
 

 

 

Český badmintonový svaz 
 

Příloha v účetní závěrce 2021 

(vyhláška č. 504/2002 Sb. (ve formě textové) 

 

Obecné údaje o účetní jednotce, které jsou stanovené zákonem o účetnictví : 

 
Přesný název účetní jednotky :  Český badmintonový svaz , z.s. 

sídlo účetní jednotky  Sídlo účetní jednotky                 Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 

Identifikační číslo:                  00540099 

Právní forma účetní jednotky:   původně občanské sdružení, od 1. 1. 2014 spolek 

Předmět činnosti a účel vzniku: provozování sportu – organizuje a řídí činnost badmintonového hnutí 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                    

Rozvahový den:                  31. 12. 2021 

Okamžik sestavení úč. závěrky    17. 3. 2022 

Podpisový záznam:                    Bystřický Jaroslav ………………. 

(kdo sestavuje účetní závěrku) 
 

 

Příloha - informace 

A) 
Vznik právní subjektivity :      ČBaS, 28. 5. 1990 

místo registrace:    u MV ČR pod číslem VSP/1-913/90-R 

zapsaný: od 1. 1. 2014 spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze pod sp. zn. L 468 

hlavní předmět činnosti:     Organizuje a řídí činnost badmintonového hnutí 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. 

 

Statutární zástupce ČBaS: předseda Petr Martinec (od 12.2.2022), do 12.2.2022 byl předsedou Petr Koukal 

 

Organizační výstavba ČBaS 

 
Základní organizační struktura ČBaS  
1. Organizační struktura ČBaS je vertikálně členěna, se vztahem podřízenosti a nadřízenosti, a je tvořena: 

a. v prvním stupni centrálními orgány  
b. ve druhém stupni oblastními badmintonovými svazy  

c. ve třetím stupni členy  

 
2. Centrální orgány ČBaS jsou:  

a. valná hromada  
b. výkonný výbor  

c. předseda ČBaS  

d. dozorčí rada  
e. legislativní rada  

f. odborné komise  
Členové ČBaS 

 

a) právnické osoby (oddíly, kluby) – kluby mají právní subjektivitu, oddíly jako součást    

víceúčelových klubů, TJ nebo jiných organizací jsou bez právní subjektivity a platnost 

přihlášky do ČBaS musí potvrdit zastřešující subjekt, v němž oddíl pracuje (statutární 

zástupce) 

 



b) fyzické osoby 

 
Účetní období:     - kalendářní rok 2021 

Zpracování účetních záznamů na PC: - účetní software Notia II. 

Úschova účetních záznamů:   - ústřední archiv ČUS 

Účetní metody:                                                   - obecné účetní zásady dle vyhl. 504/2002 sb. a opatření MF,   

kterým se stanoví účtová osnova,postupy účtování, 

upořádání  účetní závěrky a obsahové vymezení těchto 

položek pro nevýdělečné organizace 

 

 

 

 

 

 

Způsoby oceňování:    - pořizovací cena 

Odpisové metody:     - majetek odpisován dle daňových odpisů, rovnoměrně   

Opravné položky a rezervy:    - účetní jednotka netvoří 

Zásoby:      - účetní jednotka netvoří 

 

 

 

D) 
Veškeré významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky: 

Svaz veškeré závazky a pohledávky k datu sestavení závěrky uhradil. 

 

 

E) 
Oceňování aktiv a závazků: dle ustanovení § 24 a §25 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví- 

pořizovací cena 

Způsob přepočtu údajů v cizí měně :      dle aktuálního kursu ČNB 

 v případě nákupu nebo prodeje cizí měny jsou použity kurzy, za 

kterých byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. 

 

 

K) 
Svaz nemá finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze. 

 

 

 
L) 
Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti svazu – před zdaněním 

 

Hlavní činnost Hospodářská činnost HV 

- 247 115,87               52 643,88 - 194 471,99 

 

 

M) 
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v členění podle kategorií, osobních nákladů za účetní 

období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek  

Zaměstnanec: 4                      

Mzdové náklady celkem 1 788 417 Kč 

 

 

Údaj o počtu a postavení zaměstnanců (pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo jiných 

orgánů určených statutem, stanovami nebo zřizovací listinou)  

 

 

N) 



Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních orgánů, kontrolních orgánů a jiných orgánů 

v roce 2021: 

- nejsou 

 

 

 

R)  
Způsob zjištění základu daně z příjmu: 

 

 

Nezdaňované náklady:viz. DAP ř. 40, odd. A                                         20.051.037 Kč 

 

Nezdaňované výnosy: 

 

DAP ř. 109 - dary-není předmětem daně dle § 19b zákona                           Kč 

 

DAP ř. 120  - úroky z BÚ (není předmětem daně dle § 23 odst.4 písm.a) zákona             33 572 Kč 

DAP ř.101 - dotace ze státního rozpočtu        dle § 18a odst. 1 zákona                       17 710 718 Kč  

  - ostatní výnosy – není předmětem daně dle § 18a odst. 1 zákona            1 585 744 Kč  

    

  

DAP ř. 110 - přijaté poplatky za licence (osvobozené dle § 19 zákona                           473 887 Kč   

                      

celkem                                                                                                                   19 803 921 Kč 

 

Použité daňové úlevy: 

podle §20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu  - v roce 2021 byla uplatněna daňová úleva ve výši 

52 644,- Kč. 

 

Daňová úleva za rok 2018 v následujících 3 letech 

 2019 2020 2021 

Rok 2018  300 000  

 

Daňová úleva z roku 2018 ve výši 300.000 Kč byla použita v souladu s hlavní činností neziskové organizace 

– zabezpečení sportovců na mezinárodních turnajích (ubytování, cestovné a stravné pro reprezentanty). 

 

U) 

Dary:  

Svaz v tomto období neobdržel dar. 
  

 

W) 
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: 

 Hospodářský výsledek z roku 2020 v hodnotě -827 283,27 Kč byl na základě rozhodnutí VH ČBaS 

z roku 2021 převeden na účet 932 (Nerozdělený zisk min. let). 

 

 
Petr Martinec 

Předseda ČBaS 

 

 

 

V Praze dne 17. 3. 2022 


