
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení ekonomické komise ČBAS 

k průběžné zprávě DR 

ze dne 16.5.2022 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Vážená dozorčí rado,  

děkujeme Vám za zaslání Vaší průběžné zprávy o kontrole činnosti Českého badmintonového svazu,z.s. (dále ČBAS), 

se kterou byl seznámen celý výkonný výbor ČBAS(dále VV).  

 V záležitostech, které jsou přímo v působnosti ekonomické komise ČBAS(dále EK), reagujeme tímto vysvětlením na 

Vaše podněty a doporučení.  

 

Hlavní město Praha – grant: 

Vysvětlení EK  

- V období od 1.1. do 31.12.2021 byl na této zakázce zaúčtován příspěvek ve výši  805.000,- Kč.  Částka ve výši 

483.000,- Kč byla zaúčtována přes účet 384 – Výnosy příštích období z roku 2020 do období roku 2021, kde 

věcně a časově patřila. 

 

Zakázka 1 – Sazka 

Občerstvení  

Vysvětlení EK  

- náklady na reprezentaci (občerstvení atd.) byly navrženy v rozpočtu ČBAS pro období 2021 a tento rozpočet 

byl schválen VV. Jednalo se ve většině případů o náklady na občerstvení na jednání odborných komisí, 

výkonného výboru apod. 

Odměny CZECH OPEN 

Vysvětlení EK  

- odměny byly schváleny VV. 

Zakázka 4 - SPORT.CENTRA MLÁDEŽE = TM 

Míče ve VSCM 

Vysvětlení EK  

- předseda EK reagoval na podněty dozorčí rady ČBAS(dále DR) ve věci evidence míčů v národním centru a 

vrcholovém centru mládeže v Plzni. O průběhu jednání byl informován VV a předseda DR. Osoby zúčastněné na 

evidenci a spotřebě míčů v NC/VSCM podaly vysvětlení výrazné zvýšené spotřeby míčů v období 12/2021. 

Informace EK podá VV dne 9.6.2022. EK dále navrhne VV postupy evidence a inventarizace majetku ve všech 

střediscích. DR bude informována. 

 

 



    
 

Zakázka 11 - ORGANIZACE SPORTU 

Cestovní příkazy  

Vysvětlení EK  

- předseda EK již reagoval na podněty DR ve věci cestovních příkazů. O průběhu jednání byl informován VV a 

předseda DR. Na základě podnětů DR byly chybně vystavené cestovní příkazy opraveny. Škoda ČBAS dle 

dosavadního zjištění nevznikla. EK tuto záležitost ještě prověří. DR bude informována. 

 

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

Banner, stojany na míčky a mantinely 

Vysvětlení EK 

 – nákup byl v souladu s projektem a schváleným rozpočtem akce a přidělenou dotací. 

Závěr: 

Na základě doporučení DR zřídíme živnostenské oprávnění k provozování hospodářské činnosti.  

Směrnice čerpání cestovních náhrad již dle vyjádření generální sekretářky existuje, prostudujeme, případně 

navrhneme ke schválení VV novou směrnici.   

Náklady na reklamu, propagaci a PR jsou v kompetenci marketingové komise. Rozpočet pro tuto odbornou komisi pro 

období 2022 bude navržen a schválen nejdříve 9.6.2022.  

Cestovní příkazy jsou již opraveny. Přehodnotíme již existující směrnici k cestovním náhradám. 

EK připravuje změny v evidenci středisek – zakázek. Změnou sledujeme zjednodušení a sjednocení podkladů pro 

jednotlivé odborné komise a to vše v souladu s evidencí středisek/ zakázek/nákladů/výnosů  vedené v účetnictví. 

 

Ekonomická komise děkuje DR za podněty a doporučení.  

 

 

28.5.2022                                                                                                                        Marek Švábík 

                                                                                                                                           předseda EK 

 


