Výroční zpráva
Český nohejbalový svaz, z.s.
za rok 2019
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a
končící dnem 31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti Českým
nohejbalovým svazem (dále jen ČNS) a její jednotlivá ustanovení byla
předmětem jednání Rady ČNS konané dne 1. března 2020
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Český nohejbalový svaz, z.s.
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
45701989
CZ45701989, neplátce DPH

Právní forma:
Spisová značka:

spolek
L 550 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
ČNS má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném
období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela
pro ni materiální a organizační podmínky
b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména
v oblasti jeho vlivu na zdraví,
c) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy, s nohejbalovými oddíly
a kluby a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala ČNS také vedlejší činnost. Ve
sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči
partnerům.
3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem ČNS je Valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je
Výkonný výbor ČNS. ČNS organizačně sdružuje nohejbalové oddíl. Oddíly
provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti,
vždy však v zájmu ČNS jako celku
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve složení statutárních orgánů :
jedinným zástupcem starturního orgánu zůstává Kamil Kleník, prezident ČNS
ve Výkonném výboru jsou nadále :
ing. Petr Jahoda, viceprezident
ing. Vlastimil Stehlík, zahraniční vztahy
ing. Michal Hostinský, mládež

Výroční zpráva
Český nohejbalový svaz, z.s.
za období rok 2019

Bc. Ondřej Košatka, propagace a marketing
Vladimír Hlavatý, vnitřní vztahy (KNS a ONS)
4) Členská základna
ČNS evidovala na konci sledovaného období 7 877 členů v následující struktuře:
Mládež (do 18 let)
Dospělí (nad 18 let)
Oddíly nohejbalu
612
7 265
5) Hospodaření organizace
ČNS v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků,
registračních a jiných poplatků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a státních
orgánů.
Vedlejší hospodářská činnost souvisí s pořadatelstvím Superfinále extraligy
mužů, BOTAS Dorostenecké ligy a 1.ligy žen, účastí na Mistrovství světa juniorů
a žen a tradiční Smlouvy o reklamě a propagaci s hlavními partnery ČNS firmami
BOTAS a GALA. Daň z příjmů právnických osob za rok 2019 je 11.007,- Kč po
zákonném odečtu 300 tis.Kč daňových výnosů od daňového základu. Výdaje na
účast na MS juniorů a žen byly 217 tis.Kč (doprava, strava, ubytování, záznam
ČT). Předem plánovaný rozpočet 100 tis.Kč byl překročen cca o 117 tis. a hrazen
ze zvýšené dotace v programu SVVAZY a REPRE MŠMT.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření - 163.846 Kč.
Na ztrátě se především podílí úhrady příspěvků na TCM - v r.2019 uhrazeny
příspěvky na činnost TCM za rok 2018 i za rok 2019 (změna termínu
vyhodnocení), náklady na přípravu pořadatelství MS mužů 2020 a vyúčtované
finanční prostředky krajských svazů. Veškeré náklady a výnosy 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
Dne

Vlastimil Pabián
10.2.2020

