
 

 

 

Výroční zpráva za sezonu 2011/2012 

 

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 :  Petra Michálková , Martin Brejla 

Dozorčí rada : 

předseda : Dušan Provazník 

členové : Stanislav Vošahlík, Jan Žíla 

Během sezony 2011/2012 nedošlo k žádným změnám ve vedení obecně prospěšné společnosti.  

 

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. 

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 neposledním zajištění sportovně-společenských akcí 

podporujících morální, společenský a zejména sportovní vývoj členů HB Basketu. 

Členská základna 

HB Basket se jako sportovní klub zaměřuje na děvčata.  Kromě družstva žen, kde je zhruba 12 hráček, 

měl HB Basket v sezoně 2011/2012 v soutěžích celkem zhruba 60 hráček v kategoriích ml.žactva a 

minižactva. Během podzimního náboru přišlo přibližně dalších 90 dětí, z čehož je asi 30% chlapců. 

Celkový počet hráčů a hráček se pohybuje mezi číslem 140 – 150 osob. Členská základna je pohyblivá, 

je zde neustálý pohyb hráčů a hráček  – přicházejí noví a někteří odcházejí.  Aktuální počet 

k 15.5.2012, tedy z pohledu basketbalových řádů k poslednímu dni sezony 2011/2012, je členská 

základna v počtu 146 hráčů a hráček. 

Místo a podmínky realizace 

HB Basket pro své členy zajistil veškeré požadované tréninkové podmínky. Byl dokoupen materiál 

(zejména míče, dresy a další drobné vybavení), byly zajištěny tréninkové prostory (hala Radlice a 

Zličín, pro školní přípravky školní tělocvičny), byl zajištěn vhodný počet trenérů, kteří se pravidelně 

doškolují a dvěma dal HB Basket možnost doplnit si trenérské vzdělání v úrovni licence B (tedy druhé 

nejvyšší). HB Basket všem členům zajistil kromě dostatečného tréninkového prostoru také prostor 



herní. Většina hráček nastupovala ve dvou soutěžích a zhruba odehrála během sezony 50 utkání. HB 

Basket zajistil pro své členy (včetně žen) 7 soutěží pořádaných ČBF a jednu neoficiální soutěž pro 

nejmladší hráčky. Většina soutěží se odehrála v hale v Jenči a i díky tomu byly sníženy náklady na 

nájmy. 

Zpráva o činnosti 

V červnu 2011 byly jednotlivé kategorie přihlášeny do soutěží pořádaných ČBF. Během sezony 

2011/2012 se klub  zúčastnil celkem 5 mládežnických oficiálních soutěží, 1 neoficiální a 1 soutěž hrálo 

družstvo žen. V červnu dále bylo provedeno první kolo náborů na Základních školách. 

V srpnu HB Basket pořádal pro děti letní soustředění v Plasech u Plzně. Zúčastnilo se ho zhruba 60 

hráček. Během 10-ti denního pobytu se hráčky věnovaly nejen vlastní tréninkové přípravě doplněné o 

regeneraci, ale do programu byly zařazeny i další sportovně-společenské doplňkové aktivity, které 

podporují týmové pojetí sportu. 

V září se hráčky účastnily několika přípravných tuzemských turnajů a bylo provedeno druhé kolo 

náboru na Základních školách. Koncem měsíce pak byly otevřeny školní přípravky na pěti Základních 

školách, se kterými HB Basket navázal spolupráci. Zároveň přišly nové hráčky do klubové přípravky. 

Během října se rozběhly všechny soutěže, které probíhaly do května 2012.  

Ženy nastoupily do I.třídy Pražského přeboru a ze soutěže sestoupily. O jejich dalším účinkování 

v soutěžích se rozhodne v červnu 2012. 

Ml.žákyně společně s hráčkami Sokola Kladno, pod hlavičkou Sokola Kladno (z důvodu přestupů ze 

Sparty) hrály nejvyšší soutěž ČR – Žákovskou ligu mladších žákyň. Vyhrály základní skupiny, postoupily 

do extraligové nadstavby a zde i přes četná zranění a nemoce, postouply do bojů play off. V boji o 

postup na Mistrovství republiky byly vyřazeny. V konečném součtu patří mezi 12 nejlepších týmů 

v České republice. 

Tyto hráčky dále nastupovaly v soutěži Krajského přeboru starších žákyň (opět pod hlavičkou Sokola 

Kladno „B“) a obsadily 3.místo.  

Minižákovské kategorie v ČBF hrají pouze regionální soutěže. 

Starší minižákyně HB Basketu  se zúčastnily soutěže Pražského přeboru a Krajského přeboru. 

