
Přehled výsledků kontrolní činnos4 dozorčí rady ČBaS 

Název organizace: Český badmintonový svaz, z.s. 

Sídlo:                       Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6-Břevnov 

IČO:                          00540099 

Právní forma:         spolek 

Předmět činnos>: 

Organizuje a řídí činnost badmintonového hnuL na území ČR, dále organizuje 
a řídí svoji účast v mezinárodních badmintonových organizacích (BWF a BE), 
zabezpečuje a připravuje reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích 
v badmintonu, případně provádí vedlejší hospodářskou činnost ke zlepšení 
vlastních hospodářských podmínek. 

Záměrem předložení této průběžné kontrolní zprávy bylo seznámení členů  VV 
ČBaS, široké členské základny a badmintonové veřejnos\ s výsledky kontroly 
účetní evidence týkající se roku 2021 a to ještě před VH ČBaS konané dne  18. 
6. 2022.  Tato kontrolní zpráva byla zpracována plně v souladu se stanovami 
ČBaS.     

Dozorčí rada provedla kontrolu účetní evidence za rok 2021 v období od 22.3. 
do 9.5.2022. 

Na základě uvedené kontroly došla k těmto závěrům: 

Český badmintonový svaz, z.s. obdržel v roce 2021 prostředky ze státního 
rozpočtu ve výši 17 710 718  Kč.  

V tom finanční prostředky od: 

Národní sportovní agentury z programu:  

Podpora sportovních svazů 2021: 

Program rozvoj a podpora sportu 2021–2025 ve výši 6 924 240 Kč  – 
v účetnictví zakázka 11 

Program rozvoj sportovní reprezentace 2021–2025  ve výši 8 152 452 Kč  -  
v účetnictví zakázka 2 a zakázka 4 



Významné sportovní akce 2021 ve výši 846 026 Kč  -  v účetnictví zakázka 20 

Hlavní město Praha – grant: 

Dotace na rozvoj mládežnického badmintonu ve výši 1 288 000 Kč  -  
v účetnictví zakázka 17 

Jihomoravský kraj – dotace: 

Li-ning Czech Badminton Open 2021 ve výši 100 000 Kč  – v účetnictví zakázka 
25 

Město Brno – dotace: 

Li-ning Czech Badminton Open 2021 ve výši 400 000 Kč  – v účetnictví zakázka 
24 

BWF  – příspěvek z federace ve výši 213 740 Kč – v účetnictví zakázka 99 

Ostatní výnosy  - v účetnictví zakázka 1 – úroky, kursové zisky, licence, přestupy, 
hostování, starty v zahraničí, semináře, kempy a soustředění, přefakturace 
nákladů, startovné a vstupné Li-ning Czech Badminton Open 2021, podpora 
školících programů, odpisy majetku – inves>ce ČSTV, příspěvky na Olympijský 
fes>val Praha a seminář Kemp pro učitele - ve výši 1 879 294,11 Kč. 

Výnosy z ekonomické činnos\ – v účetnictví zakázka 1 (reklama, výnosy 
z cenných papírů, prodej materiálu) ve výši 52 643,88 Kč. 

Vedení Českého badmintonového svazu v roce 2021 přečerpalo prostředky roku 
2021 a proto hospodařilo se ztrátou ve výši 194 471,99 Kč. 

Všechny obdržené prostředky z dotačních >tulů byly zúčtované. Do státního 
rozpočtu se žádné finanční prostředky nevracely. 

Ztráta ve výši 194 471,99 Kč vyplynula z úhrady režijních nákladů účtovaných 
pod číslem zakázky 1-SAZKA. Výrazným nákladem účtovaným v této zakázce je 
např. občerstvení ve výši 156 526,93 Kč, kde sám předseda svazu odčerpal z této 
částky 47 661,85 Kč, nebo občerstvení na Olympijském fes>valu ve výši 30 636 
Kč (přijatý příspěvek byl ve výši 20 000 Kč). Olympijský fes>val spotřeboval 



finanční prostředky ve výši 65 346 Kč celkem, z toho vyplývá, že byl dotován 
z vlastních prostředků ve výši 45346 Kč.  Ze zakázky 1 byly hrazeny ještě např. 
náklady na letenky a ubytování předsedy TMK, které ale nesouvisely 
s reprezentačním výjezdem ve výši 68 403 Kč. Dalším nákladem ovlivňujícím 
ztrátu hospodaření jsou i náklady na PR ve výši 135 520 Kč, nebo náklady na 
marke>ng a propagaci ve výši 127 374 Kč, nebo odměny za CZECH OPEN v Brně  
ve výši 50 000 Kč celkem.  

