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Zpráva o činnosti 2021 -2022

● Příprava návrhu rozpočtu a průběžná kontrola stavu čerpání.

● Komunikace s NSA apod. ohledně podmínek použití finančních prostředků v rámci jednotlivých 

dotačních programů.

● Podání žádostí na NSA, změny a úpravy rozpočtu v rámci projektů jednotlivých dotačních 

programů 2021, 2022.

● Školení a konzultace pro kluby v rámci dotačního programu Můj Klub.

● Konzultace a komunikace s odbornými komisemi.

● Zajištění vyúčtování všech účelových peněz ČBaS 2021 - dotační programy.



Zpráva o hospodaření  roku 2021

Hlavní            vedlejší               celkem

VÝNOSY



Celkové výnosy  19 856 565,- Kč

Hlavní činnost

Úroky  33 572,- Kč

Dotace   17 710 718,- Kč 

Poplatky za licence  473 887,- Kč

Ostatní výnosy  1 585 744,- Kč

Hospodářská činnost 

Reklama, výnosy z cenných papírů, prodej materiálu: 52 643,88 Kč



Zpráva o hospodaření  roku 2021

NÁKLADY

Náklady celkem  20 051 037,- Kč





Zpráva o hospodaření  roku 2021



Zpráva o hospodaření roku 2021



Zpráva  o rozpočtovém plánu 2022

Cíl
- mírně ziskový rozpočet

Porovnání s minulým obdobím
- posílení výdajových položek u sportovní činnosti svazu ( 

rozpočet TMK navýšen o 2 944 tis, rozpočet sekretariátu 

ponížen o 1 343 tis)

- šetření v rámci komisí (odměny sníženy o 1 444 tis)

- sportovní střediska, oblasti , reprezentanti, reprezentační 

vrcholy, zahraniční trenér ( výrazný nárůst nákladů na 

reprezentační akce, podpora oblastí, SpS, SCM, VSCM/NC 

zachována)

- větší náklady z důvodu inflace, zdražení služeb, 

- jedeme na plno! zrušení omezení = vyšší náklady na 

provoz STK, KR 







Česká badmintonová 

obchodní společnost, s.r.o.

Výsledek hospodaření k 31.12.2021  

Ztráta ve výši        2607,- Kč

Výkaz  zisků a ztrát

Prodej zboží                   37 tis

Náklady na prod. zboží  22 tis

Služby                            18 tis

Rozvaha

Zásoby                           70 tis

Pohl. z obch. vztahů        1 tis

Stav bankovního účtu  163 tis

Závazky z obch. vzt.        6 tis

Závazky vůči státu           1 tis

Vlastní kapitál            247 tis



Děkuji Vám za pozornost

Marek Švábík

předseda EK ČBaS