V Pražském přeboru hráčky obsadily 2.místo a tím se kvalifikovaly předkolo Mistrovství České 

republiky. Zde se jim nepodařilo vybojovat postup finálový turnaj o Mistra republiky, ale na „B“ MČR 

– Festivale st.minižákyň, obsadily 4.místo a tím se v celkovém součtu zařadily na 10.místo v ČR. 

 V Krajském přeboru hráčky postoupily do finálové skupiny a v konečném součtu obsadily 2.místo.  

Mladší minižákyně společně se staršími hráčkami hrály Krajský přebor starších minižákyň a dále 

Pražský přebor své kategorie. Zde obsadily 2.místo a kvalifikovaly na Národní finále (jiné označení pro 

MČR). Zde děvčata po velkém boji prohrála o koš bronzové medalie a obsadila tak skvělé 4.místo v ČR 

!!!!   

Nejmladší minižákyně nastoupily v soutěži Pražského přeboru a ve své herní premiéře skončily na 

2.místě. I tyto hráčky si ve své první sezoně vybojovaly účast na Národním finále.  Zde nakonec 

obsadily 9.místo v České republice. 



Zároveň některé tyto hráčky doplněny o mladší a postupně se zařazovaly i nově příchozí, získávaly 

herní zkušenosti v neoficiální soutěži Šmoulinka. Zde dostávaly největší prostor hráčky, které začínají. 

O konečném pořadí této soutěže rozhodne závěrečný červnový turnaj. 

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

sezony další aktivity. Tradičně vánoční besídka a zakončení kalendářního roku, hráčky se zúčastnily 

několika turnajů, proběhne slavnostní zakončení sezony s předáním cen nejlepším hráčkám, navázali 

jsme družbu s Německým týmem z Chemnitzu a proběhla přátelská mezinárodní utkání.  

V září byly otevřeny školní přípravky, kam začaly docházet nejmenší zájemci o basketbal. Celkem bylo 

otevřeno 5 školních přípravek. Přípravu zde zajišťují kvalifikovaní trenéři HB Basketu. Počet dětí 

v přípravkách se pohybuje s malými výkyvy (odchody a příchody dětí) mezi 80 – 90 dětmi. Přípravky 

jsou smíšené, ale převládá počet děvčat. HB Basket se chce i nadále věnovat výhradně děvčatům. 

Chlapci odehrají s HB Basketem soutěže nejmladších a následně budou předáni do chlapeckých 

pražských týmů. 

Pro školní přípravky HB Basket od ledna 2012 pořádal Turnaje Nadějí. Zde děti měly možnost změřit 

síly mezi jednotlivými školami. Turnaje byly doplněny dovednostními soutěžemi. Turnajů během jara 

proběhne celkem 5. Celá akce dostala podporu od ČBF.  

Zároveň se školní přípravky zapojily během jara 2012 do akce pořádané ČBF – Basket do škol a 

aktivně se zúčastnily soutěží vyhlášených Basketbalovou federací. Na závěr proběhne v červnu kemp 

pro nejmladší hráče, kde budou oceněny nejlepší hráčky a hráči.  

 

Vyúčtování rozpočtu v sezoně 2011/2012 

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

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

(rozhodčí), odměny trenérů, drobné materiální vybavení, kancelářské vybavení, licenční poplatky, 

startovné, ubytování a další, drobnější jednorázové položky 

Vyúčtování rozpočtu za rok 2011: 

Členské příspěvky:  514.650,- Kč 

Přijaté členské příspěvky-minižákyně 
 

140 700,00 

Přijaté členské příspěvky - přípravka Zličín 
 

31 250,00 

Přijaté členské příspěvky - přípravka Rudná 
 

16 000,00 

Přijaté členské příspěvky - přípravka Fingerova 
 

24 600,00 

Přijaté členské příspěvky - přípravka Tyršova 
 

8 400,00 

Přijaté členské příspěvky - přípravka Socháňova 
 

19 200,00 

Přijaté členské příspěvky-žákyně 
 

48 000,00 

Členské příspěvky na přestup 
 

10 000,00 

Přijaté členské příspěvky soustředění 
 

216 500,00 
 
Přijaté příspěvky :  40.910,- Kč 

Přijaté příspěvky - dary 
 

27 410,00 

Ostatní přijaté příspěvky - dresy, trička 
 

12 000,00 



Přijaté příspěvky - vklad do turnaje 
 

1 500,00 
 
Ostatní výnosy: 