Dozorčí rada se domnívá, že bylo možné tyto náklady korigovat tak, aby nedošlo 
ke ztrátě v hospodaření za rok 2021. 

Zakázka 2 – REPREZENTACE 

Na podporu reprezentantů byly v roce 2021 vyčleněny finanční prostředky ve 
výši 3 602 000 Kč. 

Na přímou podporu dospělé reprezentace (15 hráčů) byla vyčerpaná částka ve 
výši 779 177 Kč. 

Na podporu přípravy reprezentace U17 před ME družstev a jednotlivců byla 
vyčerpaná částka ve výši 397 972,63 Kč+31 913,71 Kč z nákladů VSCM/NC, není 
v tom započítaný pronájem haly, který v účetnictví není rozdělený pro repre U17 
a pro VSCM/NC. 

Reprezentace U17 se v lednu 2021 začala připravovat společně (D. Dvořák, J. 
Rázl, V. Havlíček, P. Maňásek, P. Maixnerová, K. Kozempelová) v SCM Hradec 
Králové, jak to určovala koncepce vedení svazu. Tuto přípravu vedení svazu 
v březnu 2021 z nepochopitelných důvodů pozastavilo a na závěrečnou přípravu 
v Hradci Králové vyčlenilo částku 200 000 Kč. Protože původní reprezentační 
trenér P. Maňásek nesouhlasil s koncepcí vedení svazu, z této funkce odstoupil a 
výše uvedené reprezentanty připravoval do konce června v Hradci Králové bez 
finančního ohodnocení a hráči si sami hradili náklady spojené s pronájmem 
haly, ubytováním, stravováním a cestovným.  

Z výše uvedeného vyplývá, že částka za 19 dnů přípravy, je víc než 2x tak vysoká, 
jaká byla původně určená částka na přípravu reprezentantů v Hradci Králové na 
5 měsíců.  



Výjezd reprezentace na ME U17 (ubytování, startovné, doprava, trenéři, fyzio, 
oblečení) stál celkem 637 513,04 Kč. 

Za zisk bronzové medaile družstva U17 byla hráčům družstva, popřípadě 
některým trenérům vyplacená odměna v celkové výši 400 000 Kč (na hráče to 
byla částka 50 000 Kč, vč. případné odměny pro trenéry). 

Celkové náklady na přípravu, výjezd na ME U17 družstev a jednotlivců a 
odměny jsou v celkové výši 1 467 398,67 Kč. 

Ostatní náklady za služby a materiál spojené s reprezentací byly ve výši 

 1 408 175,70 Kč, z toho náklady na pronájem 223 396 Kč, fyzioterapie 170 154 
Kč, kondiční příprava 86 250 Kč, rehabilitace 46 250 Kč, služby trenérů vč. 
cestovného  619 221 Kč, míče a sportovní vybavení 29 205,44 Kč, tejpy a 
doplňky stravy 7017,76 Kč, sportovní oblečení 4200 Kč, sportovní prohlídky 10 
600 Kč, ostatní náklady na zahraniční výjezdy 221 881,50 Kč. 

Bohužel jsme v roce 2021 nenašli výraznější podporu reprezentace U15 a U19, 
které čeká v roce 2022 ME. Někteří reprezentan> kategorie U19 se připravovali 
společně s reprezentanty kategorie U17 na kempech před ME. 

Zakázka 4 - SPORT.CENTRA MLÁDEŽE = TM 

Na SCM byly v roce 2021 vyčleněny finanční prostředky ve výši 4 550 452 Kč. 

