
 
 

Výroční zpráva 

Brněnského svazu malé kopané, z. s. 

za rok 2016 
 

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 

31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a její 

jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady Brněnského svazu malé 

kopané konané dne 19. března 2017.  
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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 

 

9. 1.  Česká republika porazila Německo v přátelském utkání hráčů do 21 let 

v Milovicích výsledkem 4:0. Brněnský svaz malé kopané reprezentovali 

Dominik Kunický, Michal Mezník a Jan Hloch.  

  

27. 1.  Na zasedání VH BSMK byl znovuzvolen prezidentem svazu Dr. Filip Juda, 

viceprezidentem BSMK Mgr. René Pazdera a členem Správní rady Ing. Pavel 

Rosenbach.  

 

31. 1.  Brněnský rozhodčí Martin Šmarda byl vybrán jako jeden z rozhodčích pro 

prestižní turnaj Numeris Cup, který se konal v Tunisku. Mimo jiné zápasy měl 

na starosti také řízení finálového utkání.  

 

21. 2.  Česká republika porazila Tunisko a tamního klubového mistra Tazarku 

v přátelských utkáních v Hammametu (Tunisko) výsledkem 3:2, resp. 11:7. 

Brněnský svaz malé kopané reprezentovali Patrik Levčík a Michal Mezník. 

 

27. 2.  Gunners Brno zvítězili v prvním ročníku zimního turnaje BSMK, který se 

konal na Srbské.   

 

24. 4.  Česká republika sehrála přátelské dvojutkání s Anglií v Londýně. Nejprve 

remizovala 2:2, druhý zápas vyhrála 3:2. Brněnský svaz malé kopané 

reprezentovali Čeněk Cenek a Bohumír Doubravský. 

 

9. 6. Výběr Brna se v premiérovém ročníku celostátní ligy umístil na 5. příčce. 

 

23. 6. Vítězem ligového poháru BSMK se podruhé v řadě stal Leram. 
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9. 7.  Restaurace Starobrno obsadila na Českém národním poháru v Havlovicích 

druhé místo a vybojovala si tak vstupenku na Ligu mistrů. Druhý brněnský 

zástupce Vyšší princip skončil pátý. 

 

17. 7.  Česká republika se stala mistrem Evropy v malém fotbalu v kategorii do 21 let. 

Na ME v Praze Brněnský svaz malé kopané reprezentovali Dominik Kunický a 

Michal Mezník. 

 

27. 8.   Česká republika získala bronzové medaile na Mistrovství Evropy v malém 

fotbalu mužů, které se konalo v maďarském Székesfehérváru. Brněnský svaz 

malé kopané reprezentovali Marek Gruber a Patrik Levčík. 

 

11. 9.  Brněnský svaz malé kopané se zúčastnil „Dne náborů“ na Kraví hoře. Při této 

akci měly děti možnost si vyzkoušet více než čtyřicet sportů, mezi nimi i malou 

kopanou. Toho nakonec využilo přes tři a půl tisíce návštěvníků. 

 

1. 11.   Proklatě dobrý kuřata zvítězila v prvním ze dvou finálových utkání o titul 

mistryň ČR v malém fotbalu nad Seňoritkami z Černé Hory jasně 9:1 a 

vytvořila si tak výbornou výchozí pozici před jarní odvetou. 

 

23. 11.  Výběr Brna se ve druhém ročníku celostátní ligy umístil po podzimní části na 

2. příčce. 

 

9. 12.  Brněnský svaz malé kopané uspořádal v rámci projektu „Miř na správnou 

branku“ vánoční turnaj dětí na ZŠ Kneslova v Brně - Černovicích.  

  

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:  Mgr. René Pazdera 

Dne:  23. 3. 2017 



Výroční zpráva  
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 

za rok 2016 

 
 

 

Příloha č. 1 - Výkaz zisku a ztráty  
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Příloha č. 2 - Rozvaha  

 

 
 


