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HB Basket Praha o.p.s. 

Petržílkova 2261/24 

Praha 5 

IČ : 24846511 

Obecně prospěšná společnost byla zapsána dne 11.5.2011 v rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 810. 
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Vedení obecně prospěšné společnosti 

 Ředitelka : Hana Brejlová 

Správní rada : 

předseda:  ing. Jiří Geissler 

členové :  Kateřina Brejlová, Jana Geisslerová 

Dozorčí rada : 

předseda : František Brokeš 

členové : Tomáš Halátek, Michal Vácha 
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Správní i dozorčí rada pracovala své prvním funkční období.   

Ve funkci ředitelky společnosti zůstává pí.Hana Brejlová. 

  

Úvod 

HB Basket Praha byl založen v květnu 2011. Hlavní náplní obecně prospěšné společnosti je 

poskytování obecně prospěšné služby spočívající v organizování a provozování basketbalového klubu 

– vytváření podmínek pro sportovní činnosti především pro děti a mládež, návazně pak i pro dospělé, 

jež vzešly z mládežnických kategorií. Jedná se o zajištění tréninkových prostor, sportovních soutěží, 

tréninkového procesu a dalších aktivit směřujících k rozvoji sportovní činnosti. Dále pak zajištění 

materiálního vybavení, zajištění kvalitních trenérů a zvyšování jejich vzdělání a v neposlední řadě 

zajištění sportovně-společenských akcí podporujících morální, společenský a zejména sportovní vývoj 

členů HB Basketu. 

Členská základna 

HB Basket se jako sportovní klub zaměřuje na práci s děvčaty.  Kromě družstva žen, kde je 12 hráček, 

měl HB Basket v sezoně 2014/2015 v soutěžích pořádaných Českou basketbalovou federací (ČBF) 

celkem zhruba 70 hráček v kategoriích minižactva, žactva a dorostu. V přípravkách trénovalo přibližně 

dalších cca 90 dětí, z čehož je asi 10% chlapců. Ti mají následně možnost přejít do chlapeckých klubů. 

Celkový počet hráčů a hráček se pohybuje mezi číslem 150 – 170 osob. Členská základna je pohyblivá, 

zejména v přípravkách přicházejí nové děti a někteří odcházejí.  Aktuální počet k 15.5.2015, tedy 

z pohledu basketbalových řádů k poslednímu dni sezony 2014/2015, je členská základna v počtu 162 

hráčů a hráček. 

 

Místo a podmínky realizace 

HB Basket pro své členy zajistil pro období 09/14 – 06/15 veškeré požadované tréninkové podmínky 

pro kvalitní přípravu hráček. Byly zajištěny tréninkové prostory v hale Radlice a Zličín. Pro školní 

přípravky pak školní tělocvičny na jednotlivých školách. Klub nově zajistil pro hráčky pravidelnou 

rehabilitaci v bazénu Radlice. Byl zajištěn vhodný počet trenérů, kteří se pravidelně doškolují a dalším 

dvěma zájemcům dal HB Basket možnost si udělat základní trenérskou licenci „C“. Hlavní trenér SpS, 

tedy Sportovního střediska, zahájil studium trenérské školy na FTVS s cílem získání nejvyšší trenérské 

licence „A“. Kromě tréninkového prostoru zajistil HB Basket Praha o.p.s. všem svým členům i 

dostatečný herní prostor. V sezóně 2014/15 hráčky nastupovaly v celkem 10 soutěžích 

organizovaných ČBF a to včetně družstva žen. Navíc nejmladší děti hrály neoficiální soutěž. Většina 

hráček během uplynulého období odehrála 50 – 60 utkání, které jsou nezbytnou součástí pro jejich 

herní růst. Pro děti z přípravek HB Basket pořádal pravidelné turnaje Nadějí.  Kromě soutěží 

minižákyň organizovaných Pražským basketbalovým svazem, byly všechny další  odehrány ve 

sportovní hale v Jenči. Minižákyně své soutěže odehrály v půjčených tělocvičnách využívaných jinými 

pražskými kluby, které jsou na území Prahy.  
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Zpráva o činnosti 

V červnu 2014 byly přihlášeny týmy v jednotlivých kategoriích do soutěží pořádaných Českou 

basketbalovou federací, Pražským basketbalovým svazem a Krajským basketbalovým svazem 

středních Čech. Na základních školách byl proveden nábor na sezónu 2014/15 do školních přípravek. 