Tržby z prodeje služeb - reklama dresy 43 338,00 

Úroky z b.ú. 5,43 
 
 
Granty, dotace :  0,- Kč (přijatý grant od Středočeského kraje ve výši 10.000,- Kč byl profinancován a  
proúčtován až v 01/2012) 
 
Materiální vybavení :   94.183,80 

Sportovní vybavení 15 353,00 

Sportovní dresy 67 748,00 

Spotřeba materiálu - lékárna 4 507,00 

Spotřeba materiálu - kanc.režie 3 650,00 

Spotřeba materiálu - ost.režie 2 925,80 
 
Náklady na pronájmy: 

Pronájem tělocvičny Zličín 102 960,00 

Pronájem tělocvičny FZŠ Otokara Chlupa 18 400,00 

Pronájem tělocvičny ZŠ generála Fr. Peřiny 5 400,00 

Pronájem tělocvičny SK Motorlet 60 000,00 

Pronájem tělocvičny Rudná 1 800,00 

Pronájem tělocvičny Plasy 15 190,00 

Pronájem haly Jeneč 11 900,00 
 
 
Náklady na soutěže a tréninky:   

Mzdové náklady - DPP - trenéři 8 856,00 

Ostatní služby - rozhodčí 15 719,00 

Pokuta za přeložení utkání 200,00 

Přestup hráček 13 000,00 

Hráčské licence 6 850,00 

Příspěvky - vklad do turnaje / startovné 9 900,00 
 
 
Ostatní výdajové jednorázové položky : 

Cestovné 5 372,00 

Ostatní služby - poštovné 459,00 

Ubytování 7 780,00 

Ubytování Plasy 82 900,00 

Pronájem kuchyňka, klubovna - Plasy 1 200,00 

Strava pro účastníky soustředění Plasy 106 434,00 

Vstupné bazén - soustředění Plasy 5 620,00 

Ostatní služby - účetnictví 1 000,00 

Finanční poplatky (bankovní účet) 2 334,50 

Jiné ostatní náklady - zaokrouhlení 0,20 
 



 
Dozorčí rada schválila účetní závěrku za rok 2011 a rozhodla o tom, že zisk za rok 2011 ve výši 
21.444,93 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a bude použit na financování 
prospěšné činnosti . 
 
Stav pokladny k 31.12.2011 : 35.052,- Kč 
Stav účtu k 31.12.2011 :       202.594,93 Kč 
V roce 2011 bylo dále vybráno na příspěvcích na sezonu 2011/2012 na část roku připadající na rok 
2012 vybráno 202.250,- Kč. 
 
Stav účtu k 30.4.2012 :  47.007,-Kč  
 

Rozpočet na sezonu 2012/2013 

Vzhledem k nárůstu členů HB Basketu, je třeba počítat s navýšením tréninkových jednotek, počtu 

soutěží a aktivit.  

Předpokládané příjmy : 

Granty, dotace – 30tis 

Sponzorské dary – 50tis 

Členské příspěvky – 630tis 

Předpokládané výdaje : 

Náklady na pronájem tělocvičen – 650tis 

Náklady na soutěže – 190tis 

Ostatní náklady (startovné, poštovné, licence apod.) – 50tis 

Odměny a platy trenérů – 50tis 

 

Poděkování 

Poděkování patří všem. Hráčkám, které se aktivně svojí prací podílely na úspěších v sezoně 
2011/2012 a všechny soutěžní kategorie se propracovaly mezi 12 nejlepších družstev v České 
republice. Poděkování patří všem rodičům, kteří podporovali své děti nejen morálně na zápasech, ale 
dali jim prostor se zúčastnit všech aktivit a zároveň finančně zajistili chod klubu. Kromě stanovených 
příspěvků řada z nich dala, či zajistila finanční dar. Poděkování patří i státním a soukromým 
organizacím, které finančně naši činnost podpořili. Poděkování patří i členům správní a dozorčí rady, 
kteří se během roku aktivně podíleli na činnosti klubu, ve svém volném čase a bez nároku na 
odměnu.  
 
Bez podpory všech výše uvedených, ať  už morální, ale především finanční, by nebylo možné sport 

provozovat a děti by tak nedostaly šanci se prosadit. Sport rozvíjí nejen tělo, ale i ducha a je 



smysluplnou přípravou pro další život. Doufáme, že i v letech dalších, za podpory nás všech, dostanou 

děti šanci se věnovat sportu a něco dokázat. Všem patří obrovský dík. 

 

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

14.5.2012. 

 

Vypracovala 

 

Hana Brejlová 

ředitelka o.p.s. HB Basket Praha 

 

V Praze dne 14.5.2012 

 


