Zápis
z Valné hromady Západočeského badmintonového svazu, z.s.
konané 10. června 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: zástupci 9 oddílů a klubů, 5 členů VV ZpčBas a členka pověřená kontrolou - dle prezenční
listiny (příloha č. 1 zápisu)

------------------------Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení schůze, doplnění a schválení programu
Volba prac. předsednictva, řídícího schůze, komisí (mandátová a návrhová), volba řídícího schůze a zapisovatele
Kontrola usnesení z minulé VH
Zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulé období
Zpráva člena pověřeného kontrolou
Volba delegátů na VH ČBaS (3)
Plán činnosti na sez. 2019/2020, rozpis soutěţí, termínový kalendář, OP
Změna stanov ZpčBaS (drobné úpravy projednané na VV ZpčBaS)
Diskuse
Projednání návrhu usnesení, schválení usnesení
Závěr

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:
 VH zahájil předseda ZpčBaS Tomáš Knopp. Program VH předem zveřejněný na webu spolku
byl bez připomínek schválen.
 Přítomní zástupci badmintonových oddílů a klubů zvolili pracovní předsednictvo ve sloţení
T. Knopp a J. Krejsa, mandátovou komisi ve sloţení M. Slepička a P. Odvárka, návrhovou
komisi ve sloţení P. Josefíková a S. Königsmarková. Dále hlasováním schválili návrh, aby
VH řídil Tomáš Knopp. Přítomní vzali na vědomí jmenování M. Novákové zapisovatelkou.
Po kontrole mandátů zúčastněných delegátů konstatovala mandátová komise, ţe VH je
usnášeníschopná.
 Při kontrole usnesení z minulé VH (červen 2018) konstatoval předseda spolku, ţe všechny
body tohoto usnesení byly splněny.
 T. Knopp přednesl zprávu o činnosti sdruţení za období červen 2018 aţ květen 2019. Zpráva
hodnotila činnost VV a hlavní události týkající se badmintonového hnutí v oblasti v průběhu
hodnoceného období. Zpráva je přílohou č. 2 zápisu.
 Ve zprávě o hospodaření uvedla M. Nováková celkové výnosy, náklady a výsledek hospodaření za r. 2018 dle oficiální účetní evidence. Podrobně rozebrala hlavní příjmové a výdajové
poloţky. Zpráva je přílohou č. 3 zápisu.
 Přítomní byli seznámeni se zprávou členky pověřené kontrolou, která v činnosti spolku
neshledala závady. Konstatovala, ţe činnost VV je vedena ve prospěch celého spolku.
 Na VH ČBaS (22.6.2019 v Praze) budou ZpčBaS zastupovat předseda T. Knopp a dva členové
VV (J. Segeč a M. Nováková). Hlasováním schváleno.
 Přítomní byli seznámeni s plánem činnosti na další období. Obdrţeli návrh termínového
kalendáře ČBaS na 2.polovinu r. 2019 a 1.polovinu r. 2020 doplněný o návrhy termínů na
oblastní kvalifikace a oblastní přebory v jednotlivých věkových kategoriích. TK bude doplněn
o otevřené turnaje, k jejichţ pořadatelství se do 24.června oddíly/kluby přihlásí VV ZpčBaS.
Předseda vyzval přítomné zástupce oddílů/klubů, aby dodrţeli termín a do návrhů
zakomponovali všechny turnaje, které by chtěli pořádat. Dodatečné vypuštění turnaje z TK je
moţné, opačný postup není ze strany ČBaS akceptovatelný.
 Předseda informoval o schůzce, kterou k problematice soutěţí mládeţe připravuje vedení
ČBaS a která se uskuteční po skončení VH ČBaS (22.6. v Praze). Očekává se mimo jiné
omezení počtu turnajů úrovně C a povinnost pořádání turnajů úrovně D. O závěrech z této
schůzky bude předseda neprodleně informovat všechny oddíly a kluby.
 Po diskusi na téma práva startu na turnajích úrovně D se účastníci VH shodli na závěru, ţe na
turnaji úrovně D nesmí startovat prvních 32 hráčů aktuálního ţebříčku a tento návrh většinově
schválili.
 Diskuse kolem návrhu drobné úpravy stanov ZpčBaS skončila odmítnutím návrhu
v předloţeném znění (hlasováním neschválen) a úkolem pro VV doprecizovat návrh do
přijatelné podoby a předloţit ke schválení příští VH.

