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Výroční zpráva 

Česká asociace bandy z. s. 

za rok 2017

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. 

prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti České asociace bandy (dále jen „ČAB“) a její 

jednotlivá ustanovení budou projednávána Členskou schůzí ČAB z.s. dne 19.11.2018
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1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky:   Česká asociace bandy z.s.

Sídlo:                               Žulová 373, Lipence, 155 31  Praha 5

IČ:                                   02708035

DIČ:                                CZ02708035

Právní forma:                  spolek

Spisová značka:              L 52406 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

ČAB má svoji sportovní činnost vymezenou ve svých stanovách. Ve sledovaném období 

provozovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

- provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela
pro ni materiální a organizační podmínky
- svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména
v oblasti jeho vlivu na zdraví, prezentovala svou činnost v médiích, dále pak svou 
mezinárodní působnost na MS
- pořádala tréninkové akce pro své hráče pro zkvalitnění své sportovní činnosti
- ze svých finančních prostředků (členské příspěvky) platila náklady na pronájem ledových 
ploch pro trénink a zápasy, dále speciální vybavení pro bandy hokej (hokejky, míčky, dresy, 
další reprezentační bundy na MS v Bandy)
- pořádala ve sledovaném období Bandy campy, připravovala plán na zorganizování dětské 
mini rink ligy za účelem rozšíření sportu mezi mládež a možnosti dalšího působení
- účastnila se již podruhé Mistrovství světa v Bandy, ve sledovaném období se MS konalo v 
švédském  městě Trollhättan, ze svých vlastních zdrojů financovala cestovní náklady, 
náklady na ubytování a účast na MS, umístila se na 8. místě.
- stala se vítězem ME  v rink bandy v Nymburce
- asociace pořádala dvě soutěže. Soutěž dospělých se sestávala ze tří týmů a ovládl ji tým 
Bandy Killers Česká Lípa, soutěž neregistrované mládeže též tým Bandy Killers Česká Lípa

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem ČAB je Členská schůze. Nejvyšším výkonným

orgánem je výbor ČAB. ČAB organizačně zahrnuje kontrolní orgán – revizora a odborné 

komise.

Statutárním orgánem je:
předseda výboru – Bc. Miroslav Samec a místopředseda výboru Jaroslav Honsů, členové 
výboru jsou Adam Vála, Lukáš Turza, Tomáš Benák. 
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Kontrolním orgánem je:
revizor – Pavel Hlaváček

Odborné komise jsou:
Sportovně technická komise: 
Předseda: Miroslav Samec 
Člen: Tomáš Benák 
Člen: Václav Novák 
Disciplinární komise: 
Předseda: Lukáš Turza 
Člen: Hana Jelínková 
Člen: Karel Řezníček 
Komise mládeže: 
Předseda: Jan Petr 
Člen: Tomáš Benák 
Člen: Jaroslav Češka
Komise rozhodčích a delegátů: 
Předseda: Radek Kopal 
Člen: Karel Čáp 
Člen: Jaroslav Honsů ml. 
Reprezentační a mezinárodní komise: 
Předseda: Adam Vála 
Člen: Jaroslav Honsů st. 
Člen: Jiří Žák 
Člen: Pavel Hlaváček 
Člen: Miroslav Samec 
Člen: Ondřej Nentwich 
Člen: Karel Čáp 
Trenérská komise: 
Předseda: Jaroslav Honsů st. 
Člen: Jan Petr 
Člen: Ondřej Nentwich

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace a ve
složení statutárních orgánů 

4) Členská základna
ČAB po selekci neaktivních členů evidovala na konci sledovaného období (k 31.12.2017) 
celkem 32 členů a to jen ve věkové kategorii dospělí (od 18 let). Mládežnické týmy 
nepodléhali nutnosti stát se členem asociace. 

5) Hospodaření organizace
ČAB v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských
příspěvků a z darů od fyzických a právnických osob.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 21 839 Kč.
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Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období.
Organizace vykazuje málo 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:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2 – Rozvaha

Sestavil Miroslav Samec
Dne 11.3.2018


