
Z á p i s 
z volební valné hromady Západočeského badmintonového svazu, z.s. 

konané 8. června 2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: zástupci dvanácti západočeských oddílů a klubů, 4 členové VV ZpčBas a členka pověřená 

kontrolou, dva hosté - dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) 

------------------------- 
Program:  

 
1. Zahájení schůze, doplnění a schválení programu 

2. Volba prac. předsednictva, řídícího schůze, komisí (mandátová a návrhová),  volba řídícího schůze a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulé VH 

4. Zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulé období 

5. Zpráva člena pověřeného kontrolou 

6. Volby předsedy, členů výboru a člena pověřeného kontrolou 

7. Volba tří delegátů na VH ČBaS 

8. Hlasování o nových členech  ZpčBaS, z.s. 

9. Plán činnosti na sez. 2020/21, rozpis soutěţí, termínový kalendář, OP 

10. Diskuse 

11. Projednání návrhu usnesení, schválení usnesení 

12. 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, J. Segeč  a P.Josefíková, mandátovou komisi ve sloţení M. Slepička, R.Behenský  

a J.Krejsa, návrhovou komisi ve sloţení J. Mácha a J.Matoušek. Hlasováním schválili návrh, 

aby VH řídil Tomáš Knopp a vzali na vědomí jmenování M. Novákové zapisovatelkou. 

Delegáti schválili návrh, aby hlasování – s výjimkou volby VV – bylo prováděno aklamací.  

 

 Při kontrole usnesení z minulé VH (červen 2019) konstatoval předseda spolku, ţe ze čtyř bodů 

usnesení nebyly dva splněny (neproběhlo právnické posouzení návrhu na úpravu stanov a ne-

byly řešeny členské příspěvky). 

 

 T. Knopp přednesl zprávu o činnosti výboru ZpčBaS a celého spolku za období červen 2019 

aţ květen 2020. Zpráva, kterou obdrţeli všichni přítomní, hodnotila hlavní události týkající se 

badmintonového hnutí v oblasti (pořádané akce, vstupy do dotačních programů, jednání 

týkající se badmintonové haly, propagace badmintonu, úspěchy západočeských hráčů aj.) - 

příloha č. 2 zápisu. 

 

 Ve zprávě o hospodaření uvedla M. Nováková celkové výnosy, náklady a výsledek hospoda-

ření za r. 2019 dle oficiální účetní evidence -  příloha č. 3 zápisu.  

 

 Členka pověřená kontrolou vyjádřila ve svém vystoupení přesvědčení, ţe činnost VV je vede-

na ve prospěch celého spolku. Uvedla, ţe pro ni není snadné posoudit provázanost výdajů 

s činností spolku. Chybějící kontakt zajištěný v minulých létech formou konání pravidelných 

schůzí VV nahradí do budoucna videokonference členů VV s moţností zapojení hostů (tuto 

podobu vyzkoušel VV během koronavirové pandemie a nuceného omezení činnosti).  

 

 Byl vysvětlen záměr sníţit počet členů VV ZpčBaS při respektování poţadavku stanov a   

předneseny návrhy na personální obsazení funkcí  pro další dvouleté volební období vč. 

rozdělení agend. Přítomní delegáti schválili hlasováním volbu tříčlenného VV.  

 

 Účastníci VH byli seznámeni se dvěma ţádostmi o přijetí za členy spolku. Zájem projevil TJ 

Sokol Lázně Kynţvart a TJ Sokol Město Touškov. Činnost prvního uchazeče o členství krátce 

představil jeho zástupce, absenci druhého uchazeče omluvil a ze zaslaného dokumentu 

činnost představil předseda T.Knopp. Přijetí obou zájemců o členství  bylo schváleno. 

 

 Proběhla tajná volba kandidátů na členy VV ZpčBaS na období 2020 – 2022. Předsedou byl 

zvolen Tomáš Knopp (15 PRO / 0 PROTI / 1 ZDRŢEL), členy VV Jan Segeč (14/1/1) a Petra 

Josefíková (15/0/1). Členkou pověřenou kontrolou byla zvolena Kateřina Chmelíčková 

(16/0/0). 



 

 

 Na VH ČBaS (20.6.2020 v Praze) budou ZpčBaS zastupovat předseda T. Knopp , J. Segeč a 

S.Königsmarková. Hlasováním schváleno.  

