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1. Obecné informace o organizaci
Název:
Brněnský svaz malé kopané, z. s.
Sídlo:
Hlinky 35, 603 00 Brno
IČ:
266 42 441
Právní forma:
spolek
Spisová značka:
L 10084 vedená u Krajského soudu v Brně
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Brněnský svaz malé kopané má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve
sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
-

organizoval tréninky a soutěže malého fotbalu na území města Brna
připravoval a realizoval účast oddílů klubu v městských, regionálních a
celorepublikových soutěžích
vytvářel metodické přípravy pro tréninky a soustředění oddílů
podporoval a rozvíjel malý fotbal v Brně
podporoval mládež a sportovně talentovanou mládež za účelem jejího rozvoje
medializoval a propagoval malý fotbal v Brně
podporoval vznik a činnost malého fotbalu v městských částech statutárního města
Brna

6. 1.

Reprezentace České republiky v malém fotbale skončila na mezinárodním
turnaji v rakouském Altheimu na 1. a 5. místě. „A“ tým zvítězil již počtvrté
v řadě a výběru do 21 let připadla pátá pozice. Brněnský svaz malé kopané
reprezentovali v kategorii mužů Tomáš Selinger, David Macko, Čeněk Cenek a
Bohumír Doubravský. V kategorii U21 pak Dominik Moučka.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3330-ceska-reprezentace-malehofotbalu-poctvrte-v-rade-vyhrala-turnaj-v-altheimu-raduji-se-i-hraci-z-brna)

7. 6.

Brněnský svaz malé kopané zorganizoval druhý ročník letního turnaje ZŠ
v malé kopané.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3410-bsmk-usporadal-druhyrocnik-letniho-turnaje-zs-v-ramci-projektu-mir-na-spravnou-branku)

8. 6. a 25. 6. Brněnský svaz malé kopané se zúčastnil dětských dnů v MČ Brno - Jih a MČ
Brno - Černovice.
(více
zde:
http://malakopanabrno.cz/novinky/3420-bsmk-se-zucastnildetskych-dnu-kde-si-ti-nejmensi-mohli-vyzkouset-nas-sport)
21. 6.

Vítězem ligového poháru BSMK se stalo KMK Dynamo Brno.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3412-kmk-dynamo-brno-slavivitezstvi-v-ligovem-poharu-prekvapiveho-finalistu-fc-premrhane-talentyporazilo-jedinou-brankou)

24. 6.

Výběr Brna podruhé v historii vyhrál Superligu malého fotbalu, když doma
porazil Olomouc.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3414-mistri-brno-podruhe-vhistorii-vyhralo-superligu-maleho-fotbalu)
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13. 7.

KMK Dynamo Brno se zúčastnilo Českého národního poháru, který se konal
v Praze. Vítěz brněnského ligového pohárů bohužel nedokázal postoupit ze
základní skupiny a turnaj tak pro něj skončil po nejnižším možném počtu
zápasů.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3426-triumf-novacka-ceskynarodni-pohar-ovladly-spoje-praha-dynamo-skoncilo-uz-ve-skupine)

24. 8.

V Brně se konaly národní hry (EMF Nations games) za účasti reprezentací ČR,
Slovenska, Rumunska a Španělska. Česká reprezentace nakonec obsadila
druhou příčku. Brněnský svaz malé kopané reprezentovali Dominik Kunický,
Davis Presl a Bohumír Doubravský.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3431-cesi-bez-prohry-druzinations-games-v-brne-ovladli-rumuni)

1. - 11. 10.

Česká republika obsadila na mistrovství světa v malém fotbalu v australském
Perthu 5. místo, když ve čtvrtfinále nestačila na pozdější vítěze z Mexika.
Brněnský svaz malé kopané reprezentovali Dominik Kunický, Patrik Levčík,
David Presl a Bohumír Doubravský.
(více zde: http://malakopanabrno.cz/novinky/3452-zlata-pout-skoncila-ceskareprezentace-vypadla-ve-ctvrtfinale-ms-s-mexikem)

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval Brněnský svaz malé kopané také vedlejší
činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům a
organizování doprovodných akcí v podobě turnajů v malém fotbale.
3. Struktura organizace
Nejvyšším orgánem Brněnského svazu malé kopané je valná hromada. Nejvyšším výkonným
orgánem je Správní rada.
Statutárním orgánem je:
Dr. Filip Juda, prezident svazu
Mgr. René Pazdera, viceprezident svazu
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních
orgánů.
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4. Hospodaření organizace
Brněnský svaz malé kopané v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a příspěvků od sportovních organizací.
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:

Mgr. René Pazdera
23. 3. 2020
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