 Diskuse dále prpobíhala na téma profesionalizace vedení svazu na oblastní úrovni,
odměňování členů VV a hledání zdrojů pro tyto odměny. Diskutující se shodli na závěru, ţe
tyto odměny by měly být zčásti poskytovány z prostředků ČBaS (oblastní svazy jsou součástí
cel ku a jejich činnost by měla být hodnocena nejen po stránce morální, ale i materiální), část
prostředků by mohla být získávána od oddílů/klubů v oblasti, pro které členové VV práci
vykonávají. Konkrétní návrh z diskuse nevzešel, jeho tvorba bude předmětem dalších jednání.
 Diskutující se vyjádřili v tom smyslu, ţe ke kaţdému projednávanému tématu na VH by pro
příště mělo být přijato usnesení, které bude ve finále součástí závěrečného usnesení z VH.
 Usnesení VH bylo přečteno a jeho návrh hlasováním schválen. Je přílohou č. 4 zápisu.
V Plzni 11. června 2019
Tomáš K n o p p,
předseda ZpčBaS, z.s.

Zapsala Milada Nováková

------------------------------------------Přílohy:
1 – prezenční listina VH ZpčBaS 10.6.2019
2 – zpráva o činnosti za období červen 2018 aţ květen 2019
3 – zpráva o hospodaření v r. 2018
4 – usnesení VH ZpčBaS

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Zpráva o činnosti ZpčBaS za období červen 2018 – květen 2019
Váţení badmintonisté a příznivci našeho krásného sportu,
stejně jako v loňském roce, je hlavním cílem této zprávy stručně a spíše statisticky informovat všechny členy o
činnosti VV ZpčBaS za uplynulé období, o hospodaření s penězi a aktuálním stavu majetku.
V uplynulém období, tedy od poslední VH (4.6.2018) do dnešní VH (10.6.2019) pracoval VV ZpčBaS v tomto
sloţení:
VV ZpčBaS:
- Tomáš Knopp – předseda
- Milada Nováková
- Jan Segeč
- Petra Josefíková
- Zdeňka Rajtmajerová
Kontrolní činnost:
- Kateřina Chmelíčková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospodářský výsledek za rok 2018
- celkové příjmy: 1 067 000 Kč
- celkové výdaje: 922 000 Kč
- Rozdíl (hospodářský výsledek 2018): 145 000 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní činnost VV:
1) zajištění chodu svazu
ekonomicko správní agenda - smlouvy, DPP, faktury, správa financ, administrativa
ţádosti a vyúčtování dotací
vedení účetnictví – externí firma SALDO
tvorba předpisů
informační činnost (web: zpcbadminton.cz + FB)
komunikace s úřady a ČBaS, Správní rada
2) STK - řízení soutěţí
druţstva dospělých OPA + JZ (6 druţstev) – vítěz: BA Plzeň B
druţstva dospělých OPB+ JZ (8 druţstev) – vítěz: Keramika Chlumčany A
druţstva dospělých OPM (4 druţstva) – vítěz: TJ Sokol Doubravka M
druţstva U13 (4 druţstva) – vítěz: Badminton VK Aš A
druţstva U15 (5 druţstev) – vítěz: TJ Slovan Karlovy Vary
hostování (32 x), přestupy (2 x)
OP jednotlivců všech kategorií
turnaje OP, GPC, GPD, GPE (52 turnajů) – kontrola výsledků
nominace na MČR všech kategorií
výjezdy druţstev U11 (Č.Krumlov) – 8.místo, U13 (Č.Krumlov) – 8.místo
3) TCM (RSC) – smluvní podmínky s ČBaS
rozšíření tréninkové skupiny
pravidelné tréninky 4 x týdně – Jan Segeč, Lucie Kolářová – 25.ZŠ Plzeň, Lokomotiva
soustředění – léto 2018, prosinec 2018
kondiční příprava – červen 2018 (3 x týdně)
Rozšířená činnost VV:
4) DOTACE a SPONZOŘI:
Všechny dotace ze státní správy, ČBaS a většina sponzorských darů se váţe na kalendářní rok a nelze to
rozdělit na námi hodnocené období.