V závěru měsíce proběhla rozlučka se sezónou za účasti většiny hráček a rodičů. Kromě společenské a 

sportovní části byla předložena členům zpráva o činnosti za uplynulé období.   

V srpnu 2014 byla sezóna 2014/15 zahájena tradičním letním soustředěním. Trenérský tým, který 

pracuje celoročně, byl doplněn kondičním trenérem a dalšími asistentkami, aby byla zajištěna 

dostatečná bezpečnost dětí.  Soustředění, které proběhlo ve dvou fázích, se celkem zúčastnilo zhruba 

80 dětí. Pro děti byly zajištěny dostatečné tréninkové prostory, rehabilitace a bylo doplněno 

společensko – kulturními aktivitami. Hlavní náplní soustředění je tradičně kondiční a herní příprava 

na nadcházejí sezónu, ale nedílnou součástí je podpora klubové ducha, kolektivní soudržnost a 

morální hodnoty.  Soustředění proběhlo bez problémů. 

V září 2014 byla zahájena sezóna přípravnými turnaji v jednotlivých kategoriích. Do škol byly dodány 

náborové letáčky pro první třídy a přípravky zahájily činnost v druhé polovině měsíce.  

Během října se rozběhly všechny soutěže, které probíhaly do května 2014. 

Ženy nastoupily do I.třídy Pražského přeboru. Bohužel nestabilní účast hráček na utkáních byla 

hlavním důvodem k sestupu do II.třídy. Tým byl v závěru sezóny doplněn mladšími hráčkami a tento 

trend bude pokračovat, aby se tým v sezóně 201/16 vrátil do I.třídy. Následně bude doplňován 

odchovankyněmi  HB Basketu. 

Kadety / mladší dorostenky / U17, nastoupily v soutěži DL U17. Ve spojení s BLC Slávia Praha 

děvčata vytvořila společnou tréninkovou skupina, která následně hrála dvě soutěže DL U17, aby 

hráčky měly dostatečný herní prostor. Během sezóny došlo k odchodu trenéra, k dlouhodobé nemoci 

nového trenéra a i přes všechny problémy tým soutěž udržel. 

St.žákyně / U15 nastoupily do soutěže ŽL U15. Hráčky i přes počáteční problémy související se situací 

v dorostu a odchodem dvou hráček základní sestavy, dokázaly vybojovat účast na Mistrovství ČR. Ze 

7.místa dlouhodobé soutěže se jim podařilo svojí euforií a nasazením vybojovat 2.místo v ČR. 

Obrovský týmový úspěch byl korunován zařazením třech hráček HB Basketu do reprezentačního 

výběru U15. 

V Krajském přeboru nastupovaly především mladší hráčky a protože se řada utkání termínově kryla 

s Pražským přeborem i ŽL, byl mnohdy problém sestavu naplnit. Výše uvedenému odpovídá i celkové 

umístění. Nicméně tato soutěž je pro klub tzv.druhá a jejím cílem je především získávat zkušenosti a 

herní minuty pro hráčky. To bylo plně splněno. 

Ml.žákyně / U14 si účast v ŽL U14 zajistily účastí na MČR U13 v předchozí sezóně. Po postupu do 

extraligové části přišly problémy uvnitř týmu, které měly dopad na celkové výsledky družstva. Tým 

nepostoupil na MČR a následně došlo k několika odchodům hráček. I přesto se 4 hráčky dostaly do 

výběru Prahy U14. 
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Minižákovské kategorie v ČBF hrají pouze regionální soutěže. 