 

 Přítomní byli seznámeni s plánem činnosti na další období. Obdrţeli návrh termínového 

kalendář ČBaS na 2.polovinu r. 2020. TK bude doplněn o otevřené a kvalifikační oblastní 

turnaje, k jejichţ pořadatelství se do 22. června oddíly/kluby přihlásí VV ZpčBaS. Termín na 

přihlášky k pořadatelství turnajů v průběhu 1.poloviny r. 2021 byl určen na 10. července. Do 

konce června je pak třeba přihlásit druţstva U13 a U15. 

 

  Předseda VV ZpčBaS informoval dále o záměru nadále podporovat nejlepší hráče oblasti, 

zmínil několik akcí, které se v oblasti budou konat s pořadatelstvím ZpčBaS, zdůraznil 

potřebu meziklubové spolupráce jak při přípravě a pořádání akcí republikového charakteru, 

tak nutnost provázanosti tréninkových skupin s vazbou na soutěţe, ocenil pomoc 

badmintonových oddílů a klubů v průběhu hodnoceného období a vyjádřil přesvědčení, ţe 

společná snaha a vzájemná spolupráce povede ke zvládnutí nelehkých úkolů souvisejících 

s provozem nové haly v lokalitě Lochotín/Košutka.  

 

 Proběhla diskuse nad ustanovením RS mládeţe, které se týká OP druţstev U13. Hlasováním 

byla odsouhlasena technická změna v systému soutěţe, která bude zveřejněna do konce 

června 2020 

   

 V diskusi ocenil St. Newiak činnost předsedy spolku a navrhl jednorázovou odměnu ve výši 

10 tisíc Kč. V průběhu další diskuse se přítomní věnovali tématům úzce souvisejícím s oblast-

ními soutěţemi druţstev ţáků, nominacemi na Mistrovství ČR kategorie U11, část diskuse 

proběhla na téma nadcházející volby VV ČBaS s vyjádřením k jednotlivým zveřejněným kan-

didátům na klíčové funkce.   

 

 Usnesení VH bylo přečteno a jeho návrh hlasováním schválen. Je přílohou č. 4 zápisu. 

 

 

V Plzni 8. června 2020  

 

           Tomáš  K n o p p, 

předseda ZpčBaS, z.s. 

 

 

Zapsala Milada Nováková  

  
------------------------------------------- 

Přílohy: 

1 – prezenční listina VH ZpčBaS 8.6.2020  

2 – zpráva o činnosti za období červen 2019 aţ květen 2020  

3 – zpráva o hospodaření v r. 2019 

4 – usnesení VH ZpčBaS 8.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

 

Zpráva o činnosti ZpčBaS za období červen 2019 – květen 2020 
 

Váţení badmintonisté a příznivci našeho krásného sportu, 

 

stejně jako kaţdý rok,  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 (10.6.2019) do dnešní VH (8.6.2020) pracoval VV ZpčBaS v tomto 

sloţení:  

 

VV ZpčBaS: 

- Tomáš Knopp – předseda 

- Milada Nováková  

- Jan Segeč 

- Petra Josefíková 

- Zdeňka Rajtmajerová 

Kontrolní činnost: 

- Kateřina Chmelíčková 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktuální stav financí a majetku: (31.5. 2020) 

- účet 1 (Poštovní Spořitelna) :  232 398 Kč  

- účet 2 (FIO) :  250 954  Kč 

- pokladna :  47 439  Kč 

- majetek : 6 x počítadlo, 6 x síť, 10 x koš, 1 x sada do škol, 1 x raketa TX5, 1 x notebook, 300 x tuba míčků,  

                6 x stojan  na sitě, 1 x prodluţovačka na bubnu 

- závazky:  kredit u ZpčBaS : 66 539 Kč 

Hospodářský výsledek za rok 2019 

- celkové příjmy: 1 642 394 Kč 

- celkové výdaje: 1 345 663 Kč 

- Rozdíl (hospodářský výsledek 2019):  296 731 Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Základní činnost VV:  

1) zajištění chodu svazu 

- ekonomicko správní agenda -  smlouvy, DPP, faktury, správa financí a 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 2.liga Západ + JZ (4 druţstva) – vítěz: 13.6.2020 

- druţstva dospělých 3.liga Západ + JZ (7 druţstev) – vítěz: Keramika Chlumčany A 