5) TURNAJE, SOUTĚŢE: pořadatelská činnost ZpčBaS
MČR dospělých - Městská sportovní hala (Lokomotiva 1)
GPA dospělých - Městská sportovní hala (Lokomotiva 2)
GPB U17 – Tenisová hala Dobřany
2 x GPC (U13 + U15) – „O pohár předsedy“ – 25.ZŠ Plzeň
OP dospělých – 25.ZŠ Plzeň
J-Z přebor druţstev dospělých – 25.ZŠ Plzeň
PLAY OFF druţstev dospělých – 25.ZŠ Plzeň
Krajské finále školních druţstev AŠSK kategorie III a IV – 25.ZŠ Plzeň
REPUBLIKOVÉ finále školních druţstev AŠSK kategorie III – 25.ZŠ Plzeň
4 x GPC (U15, U17, U19, dospělí) - – 25.ZŠ Plzeň
7 x GPD (U13-U17) – 25.ZŠ Plzeň
6) PROPAGACE a ostatní AKCE: zajišťuje ZpčBaS
SPORTMÁNIA 2018 - (za Plazou)
SPORŤÁČEK 2018 – Atletický stadion Skvrňany
BĚH badmintonistů – 3.ročník
KURZY badmintonu – sokolovna Doubravka
OP neregistrovaných – 25.ZŠ Plzeň
7) PROJEKTY, PODPORA:
TOP 5: finanční podpora za rok 2018 nejlepším hráčům v oblasti
(Louda, Kural, Viktora, Nováková, Hora)
MČR 2018 všech kategorií mládeţe – finančni podpora
PODPORA GPA, GPB všech kategorií mládeţe – finanční podpora
REGIONÁLNÍ výběry U11, U13 - finanční podpora
PODPORA startu na MČR druţstev U15 a U19
EXTRALIGA dospělých
TOURNAMENTSOFTWARE: pro turnaje GP
PTCM: projekt „Plzeňské tréninkové centrum mládeţe“ – MMP
HALA: projekt „Badmintonová hala Košutka“ - MMP
8) ÚSPĚCHY a VELKÉ AKCE v oblasti:
MČR dospělých – Plzeň, pořadatel ZpčBaS
MČR U15 – Karlovy Vary, pořadatel KaBaS
MČR U11 – Dobřany, pořadatel TJ Sokol Doubravka
GPA U13 – Aš, pořadatel Badminton VK Aš
GPA U15 – Aš, pořadatel Badminton VK Aš
GPB U17 – Dobřany, pořadatel ZpčBaS
Extraliga druţstev dospělých – BA Plzeň A
1. liga druţstev dospělých - postup z kvalifikace – BA Plzeň B
1. místo ve dvouhře – Kharkiv International 2018 (ICH) – Jan Louda
3. místo ve dvouhře na MČR dospělých 2019 – Jan Louda
2 x 3.místo na MČR U15 2018– Veronika Nováková
4 x 2.místo + 3 x 3.místo na MČR veteránů 2019 – celkem 10 lidí
9) ČLENSKÁ základna ZpčBaS:
747 členů celkem
z toho 275 aktivních licencí (128 dospělých – rok 2000 a starší, 147 mládeţe - rok 2011 –
2001)
Na závěr této zpávy chci (jako vţdy) poděkovat všem hráčům, trenérům a rodičům za pomoc
na jednotlivých turnajích a akcích, za dosaţené výsledky, za propagaci badmintonu a hlavně za důvěru
ve VV, protoţe bez vás bychom to nikdy nezvládli uskutečnit.

V Plzni, 10.6.2019
Tomáš Knopp
předseda ZpčBaS, z.s.

Příloha č. 3

Hospodaření Západočeského badmintonového svazu, z.s. v r.2018
------------------------------------------------------------------------------------Podle oficiální účetní evidence a podaného daňového přiznání za rok 2018 byly



Celkové výnosy
Celkové náklady

1 067 000 Kč
922 000 Kč

Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 145 000 Kč a skutečnost, že nebylo zapotřebí odvádět daň
z příjmu.
Pro srovnání uvedu na začátku údaje o hospodaření v létech předchozích:
r. 2017
r. 2016