 

Starší minižákyně / U13  se zúčastnily soutěže Pražského přeboru. V PP hráčky obsadily  1.místo, po 

třetí za sebou a po třetí bez porážky. Tím se kvalifikovaly na předkolo Mistrovství ČR (16 týmů). 

Hráčky bez porážky vyhrály svojí skupinu a postoupily na finálový turnaj Mistrovství republiky (8 

týmů). Zde obhajovaly 2x stříbrné umístění. Tým opět zabojovat a 2.místo v ČR obhájil. 

V Krajském přeboru opět nastupovaly především mladší hráčky a to až od dva ročníky. Přesto jsme 

v soutěži obsadily 4.místo a především byl naplněn hlavní cíl této soutěže – herní zkušenosti pro 

hráčky. 

Mladší minižákyně / U12 hrály Pražský přebor. V této soutěži obsadily 1.místo  a zajistily si tak 

postup na Národní finále (v minižactvu označení pro MČR). Hráčky jely obhájit 3.místo z loňského NF. 

Výkony jednotlivkyň i týmy šly nahoru a tým prohrál až ve finále a získal tak 2.místo v ČR.  

Nejmladší minižákyně / U11 nastupovaly v soutěži Pražského přeboru. Při  své herní premiéře 

překvapivě skončily na 1.místě. I tyto hráčky si vybojovaly účast na Národním finále a zde se 

probojovaly až samého finále. Zde podlehly domácímu celku a umístily se tak na 2.místě v ČR. 

V soutěži O pohár předsedy Pražského svazu 3x3 jsme obhajovaly 1.místo. Bohužel na chlapecká 

družstva jsme nestačily a obsadily jsme 2.místo. 

 

Všechna minižákovská družstva byla oceněna a převzala si medaile na tradiční akci PBS - Den 

přeborníků. Svaz vyhlásil i talenty roku a těmi se staly hráčky HB Basketu. Obhájily jsme  zlatý hattrick 

v kategoriích minižákyň.   

 

Nejmladší hráčky společně s některými hráčkami U11 dále hrály neoficiální soutěž Šmoulinku, kde 

není cílem pořadí v soutěži, ale zapojení všech nových hráček.  

Kromě sportovního programu – tréninků a vlastních soutěží, HB Basket pro hráčky pořádal během 

sezony další aktivity. K tradiční vánoční besídce, rozlučce se sezónou a přípravným turnajům, byly 

v sezóně 2014/15 zařazeny 3 zahraniční turnaje. Všechny byly doplněny poznávacím výletem a pro 

hráčky znamenaly nejen mnoho společných zážitků a poznání, ale i sportovních úspěchů (2x 3.místo, 

1x vítězství v turnaji).  

Pro školní přípravky HB Basket od listopadu 2014 pořádal Turnaje Nadějí. Zde měly děti možnost 

změřit síly mezi jednotlivými školními přípravkami. V letošním, 3.ročníku, byl turnaj doplněn o 

spřátelené kluby BLK Slávia a Sokol Kladno. Turnaje Nadějí se těší velké oblibě jak u hráčů, tak u 

rodičů, kteří mají možnost poznat chod klubu a jeho zázemí. Během sezóny se řada hráček ze školních 

přípravek zapojila i ve společném tréninku přípravky. 

 

Klub v sezóně 2014/15 úspěšně spolupracoval s BLK Slávie v kategorii dorostu a v mladších 

kategoriích pak se Sokolem Nusle a Sokolem Kladno.  

V nově nastavených pravidlech komise mládeže ČBF pak HB Basket udržel pro další roky příslušnost 

v SpS (Sportovní středisko). Několik odchovankyň úspěšně nastupuje v nejvyšších soutěžích dorostu. 
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Vyúčtování rozpočtu v sezoně 2014/2015 

Hlavní položkou příjmové stránky jsou příspěvky členů, dary, sponzorské dary, granty a dotace. 

Granty a dotace klub dostává od Magistrátu hlavního města Prahy, od Městských částí Praha 5 a 

Praha 13. Dále pak jako centrum sportovně talentované mládeže (SpS) od České basketbalové 

federace a Pražského basketbalového svazu.  

