
Zápis ze schůze výboru a trenérů oddílu basketbalu TJ Slavoj Český Brod ze dne 29.8. 2022  
 
Účastníci:  
Jakub Nekolný, Tomáš Hor, Stanislav Šaroch, Lukáš Šlégr, Klára Kunešová, Markéta Stejskalová,, Jiří 
Polák, Petr Fischer, Vojtěch Benák, Pavel Holoubek. 
 
 
Body k jednání: 
 
 
 

 
1. trenérské zabezpečení jednotlivých družstev (hlavní trenéři a praktikanti) pro další sezónu 

2022/2023 včetně jejich odměňování respektive schválení pracovních smluv s trenéry. 
 
 

• Přípravka /U11Mix - trenéři:  Nekolný, Sťastný, Holoubek (U11), Soutěž: Šmoulinka Cup 
• Chlapci U12B - trenéři: Hor, Polák, Benák, Soutěž:Přípravná soutěž mladších minižáků Stč. 
• Dívky U13G - trenéři: Kunešová, Šlégr. Soutěž: Středočeský minibasketbalový přebor 

minižákyň U13. 
• Chlapci U15B - trenéři: Stejskalová, Košnař. Soutěž: Nadregionální liga žáci U15. 
• Chlapci U17B - trenéři: Pekárková, Stejskalová. Soutěž: Nadregionální Liga kadeti U17. 
• Ženy a dorostenky - trenéři: Fischer, Polák. Soutěž: Středočeská basketbalová liga žen. 
• Muži - trenéři: Koudela, Tejček, Kosík. Soutěž: Středočeská basketbalová liga mužů.   

  
 

2. Stanovení výše oddílových příspěvků 
 

Příspěvky se navyšují na  4 200 Kč/pololetí 
 
   
   

3. Úsporná opatření 
 
Oddíl se postupně  dostává do finančního ohrožení. Příčin ekonomických obtíží je více: 
 

• prudký nárůst cen energií, který se promítl do ceny hodiny v hale pro oddíly (TJ, které jsme 
součástí, nakupovala u Bohemia Energy a s následky se potýká stále) 

• výpadek podpory SpS, kterou jsme dostávali poslední roky od basketbalové federace. 
• velmi pravděpodobné výrazné snížení podpory na práci z dětmi a mládeží, kterou jsme 

dostávali prostřednictvím TJ od NSA a od Města z toho důvodu, že bude z větší části použita 
na rostoucí úhradu nákladů provozu sportovních zařízení (ad1), podpora má navíc proti 
předchozím letům i značné zpoždění. 

• úbytek členů mládežnických družstev přes covidové období a tedy pokles výběru oddílových 
příspěvků. 

 
Z těchto důvodů se oddíl dostal v hospodaření do znatelného deficitu již za první pololetí tohoto 
kalendářního roku, které se zdaleka nepodařilo vykompenzovat útlumem činnosti v květnu a červnu. 
Vedení oddílu už připravilo další kroky, které by měly finanční situaci oddílu stabilizovat tak, abychom 
nemuseli omezovat činnost, zejména počty tréninkových hodin a účast družstev v soutěžích. 
Konkrétně: 



• Snižujeme na minimum odměny trenérům (které již dříve nebyly nijak vysoké) v podstatě na 
úroveň cestovních náhrad. Trenéři z řad rodičů již dříve trénovali zcela bez nároku na 
odměnu nebo kompenzaci, nyní se k tomu přidá i většina dalších trenérů, protože basket je 
především jejich koníčkem a mají vůli oddílu pomoci. (Určitou - logickou -  výjimku učiníme u 
těch, kteří k nám dojíždějí z Nymburka nebo z Prahy). 

• Zvýšíme intenzitu jednání s potenciálními sponzory z řad firem a soukromých osob, (máme k 
tomu k dispozici vzor darovací smlouvy, na jejímž základě si dárce může odečíst podporu 
oddílu od daňového základu daně z příjmu) 

• Musíme zároveň zvýšit oddílové příspěvky na první pololetí sportovní sezony 2022/2023 na 4 
200 Kč a ještě důsledněji kontrolovat jejich včasnou úhradu.  

• Nově stanovená výše příspěvků podle předběžných kalkulací nákladové ceny hodiny v hale 
(910 Kč) díky cenám energií ale pokryje náklady družstev přibližně  na jedno čtvrtletí. 
Začneme s tréninky, budeme shánět sponzory, budeme doufat, že stát přistoupí k regulaci, 
která ceny energií alespoň částečně sníží, a pokud se nám sponzory nepodaří sehnat a ceny 
neklesnou, příspěvky prohlásíme zpětně za čtvrtletní. Je to řešení z nouze, ale chceme se 
sezonou alespoň začít. 

• Jsme si vědomi, že částka oddílových příspěvků nemusí být pro každého nevýznamná, v 
případech domácností s nízkými příjmy jsme proto, po projednání žádosti v užším výboru 
oddílu, připraveni činit výjimky, aby dítě z finančních důvodů nemuselo s basketem skončit. 
Činili jsme tak nakonec čas od času i v minulosti, měli jsme v oddíle např. děti v pěstounské 
péči, kterým jsme po prokázání finanční situace příspěvky snižovali. 

• Úkol pro vedoucí družstev – každý vedoucí družstva - obešle rodiče/v případě dospělých 
hráče/ s dokumenty, které vedení připravilo – tzn. 1) Dopis vedení oddílu rodičům 2) 
orientační kalkulace nákladů družstva 3) vzor darovací smlouvy 4) a svým průvodní 
oznámením, kdy začínají tréninky a kdy se konají 

 
 
 
 
 
Zapsal: Hor 
 
Kontroloval: Nekolný, Šaroch. 