Dozorčí rada konstatuje, že nebyly stanoveny stejné podmínky pro fungování 
jednotlivých SCM. SCM Praha jako jediné mělo specifické podmínky, kdy 
náklady střediska byly účtovány přímo přes ČBaS, ne jako ostatní SCM (Brno, 
Ostrava, a zrušené SCM Hradec Králové), které své náklady hradily ze svých 
prostředků a fakturovaly je čtvrtletně ČBaS. 

Doporučujeme přehodno>t podmínky přidělování finančních prostředků SpS od 
r. 2023, kde by už měly být vyhodnocené výsledky jednotlivých SpS a 
zohledněné i počty hráčů, které jsou do SpS zařazeny. 

Doporučujeme taky sjedno>t podporu SCM a vyčlenit stejné prostředky podle 
počtu se připravujících hráčů. 

V rámci tohoto dotačního >tulu byly nakoupeny míče ve výši 933 220 Kč. 
Bohužel evidence míčů nebyla vedena přehledně a v rámci VSCM/NC chybí 200 



tub míčů. Vyplynulo to z předávacího protokolu k 31.1.2022 a evidovaného 
stavu k 1.12.2021 a komunikace s hráči. 

V rámci VSCM/NC bylo nakoupené sportovní vybavení ve výši 124 797 Kč. 
Doporučujeme vést opera>vní evidenci rozdělení tohoto vybavení. 

Do nákladů VSCM/NC byly zahrnuty i náklady na trenéra a kemp repre U17 ve 
výši 31 913,71 Kč. 

Zakázka 11 - ORGANIZACE SPORTU 

Na organizaci sportu byly v roce 2021 vyčleněny finanční prostředky ve výši 
6 924 240 Kč. 

Vyplacené mzdy vč. odvodů ZP a SP ve výši 2 002 883 Kč. 

Fakturované služby (jednotlivé komise  – odměny vyplácené měsíčně) v celkové 
výši 1 514 780,70 Kč. 

Podpora oblasq ve výši 1 593 000 Kč. 

Správa sociálních síq, propagace a reklama ve výši 244 194,75 Kč. 

Údržba webových stránek 192 783,50 Kč. 

Zpracování mezd a účetnictví 179 443 Kč. 

Lektorská činnost 44 219 Kč. 

Náklady na rozhodčí 118 874 Kč. 

Míče 65 744 Kč. 

Drobný majetek  318 110,15 Kč. 

Kancelářské potřeby a jiný režijní materiál 47 421,36 Kč. 

Ceny 22 101,15 Kč. 

Ostatní služby (např. pronájem, telefony, poštovné, programy) 239 944,89 Kč. 

Učebnice pro učitele určené k prodeji 69 989,70 Kč. 



Cestovné 206 076 Kč, v tom cestovné předsedy ČBaS ve výši 112 150 Kč, které je 
potřeba prověřit, protože jsou účtovány cesty z místa bydliště do místa výkonu 
práce, špatně uvedená SPZ a není doložený velký TP. 

Ostatní náklady (pojistné, poplatky, členské příspěvky, příspěvky za umístění)          
64 674,80 Kč. 

  

Zakázka 17- Grant Hl. města Prahy 

Prostředky ve výši 1 288 000 Kč byly rozděleny mezi pražské spolky. 

Zakázka 19 - Loterie 

Na zakázku 19 byly účtovány pouze výnosové úroky ve výši 168,62 Kč. 

Zakázky 20,24 a 25 souvisely s Li-ning Czech Open Brno 

Finanční prostředky ve výši 1 346 026 Kč byly použity na organizační zajištění 
Mezinárodního mistrovství ČR v Brně. 

Z dotačních prostředků byly pořízeny banner, stojany na míčky a man>nely 
v celkové výši 65 248,31 Kč. 

Zakázka 99-Grant BWF 

Finanční prostředky ve výši 213 740 Kč byly použity na organizaci seminářů pro 
trenéry  a na nákup sportovního vybavení (cyklotrenažér 2ks a badm.míče, sítě, 
lajny na Airbadmionton). 