Hlavní položkou výdajové stránky jsou nájmy za tělocvičny a haly, náklady spojené se soutěžemi 

(rozhodčí), odměny trenérům, materiální vybavení, kancelářské potřeby, licenční poplatky, startovné, 

ubytování a další, drobnější jednorázové položky 

Vyúčtování rozpočtu za 06/2014 – 05/2015:  

VÝNOSY (2.174.691,55 Kč celkem)  

Tržby z prodeje služeb: 24.394,76 Kč (reklama, provize, výpůjčky)  

Úroky z b.ú. : 21,79 Kč  

Ostatní výnosy : 240.280,- Kč  

649-300 Příspěvek na úhradu nákladů 80 280,00 Kč 

649-700 Jiné ostatní výnosy - výchovné 143 500,00 Kč 

649-800 Vklad do turnaje 16 500,00 Kč 

Přijaté dary a příspěvky: 310.950,- Kč  

Přijaté příspěvky - dary 253 950,00 Kč 

Přijaté příspěvky na pronájmy MCPHA13 40 000,00 Kč 

Příspěvek ČBF 12 000,00 Kč 

Přijatý grant MČ Pha 13 Turnaj NAdějí 5 000,00 Kč 

Přijaté členské příspěvky: 1.132.420,- Kč  

Provozní dotace: 452.129,- Kč  

Dotace ze SR ČR - SSA 75 715,00 Kč 

Dotace HMP/ČBF na trenéry  28 714,00 Kč 

Dotace ČBF 6949 347 700,00 Kč 
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NÁKLADY (2.190.766,- Kč celkem)  

Spotřeba materiálu : 217.703,09 Kč 

Spotřeba materiálu do 10 tis. Kč 5 423,00 Kč 

Sportovní vybavení 170 353,00 Kč 

Spotřeba materiálu - lékárna 276,00 Kč 

Spotřeba materiálu - kanc.režie 16 326,18 Kč 

Spotřeba materiálu - ost.režie 15 133,00 Kč 

Ceny do soutěže 10 191,91 Kč 

Cestovné na soustředění - 168,00 Kč  

Náklady na pronájmy: 913.253,- Kč  

Pronájem tělocvičny Zličín 384 560,00 Kč 

Pronájem tělocvičny FZŠ Otokara Chlupa 16 400,00 Kč 

Pronájem tělocvičny ZŠ generála Fr. Peřiny 13 950,00 Kč 

Pronájem tělocvičny SK Motorlet 296 800,00 Kč 

Pronájem tělocvičny Rudná 4 950,00 Kč 

Pronájem tělocvičny Tábor 25 110,00 Kč 

Pronájem haly Jeneč 140 600,00 Kč 

Pronájem tělocvičny FZŠ Barrandov  11 484,00 Kč 

Pronájem haly FZŠ PeDF UK Stodůlky 900,00 Kč 

Pronájem tělocvičny ZŠ TGM 11 899,00 Kč 

Pronájem haly ZŠ Kupeckého 2 600,00 Kč 

Pronájem haly Spoje o.s. 4 000,00 Kč 

 

Ostatní služby - poštovné 273,00 Kč 

Ostatní služby - rozhodčí 76 335,00 Kč 

Ostatní služby - lékařské prohlídky 34 306,00 Kč 

Ubytování 7 461,00 Kč 

Ubytování Tábor 120 300,00 Kč 

Strava pro účastníky soustředění 129 352,00 Kč 

Vstupné bazén 3 880,00 Kč 

Masáže kemp U11-U14 6 000,00 Kč 

Ostatní služby - vstupné strašidla Tábor 1 500,00 Kč 

Zajištění a organizace soustředění 15 000,00 Kč 

Ostatní služby - účetnictví, hosting, tisk, zápisy 2 423,17 Kč 

Ostatní služby - trenérská činnost 235 000,00 Kč 

Školení trenéři  7 900,00 Kč 

Mzdové náklady - DPP 240 400,00 Kč 
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Pokuty, poplatky ČBF 3 950,00 Kč 