- druţstva dospělých 4.liga Západ ( 5 druţstev) – vítěz: 13.6.2020 

- druţstva U13 (3 druţstva) – vítěz: TJ Jiskra Nejdek 

- druţstva U15 (4 druţstva) – vítěz: Badminton VK Aš 

- hostování (31 x), přestupy (11 x) 

- OP jednotlivců všech kategorií + GPC- kvalifikace na MČR 

- turnaje OP, GPC, GPD, GPE (51 turnajů) – kontrola výsledků 

- nominace na MČR všech kategorií 

- výjezdy druţstev U11 (Č.Krumlov) 

 

3) TCM (RSC) – smluvní podmínky s ČBaS  

- rozšíření tréninkové skupiny  

- pravidelné tréninky 3-4 x týdně – 25.ZŠ Plzeň, Lokomotiva 

- soustředění – léto 2019, prosinec 2019 

- kondiční příprava – červen 2019 (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,  proto uvádím přehled po jednotlivých letech. 

 

 

 



 

 

5) TURNAJE, SOUTĚŢE:  pořadatelská činnost ZpčBaS 

- MČR dospělých - Městská sportovní hala (Lokomotiva 1) 

- OP dospělých – 25.ZŠ Plzeň 

- OP U19 - 25.ZŠ Plzeň 

- 1,kolo – Extraliga + 1.liga - Městská sportovní hala (Lokomotiva 3) 

- 3.liga J-Z druţstev dospělých – 25.ZŠ Plzeň (společné kolo) 

- 9 x GPC (U13-U19) – 25.ZŠ Plzeň 

- 8 x GPD (U13-U17) – 25.ZŠ Plzeň  

- GPA dospělých  - zrušeno 

- 2 x GPB U17 – zrušeno 

- PLAY OFF družstev dospělých – zrušeno 

- Krajské finále školních družstev AŠSK kategorie III a IV – zrušeno 

- REPUBLIKOVÉ finále školních družstev AŠSK kategorie III – zrušeno 

 

6) PROPAGACE a ostatní AKCE: zajišťuje  ZpčBaS 

- SPORTMÁNIA 2019 -  (za Plazou) 

- SPORŤÁČEK 2019 – Atletický stadion Skvrňany 

- KURZY badmintonu – sokolovna Doubravka  

- PLZEŇSKÝ DENÍK + sportovni weby 

- OP neregistrovaných – zrušeno 

 

7) PROJEKTY, PODPORA: 

- TOP 5: finanční podpora za sezonu 2019/20 nejlepším hráčům v oblasti – 67 500 Kč 

        (Louda 40, Viktora 10, Nováková 7,5, Štěříková 5, Šmídová 5)  

- MČR 2019 všech kategorií mládeţe 

- REGIONÁLNÍ výběry U11 

- PODPORA startů na MČR druţstev U15 a U19  

- EXTRALIGA  a 1.liga dospělých 

- PODPORA klubů/oddílů – práce s mládeţí 

- TOURNAMENTSOFTWARE: pro turnaje GP – 75 Euro  / rok 

- PTCM:  projekt „Plzeňské tréninkové centrum mládeţe“ – MMP 

- HALA:  projekt „Badmintonová hala Krašovská“ - MMP    

 

8) ÚSPĚCHY a VELKÉ AKCE v oblasti: 

- MČR dospělých – Plzeň, pořadatel ZpčBaS 

- GPB U13 – Karlovy Vary, pořadatel KaBaS 

- Extraliga druţstev dospělých - BA Plzeň A - 3.místo 

- 1. liga druţstev dospělých - BA Plzeň B - 4.místo 

- 1. místo ve dvouhře na MČR dospělých 2020 – Jan Louda (USK Plzeň) 

- 2 x 1.místo (čtyřhra, mix) na MČR U15 2019– Veronika Nováková (TJ Jiskra Nejdek) 

- 2. místo ve dvouhře na MČR U19 – Jan Viktora (TJ Sokol Doubravka) 

- 3. místo ve čtyřhře na MČR U17 2019  - Veronika Nováková + Natalie Štěříková (TJ Jiskra 

Nejdek) 

 

9) ČLENSKÁ základna ZpčBaS: 

- 895 členů celkem 

- z toho 224 aktivních licencí (124 dospělých – rok 2001 a starší, 100 mládeţe - rok 2002 a 

mladší) 

   

 

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, 8.6.2020  

 

 

                                                                                                                                 Tomáš Knopp 

                                                                                                                           předseda ZpčBaS, z.s. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

 

Zpráva o hospodaření ZpčBaS za rok 2019  
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Celkové příjmy v r. 2019 dle ofic. účetní evidence    1 642 394,23 Kč 

 

Celkové výdaje v r. 2019 dle ofic. účetní evidence    1 345 662,95 Kč 

 

Výsledek hospodaření za r. 2019 = nutnost odvést daň z příjmu právnických osob ve výši  

     5 890 Kč. Bylo to poprvé v historii našeho spolku. 