REKAPITULACE: 

Celkové náklady:     ………………………………………………………… 20 051 036,60 Kč 

Mzdy,vč.odvodů z mezd ………………………………………………….   2 344 590,00 Kč 



Fakturované služby  

(TMK, sekretariát, PR, marke>ng, ekonomická komise, lektorská rada, správa 
sociálních síq, rozhodčí, lektoři)…………………………………….       3 144 651,00 Kč 

Z mezd a fakturovaných služeb – trenéři ………………………        1 070 551,00 Kč 

Z mezd a fakturovaných služeb – komise+vedení ……….        4 251 847,00 Kč 

Z mezd a fakturovaných služeb-lektoři+rozhodčí ………….            166 843,00 Kč 

Podpora oblasq ……………………………………………………………         1 593 000,00 Kč 

Sportovní střediska ...………………..…………………………………         1 965 000,00 Kč 

Míče …………………………………………………………………………….         1 147 471,00 Kč 

VSCM/NC …………………………………………………………………….      1 327 021,44 Kč 

Zařazeni hráči v roce 2021 – Louda Jan, Král Ondřej, Mendrek Adam, Král Jiří, 
Janošqk Jan, Kopřiva Dominik, Milová Sabina, Van Coppenolle SharleenTallulah 

SCM Praha …………………………………………………………………..              629 396,00 Kč 

Zařazeni hráči v roce 2021 – Dvořák Daniel, Coufal Kryštof, Čepela Marek, 
Maixnerová Petra, Koliášová Kateřina, Bursová Barbora, Maixnerová Amélie 

SCM Brno ……………………………………………………………………               355 629,00 Kč 

Zařazeni hráči v roce 2021 – Smutný David, Hrazdíra Patrik, Thor Lukáš, Havlíček 
Michael, Ševčíková Mar>na, Krulová Lucie 

SCM Ostrava ………………………………………………………………                180 540,00 Kč 

Zařazeni hráči v roce 2021 – Raška Jakub, Benišová Petra, Osladilová Kateřina, 
Žurková Valerie, Šuhajová Lucie 

SCM Hradec Králové …………………………………………………..                  88 000,00 Kč 

Zařazení hráči do 31.3.2021 – Maňásek Pavel, Dvořák Daniel, Rázl Jan, Havlíček 
Vojtěch, Maixnerová Petra, Kozempelová Krisqna 



Celkové náklady na PR, propagaci, správu sociálních síq, reklamní předměty, 
reklamu, reklamní oblečení, údržba webových stránek, občerstvení              
…………………………………………………………………………………….          1 743 472,15 Kč  

Z celkových příjmů byly pokryty jednotlivé nákladové položky takto: 

1. Mzdy + fakturované služby komisí a vedení ………………………    21% 

2. Mzdy + fakturované služby trenérů …………………………………..      5% 

3. Podpora reprezentantů přímá ……………………………………………     4% 

4. Podpora oblas> …………………………………………………………………      8% 

5. Podpora SpS (20 klubů) ………………………………………………………   10% 

6. Podpora VSCM/NC …………………………………………………………….      7% 

7. Podpora SCM (3 oblas>+1oblast pouze 1 čtvrtleq) …………….      6% 

8. PR, reklama, propagace, webové stránky ………………………….       9% 

9. Míče ………………………………………………………………………………….       6% 

10. Lektoři a rozhodčí …………………………………………………………….       1% 

11. ME družstev a jednotlivců U17 ………………………………………..        7% 

12. Zpracování účetnictví a mezd, telefony, pronájem, poštovné    2% 

13.Pronájem sportovních hal …………………………………………………       3% 

14. Ostatní režijní náklady a služby ……………………………………..…      11% 

Dozorčí rada doporučuje: 

- Zřídit živnostenský list k provozování hospodářské činnos> 

- Vypracovat směrnici čerpání cestovních náhrad zaměstnanci 

- Přehodno>t podmínky financování SpS a SCM 

- Snížit náklady vynakládané na reklamu, propagaci a PR 

- Dořešit cestovní příkaz předsedy ČBaS 



- Sledovat jednotlivé akce např. VSCM/NC, ME, podpora reprezentantů      
nebo jiné speciální akce, které jsou hrazeny z více dotačních >tulů nebo 
prostředků, v účetnictví pod středisky a to  vzhledem ke snazšímu 
rozboru nákladů  

                                                           Za dozorčí radu ČBaS 

                                                             Zdeněk Chumchal 

                                                          předseda dozorčí rady 

V Olomouci 16. května 2022 
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