Finanční poplatky 5 302,00 Kč 

Jiné ostatní náklady - zaokrouhlení 0,60 Kč 

Přestup hráček 75 500,00 Kč 

Hráčské licence 550,00 Kč 

Náhrada škody 2 370,00 Kč 

Jiné ostatní náklady - startovné soutěže 38 111,14 Kč 

Odpisy stahovací koše 19 296,00 Kč 

Odpisy aparatura 5 304,00 Kč 

Členský příspěvek ČBF 29 128,00 Kč 

 

Stav pokladny k 31.5.2015 : 20.879,- Kč  

Stav účtu k 31.5.2015 : 22.730,43 Kč  

Dozorčí rada schválila účetní závěrku za hospodářský rok 2014/2015 a rozhodla o tom, že ztráta za 
rok 2014/2015 ve výši 16.074,45 Kč bude v plné výši hrazena z rezervního fondu.  

 

Rozpočet na sezonu 2015/2016 

Klub nepočítá s větším nárůstem hráček, aby bylo potřeba navyšovat tréninkové hodiny.  

Předpokládané příjmy : 

Granty, dotace –  700tis 

Sponzorské dary – 70tis 

Členské příspěvky – 1100tis 

Předpokládané výdaje : 

Náklady na pronájem tělocvičen – 950 tis 

Náklady na soutěže – 460tis 

Ostatní náklady (startovné, poštovné, licence apod.) – 60tis 

Odměny a platy trenérů – 400tis 

 

 

 

Závěr 

Sezóna 2014/15 byla po sportovní stránce neúspěšnější sezónou po dobu činnosti HB Basketu. 
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Naším cílem je dát možnost sportovat všem dětem a těm nejúspěšnějším dát šanci se prosadit i 
výsledkově. Klub vychoval nejen úspěšné reprezentantky ČR, ale i řadu děvčat, které se sportem 
„jen“ baví a naplňují jím svůj volný čas. 
 
Poděkování patří všem rodičům, kteří podporují své děti, zúčastní se aktivně všech akcí pořádaných 
klubem a jsou skvělými fanoušky. Podílejí se na chodu klubu nejen lidsky, ale i finančně, neboť 
členské příspěvky jsou základní příjmovou položkou klubu.   
Poděkování patří státním úřadům, které svojí finanční podporou přispívají k úspěšnému chodu klubu. 
Poděkování patří soukromým organizacím, které finančně naší činnost podpořili a to i s vědomím, že 
jejich loga neovládnou televizní přenosy. 
Poděkování patří členům správní i dozorčí radě, kteří se aktivně a neodmyslitelně podílejí na činnosti 
klubu a to ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. 
Poděkování patří trenérům a asistentům, kteří svojí obětavou a mnohdy náročnou prací dovedli 
hráčky až na posty, které klub získal. 
Děkujeme základním školám, které nám dávají prostor provozovat naší činnost. 
 
Bez podpory všech výše uvedených by sport nemohl existovat. Třebaže jde o sport dětí a ne všechny 
jednou budou reprezentantkami. Dali možnost všem a obohatili jejich životy o řadu morálně-volných 
vlastností a zkušeností, které jednou děti zhodnotí ve svém životě. 
 
Doufáme, že i v letech dalších budou naše sportovní úspěchy, ve spolupráci se všemi nezbytnými 
složkami naší komunity úspěšné a že přineseme radost nejen z vítězství, ale i z obyčejných lidských 
zážitků a zkušeností. 
 

Výroční zpráva byla projednána a schválena správní a dozorčí radou na své výroční schůzi dne 18.září 

2015. 

 

Vypracovala 

 

Hana Brejlová 

ředitelka o.p.s. HB Basket Praha 

 

V Praze dne 3.9.2015 

Příloha : 

Výkaz zisku a ztráty 

Příloha k účetní závěrce za 1.6.2014-31.5.2015 

Rozvaha pro nevýdělečné organizace 


