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VÝROČNÍ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO KLUBU BADMINTON 
ČESKÝ KRUMLOV, Z. S. ZA ROK 2017 

 
Výroční zpráva je zpracována za období 1. 1. – 31. 12. 2017 na základě vyhodno-

cení činnosti SKB Český Krumlov předsedou klubu Radkem Votavou. Zpráva bude 
předložena ke schválení Členské schůzi na jejím zasedání dne 29. května 2018 spo-
lečně s výsledky hospodaření a Zprávou o sportovní činnosti za uplynulý rok.  
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1. Obecné informace o organizaci 
Název účetní jednotky:  Sportovní klub Badminton Český Krumlov 
Sídlo:     Chvalšinská 111, Latrán, 381 01 Český Krumlov 
IČO:     690 85 692 
DIČ:     klub není plátcem DPH 
Právní forma:   spolek 
Spisová značka:   L 1764 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích 
 
 
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 
SKB Český Krumlov, z.s. v průběhu roku 2017 naplňoval základní poslání a hlavní 

cíle dané stanovami: 
 
a) Zabezpečoval plný rozvoj badmintonu a vytvářel k tomu co nejlepší sportovní 

(soutěžní, tréninkové), sociální a ekonomické podmínky, 

HLAVNÍ PARTNER KLUBU 
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b) vytvářel ekonomické předpoklady k rozvoji své činnosti a v něm organizova-
ných členů,  

c) zpracovával koncepci rozvoje jak sportovní a sportovně-osvětové, tak i ekono-
mické činnosti v rámci své působnosti,  

d) chránil práva a oprávněné zájmy svých členů související s činností Spolku, 
e) věnoval maximální péči výchově mládeže vč. přípravy talentovaných jedinců 

na krajské a celostátní úrovni, 
f) pečoval o výkonnostní a vrcholové sportovce pro dosažení nejvyšší výkonnosti 

na celostátní a mezinárodní úrovni,  
g) spolupracoval s jinými fyzickými a právnickými osobami či dalšími orgány a 

institucemi, které v této oblasti mohou příznivě působit. 
 
K podpoře hlavní činnosti vyvíjel SKB ČK, z.s. činnosti vedlejší včetně: 
a) provozování doplňkové hospodářské činnosti, budování, udržování a provozo-

vání tělovýchovných a jiných zařízení, která vlastní nebo má v nájmu nebo jen užívá, 
b) pronajímání svého vybavení, 
c) napomáhal i dalšími formami své činnosti rozvoji spolkového života, kultury a 

zdraví ve městě Český Krumlov, 
d) provozoval výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten-

ského zákona. 
 
Podrobnější informace o sportovních výsledcích klubu ve sledovaném období 
jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 3 – Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2017 
 
3. Orgány klubu: 
i. Členská schůze  nejvyšší orgán 
ii. Výkonný výbor  výkonný orgán 
iii. Předseda   statutární orgán 
iv. Trenérská rada orgán zodpovědný za sportovní přípravu členů a jejich 

výsledky (v roce 2017 nezvolena) 
v. Revizor   revizní orgán (v roce 2017 pozice neobsazena) 
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4) Struktura organizace 
 
Nejvyšším orgánem SKB Český Krumlov je Členská schůze. Nejvyšším výkonným 

orgánem je Výkonný výbor. Členy výboru jsou Radek Votava – předseda klubu, Pavel 
Florián – místopředseda klubu a členové Hana Milisová, Sabina Milová st., Petr Jurný, 
Ivo Černý, Jaromír Janáček ml.  

 
Statutárním orgánem je Radek Votava, předseda klubu. Sportovní činnost klubu 

(trénink a soutěže) zajišťovali ve zbývajícím období roku trenéři – Radek Votava, Jiří 
Frendl, Ivo Černý, Petr Jurný, Jaromír Janáček ve spolupráci se staršími hráči z řad 
členů klubu, respektive rodiči. Trenérská rada přesto zvolena nebyla. Zvolen nebyl ani 
Revizor.  

 
5) Členská základna 
 
SKB Český Krumlov evidoval na konci sledovaného období (tj. k 31. 12. 2017) 134 

členů v následující struktuře: 
 

Děti  
(do 15 let – ročník 

2003 a mladší) 

Mládež  
(od 15 do 18 let – 

ročník 2002 - 1999) 

Dospělí  
(nad 18 let – ročník 
1998 a starší) 

74 7 53 
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6) Hospodaření organizace 
 
SKB Český Krumlov v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských 

příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, MŠMT, příspěvků od sportovních or-
ganizací, dále pak díky pořadatelství četných turnajů a tréninkových kempů, potažmo 
z vedlejší činnosti. 

 
Spolek ve sledovaném období hospodařil se schodkem -129.730,72,- Kč. 
 
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené  období. 

Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 
v následujícím období. 

 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou 

uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 
Příloha č. 2 – Rozvaha 
 
 

Sestavil Radek Votava – předseda klubu / statutární zástupce 

Dne 2. dubna 2018 

 
Radek Votava 
předseda klubu 
 
SKB Český Krumlov, z.s. 
Chvalšinská 111 
38101 Český Krumlov 
 
Mobil: 724 320 839 
E-mail: radek.votava@mybox.cz  
www.badmintonckrumlov.cz 
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