hospodaření budou po zpracování účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu za r. 2012 zpřesněny a 
budou předmětem informace na schůzi zástupců oddílů a klubů sdružených v Západočeském badmintonovém 
svazu, o.s., která se uskuteční v závěru května 2012. 
 
Podklady zpracovala  
B. Behenská, EK ZpčBaS 
Spolupráce M.Nováková 