příjmy 670 000 Kč
příjmy 394 000 Kč

náklady 488 000 Kč
náklady 326 000 Kč

hosp.výsl. = zisk ve výši 182 000 Kč
68 000 Kč

Největší příjmovou poloţkou byly v r. 2018 dotace, které byly získány od různých subjektů, v různé výši a pro
různé účely. Dotace od ČBaS, poskytované z programu II-talentovaná mládeţ a programu V-podpora sportu,
vyplývají ze systému, kterým ČBaS podporuje činnost v oblastech představuje zhruba 27 % ze získaných dotací.
O všechny ostatní dotace bylo třeba v příslušných programech a termínech ţádat a po schválení jejich výše a
uzavření smlouvy zajistit řádné čerpání a pochopitelně ve stanovených termínech řádné vyúčtování.
Subjekty, které nám poskytly dotace, byly:
- Magistrát města Plzně dotaci na podporu sportu, činnost tréninkového centra, na extraligu, podporu tří
vybraných akcí a na Sportmánii
- Plzeňský kraj na tréninky a výjezdy hráčů centra, na starty reprezentace kraje v mládeţnických
kategoriích
- MO Plzeň 4 na podporu výjezdů nejlepších hráčů a na kurzy pro veřejnost
- Innogy na materiální vybavení
- Nadace 700 let m. Plzně na VCmP
- Firma KTA Technika za propagaci na VCmP
Nespoléhali jsme ale jen na dotace. Svaz pořádal více neţ dvacítku turnajů a vybral na nich startovné. Svaz
pořádal kurzy badmintonu pro veřejnost v prostorách doubravecké sokolovny. Dalšími příjmovými poloţkami
byly spoluúčasti hráčů na nákladech na soustředění a na výjezdy reprezentačních týmů v kategoriích U15, U13 a
U11.
Na druhé straně naší roční bilance stojí náklady. Jsou značné (zase si je můţeme porovnat se stejnou
poloţkou v minulých létech) – s akcemi jsou spojené náklady na pronájem prostor, na míčky, ceny, odměny hráčům, v nákladech je také podpora extraligy i podpora výjezdů nejlepších hráčů na turnaje v zahraničí a podpora
tuzemských startů oblastních reprezentačních mládeţnických týmů.
Výdajové poloţky:
- nákup míčů
- pronájmy prostor pro tréninkovou a soutěţní činnost
- odměny trenérům formou dohod o provedení práce nebo úhradou faktur
- podpora extraligy
- podpora startů nejlepších hráčů na individuálních turnajích
- soustředění juniorských hráčů v Klatovech a Aši
- starty juniorských výběrů v kategorii U15,13,11
- fyzioterapeutické sluţby pro hráče TCM
- medaile, poháry, diplomy na pořádané akce
- nákup vybavení – stojany, napařovací stroj, omotávky
- v závěru roku jsme hradili nejlepším hráčům oblasti část nákladů spojených se starty na individuálních
MČR, GP A , GP B a uhradili také zálohu na propagaci naší největší plánované akce – Mistrovství ČR
dospělých 2019.

Pro VH ZpčBaS, z.s. v Plzni zpracovala
V Plzni 10.června 2019

Milada Nováková

Příloha č. 4

Usnesení z VH Západočeského badmintonového svazu , z.s.
konané v Plzni dne 10.6.2019
Valná hromada ZpčBaS, z.s :
1.Schvaluje :
1.1. Program dle pozvánky
1.2. Volbu pracovního předsednictva VH ve sloţení : T.Knopp, J.Segeč, J.Krejsa
1.3. Volbu řídícího schůze Tomáše Knoppa
1.4. Volbu mandátové komise ve sloţení: M.Slepička, P.Odvárka
1.5. Volbu návrhové komise ve sloţení : P.Josefíková, S.Königsmarková
2. Bere na vědomí :
2.1. VH je usnášeníschopná v počtu 14 přítomných delegátů.
2.2. Zprávu o činnosti za období červen 2018 aţ květen 2019
2.3. Zprávu o hospodaření za rok 2018
2.4. Zprávu člena pověřeného kontrolou
2.5. Splnění úkolů z usnesní VH z roku 2018
3. Schvaluje :
3.1. Volbu delegátů na VH ČBaS - T.Knopp, J.Segeč, M.Nováková
3.2. Termínový kalendář 2.polovina 2019 a 1.polovina 2020
3.3. Návrh na doplněk u soutěţí mládeţe k turnajím GPD,
4. Ukládá :
4.1. VV zpracování rozpisu soutěţí mládeţe do konce sezony 2019, včetně omezení pro
GP D na neúčast prvních 32 hráčů z aktuálního ţebříčku dané disciplíny.
4.2. Oddílům a klubům nahlásit do 24.6.2019 poţadavky o kvalifikační a otevřené turnaje
4.3. VV další právnické posouzení a projednání návrhu na změnu stanov (Čl. 15, bod 3.)
4.4. VV zpracování návrhu členských příspěvků do 31. 8. 2019 a rozeslat k posouzení
Hlasování: Schváleno

V Plzni 10.6.2019

P.Josefíková a S.Königsmarková
Členové návrhové komise VH ZpčBaS