 

Počáteční stav ( k 1.1.2019):  účet 484 335,77 Kč (hlavní účet), pokladna 16 382 Kč 

 

 

Konečný stav (k 31.12.2019):  hlavní účet:  580 973,05 Kč,  

účet u Fio banky zřízený v lednu 2019:   184 050 Kč, 

 pokladna:    22 226 Kč 

 

Co bylo příčinou tak úspěšného roku? 

 

 Především úspěšně zvládnuté Mistrovství republiky dospělých, pro které se podařilo získat 

několik větších i drobných dotací 

 Řada dalších turnajů na úrovni republiky i regionu 

 Doplňková činnost – kurzy badmintonu pro veřejnost 

 Dotace ČBaS, Plzeňského kraje, MMP, MO Plzeň 4, Nadace 700 let m. Plzně 

 

Snad ještě aktuální informace o našich finančních prostředcích (stav ke 31.květnu):  

 

 Hlavní účet:  232 398,12 Kč   

 Účet u FIO banky: 250 954,61 Kč 

 Pokladna:    47 439 Kč 

 

Pokud byste měli zájem vidět celou kompletní účetní svazovou evidenci, je to moţné. Dva šanony obsahující 

všechny potřebné doklady vč. daňového přiznání jsou v kanceláři svazu, dočasně umístěné v této budově.  

 

Pro VH ZpčBaS konanou 8.června 2020  

 

připravila Milada Nováková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 

Usnesení VH ZpčBaS 8.6.2020 

 

1)  VH bere na vědomí:  

 Zprávu o činnosti VV ZpčBaS v období od poslední VH 

 Zprávu o hospodaření za r. 2019 vč. aktuální informace o stavu finančních prostředků spolku 

 Zprávu členky pověřené kontrolou 

 

2) VH schvaluje: 

 Pracovní předsednictvo ve sloţení Knopp, Josefíková, Segeč 

 Mandátovou komisi ve sloţení Slepička, Behenský, Krejsa 

 Návrhovou komisi ve sloţení Mácha, Matoušek 

 Řídícího VH T. Knoppa 

 Zapisovatelku M.Novákovou 

 Volbu aklamací ve všech případech hlasování s výjimkou volby nového VV ZpčBaS, z.s. 

 Redukci počtu členů VV ZpčBaS na tři 

 Přijetí nových členů spolku: TJ Sokol Lázně Kynţvart, TJ Sokol Město Touškov 

 Provedenou tajnou volbu VV ZpčBaS na období 2020 - 2022: předseda spolku Tomáš Knopp, 

členové VV Jan Segeč, Petra Josefíková 

 Volbu delegátů oblasti na VH ČBaS 20.6.2020: T. Knopp, J.Segeč, S.Königsmarková 

 Jednorázovou odměnu za minulé období předsedovi spolku T.Knoppovi ve výši 10 tisíc Kč.  

 

3) VH ukládá: 

 Oddílům a klubům zaslat poţadavky na pořadatelství turnajů ve 2.pol.2020 do 22.června 

 Oddílům a klubům zaslat poţadavky na pořadatelství turnajů v 1.pol. 2021 do 10.července 

 Oddílům a klubům předloţit přihlášky do soutěţí druţstev ţáků (U13, U15) a druţstev 

dospělých do 30.června 

 VV doplnit do RS mládeţe na rok 2020 změnu v utkáních OP druţstev U13 o obsazenosti 

všech disciplín 

 VV sestavit nominaci na MČR U11 s respektováním dělby 50/50 mezi karlovarskou a plzeň-

skou část oblasti 

 Zvoleným zástupcům oblasti na VH ČBaS jednat při volbě nového předsedy a nového VV dle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí.   

 

 

Členové návrhové komise: Jiří Mácha 

          Jan Matoušek 

 


