
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY PBaS, konané 17.6.2021 v Braníku 
 

1) Zahájení valné hromady 
- Předseda přivítal účastníky VH a spočítal počet hlasů (přítomni 14 z možných 17, VH 

je usnášeníschopná) 
- Program VH byl jednohlasně odsouhlasen 
- Romana Loskotová byla zvolena jako zapisovatelka 
- Jednací a volební řád byl jednohlasně schválen 

 
2) Volba komisí VH  

- Návrhová ani volební komise nebyla zvolena kvůli nadbytečnosti 
 

3) Zpráva o činnosti PBaS za uplynulé období 
- PBaS působí od června 2020 s vlastní právní subjektivitou 
- VV se bohužel kvůli covidové situaci sešel pouze 2x, ostatní komunikace probíhala 

prostřednictvím e-mailu 
- Předseda se zúčastňoval schůzek Správní rady, které byly 3x prezenčně a 2x on-line  
- Bylo vytvořeno nové logo PBaS, které se bude využívat pro svazové dokumenty 
- Grant Hl.m.Praha za rok 2020  se musí vyúčtovat do konce června 2021; na sezónu 

2021/2022 se dostalo o půl milionu méně (1 150 000,-Kč; bude se rozdělovat mezi 
více klubů a to 7 – Prosek, Hamr, Astra, Radotín, MTAC, Arion, Skalka) 

- STK byla doplněna o Lukáše Kurze, který bude s prací pomáhat  
- Halka Bitmanová rezignovala na pozici předsedkyně TMK 
- Termín LODM kvůli Covidu posunutý na červen 2022  

 
4) Zpráva o hospodaření PBaS za uplynulé období 

- Předseda předložil vyúčtování roku 2020 – příjmy 961 609,-Kč (skoro 300 tis. 
převedeno z minulého roku); výdaje 740 411,-Kč; zůstatek 221 198,-Kč 

- 268 040,-Kč (Program Talent), čerpáno na kempy pro pražské hráče, část přípravy 
byla v klubech (finance do klubů poslány) 

- 100 000,-Kč (Program Organizace sportu) 
- 60 000,-Kč (fixní částna na oblastní STK od ČBaS) 
- Předseda předložil návrh rozpočtu na rok 2021 (změna přípravy talentované 

mládeže ČBaS – podpora jde přímo do SpS, SCM, proto není počítáno s žádnou 
částkou na TMK) – VH schválila rozpočet jednohlasně 

- ČBaS pošle z Programu Organizace sportu do oblastí 168 000,-Kč (bude použito na 
činnost předsedy a STK) 

- Zrušení členského příspěvku za hráče v roce 2020 i 2021 z důvodu nekonání turnajů 
kvůli Covidu 
 

5) Zpráva o činnosti STK 
- Herní období bylo kvůli Covidu velmi krátké (4.1.-8.3. 2020 a 30.8.-11.10.2020) 
- Družstva U15 odehrána 2 kola (účast čtyřech pražských družstev na MČR) 
- Družstva U13 odehráno 1 kolo 
- Družstva U11 odehrána 2 kola 
- Družstva dospělých (2.RL a 3.RL) odehráno 1 kolo; startovné za družstvo převedeno 

na další sezónu 2021/2022 



- Doplnění týmu o Lukáše Kurze 
6) Zpráva o činnosti TMK 

- O prázdninách se pořádal tréninkový kemp v Jeremi (trenéři Bitman, Fiala, Horáková-
kondiční), vesměs bylo hráči pozitivně hodnoceno 

- Kvůli změně systému přípravy talentované mládeže (vznik SpS, SCM) nebyla oblastní 
příprava v sezóně 2020/2021 spuštěna a Halka Bitmanová rezignovala na svojí funkci 

- Do prosince 2020 byly podle možností tréninkové kempy pod vedením Michala 
Turoně (kvůli covidové situaci nebylo bohužel plně realizováno) 

- Snaha o společné trénování talentovaných pražských hráčů (domluva mezi kluby) 
7) Volba o jednotné strategii PBaS ohledně novelizace stanov ČBaS 

- Návrh předsedy o jednotnosti hlasování k bodům VH ČBaS (podle důležitosti) 
- Odvolání všech členů dozorčí rady (každý delegát PBaS bude volit podle svého 

rozhodnutí) 
- Novelizace stanov (předseda PBaS navrhuje, aby se vytvořily úplně nové stanovy a za 

rok na další VH se jednalo o jejich schválení); podle zadání úkolu z VH ČBaS 
z loňského roku 2020 o zařazení Správní rady (předsedové jednotlivých oblastí) do 
VV (každý delegát PBaS bude volit podle svého rohodnutí) 

- Odvolání předsedy ČBaS (jednohlasně delegáti podpoří předsedu ČBaS ve funkci) 
8) Volba delegátů na VH ČBaS 

- Bylo zvoleno osm delegátů za PBaS na sněm ČBaS (Bitmanová, Turoň, Lubas, 
Osičková, Loskot, Loskotová, Strnad, Jurka) 

9) Diskuze 
- SCM Praha – nový trenér (Oscar Martínez), který od 1.7. zaujme místo šéftrenéra  
- Stanovy (diskutovány jednotlivé body a jednohlasná dohoda o zvolení pracovní 

skupiny, která se bude věnovat vypracování nových stanov ČBaS 
- Oslovení Halky Bitmanové k obnovení činnosti TMK 

10) Projednání a schválení ustanovení VH PBaS 
-  VH jednoznačně odsouhlasila 

 
 
 
Zapsala dne 17.6.2021              
Romana Loskotová 



PŘÍJMY VÝDAJE
268 040,00 dotace na talentovanou mládež - Program II.
192 166,00 převod z roku 2019
124 000,00 příspěvky od hráčů na soustředění a kempy TCM

536 798,00 soustředění, kempy TCM
584 206,00 536 798,00 47 408,00

36 266,00 převod z roku 2019
8 200,00 přestupy, hostování, pokuty

111 700,00 startovné za družstva - dospělí,mládež
58 466,00 poplatky za pořadatelská místa, ceny OP, licence TP

156 166,00 58 466,00 97 700,00
100 000,00 dotace na organizaci sportu - Program V.

66 137,00 převod z roku 2019
120 000,00 odměna za činnost v PBaS

55 100,00 členské poplatky PBaS
12 147,00 ostatní (web, poštovné, kancelářský materiál, logo)
13 000,00 příspěvek PTU - vedení účetnictví

221 237,00 145 147,00 76 090,00

CELKEM 961 609,00 740 411,00 ZŮSTATEK
221 198,00

VYÚČTOVÁNÍ ROKU 2020

TMK

STK

ČINNOST  
PBaS



PŘÍJMY VÝDAJE

0,00 0,00 0,00
3 000,00 přestupy, hostování, pokuty

32 000,00 startovné za družstva - dospělí, mládež
52 000,00 poplatky za pořadatelská místa
15 000,00 medaile, diplomy, ceny, licence TP

35 000,00 67 000,00 -32 000,00 
168 000,00 dotace na organizaci sportu

168 000,00 odměna za činnost pro PBaS
členské poplatky PBaS

5 000,00 ostatní (web, poštovné, kancelářský materiál…)
13 000,00 příspěvek PTU, vedení účetnictví

168 000,00 186 000,00 -18 000,00 

221 198,00 221 198,00

CELKEM 424 198,00 253 000,00 ZŮSTATEK
171 198,00

ROZPOČET  NA  ROK  2021

TMK

STK

ČINNOST  
PBaS

PŘEVOD
Z ROKU 2020


