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Výroční zpráva 

Česká asociace bandy z. s. 

za rok 2020
 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící dnem 31. 

prosince 2020  na základě vyhodnocení činnosti České asociace bandy (dále jen „ČAB“) a její

jednotlivá ustanovení budou projednána Valnou hromadou ČAB z.s. dne …4. 5. 2022
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1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky:   Česká asociace bandy z.s.

Sídlo:                               Na břehu 634/19, Praha 9- Vysočany

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
- v roce 2020 dosáhla na dotace z vypsaných grantů MŠMT

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem ČAB se na základě změny stanov stala nově Valná hromada. 

Nejvyšším výkonným orgánem je i nadále pětičlenný výbor ČAB. 

ČAB organizačně zahrnuje kontrolní orgán – revizora a odborné komise. 

Statutárním orgánem je:
předseda výboru – Ing. Tomáš Benák a místopředseda výboru Bc. Jan Petr 
členové výboru jsou Petr Vršanský, Radek Kopal a Jiří Žák

Kontrolním orgánem je i nadále
revizor – Pavel Hlaváček

Funkci  generálního sekretáře zastupuje, -  Bc. Miroslav Samec,
stejně tak jako funkci ekonoma – Bc. Martina Samcová
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Odborné komise jsou:
Sportovně technická komise: 
Předseda: Miroslav Samec 
Člen: Tomáš Benák 
Člen: Václav Novák 
Disciplinární komise: 
Předseda: Lukáš Turza 
Člen: Hana Jelínková  
Komise mládeže: 
Předseda: Patrik Soukup
Člen: Tomáš Benák 
Člen: Jan Petr
Komise rozhodčích a delegátů: 
Předseda: Radek Kopal 
Člen: Karel Čáp 
Člen: Jaroslav Honsů ml. 
Reprezentační a mezinárodní komise: 
Předseda: Petr Vršanský
Člen: Jiří Doskočil. 
Člen: Jan Petr
Člen: Pavel Hlaváček 
Člen: Miroslav Samec 
Člen: Tomáš Benák 
 
Trenérská komise: 
Předseda: Jan Petr
Člen: Ondřej Nentwich

4) Členská základna
ČAB evidovala na konci sledovaného období 80 členů , z toho 73 aktivních členů zapojených 
do sportovní činnosti. 
Nárůst členské základny byl o 7 členů.
V rámci členské základny ČAB z.s. je 6 žen.

5) Sportovní činnost asociace
Seniorská kategorie 
a) reprezentace – reprezentace se zúčastnila MS v ruském Irkutsku, kde se umístila na 8.místě 
divize B. Celkově tedy v rámci MS obsadila 16.místo. Na tomto MS úspěšně  reprezentoval 
české bandy rozhodčí Radek Kopal
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b) klubové soutěže – Extraligy se zúčastnily 4 týmy. Z covidových důvodů byla soutěž 
zkrácena pouze na tři turnaje.  Bez play-off. Mistrem ČR za rok 2020 se stal tým Bohemians 
Bandy.
Pořadí: 1. Bohemians Bandy, 2. BK Česká Lípa, 3. VBK Pardubice, 4.BK Solopisky

V letošním roce se nehrál československý superpohár

Druhá liga: Vzhledem ke covidové situaci v ČR byla druhá liga zkrácena pouze na jediný 
hrací den. Turnaje se zúčastnili pouze dva týmy – Prague Ducks a Bohemians Bandy „B“. 
Vítězem se stal tým Prague Ducks

Mládežnické kategorie
- v tomto roce se soutěž mládeže pro malý zájem neuskutečnila, v této kategorii evidujeme 
pouze 5 členů

6) Hospodaření organizace
-ČAB v průběhu roku financovala svoji činnost  z řádných a mimořádných členských
příspěvků a z darů od fyzických osob. Na činnost asociace se podařilo sehnat sponzorský dar 
od firmy Pastell a dotaci od MŠMT
 -Reprezentační program v roce 2020 byl financován z mimořádných členských příspěvků, 
jelikož dotace dorazily až po návratu z  MS 
-Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření +308.105 Kč.
-Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období.
-Organizace zažádala u NSA v rámci jejich dotačních programů o dotace na seniorskou 
reprezentaci a také na samotnou činnost asociace, o kterých se bude rozhodovat až v prvním 
čtvrtletí roku 2021

K 31.12.2020 bylo
a) na transparentním bankovním účtu k dispozici      328.653,- Kč 
b) stav pokladní hotovosti    14.676,- Kč

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou níže

Výkaz zisku a ztráty
Náklady  740.229                           Výnosy             1.042.634
ost.služby               14.241              z toho dary               79.000
materiál (hokejky apod) 214.448                               členské přísp.         199.805
ost.služby repre                         331.128                               startovné                  24.000
ost.služby svazy   80.000                               přefakturace  FIB       8.729
mzdové náklady  svazy   80.000          sponzoring        30.000 
mzdové náklady ostatní     8.000          dotace MŠMT     696.300
kurzové ztráty        581           jiné ostatní                 4.800
poplatky bance     3.925
ostatní náklady za repre       2.206

Sestavil Miroslav Samec
Dne 20.3.2021
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