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Výroční zpráva  

za rok 2019 

 

T.B.C. Králův Dvůr, z.s. 
 
 
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. 1. 2019 a končící dnem  
31. 12. 2019 na základě vyhodnocení činnosti T.B.C. Králův Dvůr, z.s.  
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1. Obecné informace o organizaci 
                                                                        
Název účetní jednotky: T.B.C. Králův Dvůr, z.s. 
Sídlo:     Nad Stadionem 354, 267 01 Králův Dvůr 
IČ:     26536391 
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 11945 vedená u Městského soudu v Praze 

 
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
 
Hlavní činností spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak florbalu, 
její organizace, řízení, propagace, a další s tím související úkoly. 
 
Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost organizace provozování, 
zejména: 
a) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářel pro 
ni materiální a organizační podmínky,  
b) svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v 
oblasti jeho vlivu na zdraví, 
c) provozoval a vytvářel možnosti sportovní činnosti - florbalu pro zájemce z řad 
veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže, 
d) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními 
organizacemi i jednotlivci. 
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T.B.C. Králův Dvůr je florbalový klub, který funguje od roku 2000. Spolek od svého 
vzniku je zaměřen na děti a mládež ve věku od 6 do 23 let. Snahou klubu je 
vychovávat vlastní hráče od nejmladších až po dospělé. Cílem je mít obsazené 
všechny věkové kategorie. V současné době má spolek 11 družstev z nichž sedm je 
mládežnických. Hlavní náplní klubu T.B.C. Králův Dvůr je pravidelná sportovní 
činnost, která je tvořena pravidelnými tréninky několikrát týdně a účastí na různých 
závodech a turnajích. Tým Juniorů, který hraje II. ligu, má tréninky čtyřikrát týdně. 
Týmy dorostu, starších žáků a mladších žáků trénují třikrát týdně. Týmy Elévové a 
přípravka trénují dvakrát týdně. Všechny tyto týmy jsou zaregistrovány do oficiálních 
soutěží. Oddíl přípravky zatím jen trénuje a nezúčastňuje se oficiální soutěže. 
Florbalové tréninky probíhají v pronajaté sportovní hale od města Králův Dvůr. Kromě 
pravidelných tréninků a zápasů v jednotlivých soutěžích se mládežnické oddíly 
účastní největších florbalových turnajů na světě, pro mladší ročníky pod názvem 
„Prague games“ a pro starší ročníky pod názvem „Czech open“. O letních 
prázdninách klub pořádá dva týdenní turnusy letního soustředění rozdělené dle 
věkových kategorií.  
 
Mezi největší úspěchy roku 2019 řadí spolek získání nového šéftrenéra oddílu, pana 
Jaroslava Pokorného. Také získání dotací a dvou nových partnerů oddílu, a s tím 
související pořízení Ipadů a dalších pomůcek pro trenéry všech kategorií. 
 
 
Úspěchy oddílů: 
 
Muži C postoupili do vyšší ligy PH + SČ přebor mužů. 
Muži B se umístili na konečném 3. místě v nejvyšší regionální soutěži. 
Junioři postoupili ze 3. ligy z prvního místa do 2. ligy se skóre 145:51. 
Starší žáci se umístili na konečném 4. místě na mezinárodním turnaji Slovakia Cup 
v Bratislavě. 
 
 
 
3. Struktura organizace 
 
Nejvyšším orgánem T.B.C. Králův Dvůr, z.s. je členská schůze.  
 
Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za rok Výbor. 
 
Předseda: 
MILAN KARŠŇÁK, dat. nar. 28. července 1976 
Nad Stadionem 354, 267 01 Králův Dvůr 
Den vzniku funkce: 27. května 2015 
Den vzniku členství: 27. května 2015 
 
Člen výboru: 
TOMÁŠ POKORNÝ, dat. nar. 7. července 1983 
Nad Stadionem 352, 267 01 Králův Dvůr 
Den vzniku členství: 27. května 2015 
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Člen výboru: 
LUBOŠ PROŠEK, dat. nar. 24. května 1968 
Nad Stadionem 339, 267 01 Králův Dvůr 
Den vzniku členství: 27. května 2015 
 
4. Členská základna   
                                                                                          
1) Členská základna dětí a mládeže do 5 let věku včetně (ročník narození 
2015 a mladší) cvičící alespoň 1x týdně   -     1 
 
2) Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 - 23 let (ročník narození 1997 - 
2014) cvičící alespoň 1x týdně  -      102 
3) Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 - 23 let (ročník narození 1996 - 2013) 
cvičící alespoň 2x týdně a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za rok, z 
toho: 
3a) Členská základna soutěžících dětí ve věku 6 - 10 let (ročník narození 2010 
- 2014) a cvičících alespoň 2x týdně     -   16 
3b) Členská základna soutěžících dětí a mládeže ve věku 11 - 16 let (ročník 
narození 2004 - 2009) a cvičících alespoň 2x týdně  -    51 
3c) Členská základna soutěžící mládeže ve věku 17 - 23 let (ročník narození 
1997 - 2003) cvičící alespoň 2x týdně    -    43 
 
 
 
5. Hospodaření organizace  
 
Spolek T.B.C. Králův Dvůr v průběhu roku financoval svoji činnost zejména 
z provozní dotace a přijatých příspěvků.  
 
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření +17.000 Kč.  
 
Dotace: 
 
MŠMT Můj Klub - Dotace pro florbalový klub T.B.C. Králův Dvůr 
Finanční příspěvek na mzdové náklady trenérů, kteří se pravidelně věnují 
mládežnickým oddílům. Další finanční prostředky byly použity na nákup potřebného 
florbalového sportovního vybavení, jakou jsou míče, hokejky, branky, balanční a další 
tréninkové pomůcky a na nákup dresů pro mládež, které se účastní závodů. 
 
Středočeský kraj - Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit 
Finančních prostředků na pokrytí provozních výdajů v roce 2019, které jsou pro 
spolek velice důležité a nevyhnutelné. Provozní výdaje spolku T.B.C. Králův Dvůr 
tvoří největší část rozpočtu spolku. 
Největší položkou je nájemné sportovní haly, kterou si spolek pronajímá od města 
Králova Dvora.  
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Podrobnější informace o hospodaření spolku ve sledovaném období jsou uvedeny v 
přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  
 
6. Závěr 
 
Získaná dotace přispěla k finančnímu zajištění klubu a tím došlo k větší stabilitě 
klubu, motivaci hráčů a ke zlepšení jejich výkonů.  
 
Cílem na další rok je přivést další finanční prostředky do klubu, aby nebyl ohrožen 
provoz klubu a byly zachovány všechna mužstva v aktuálním stavu. 
Spouštění členské sekce na oficiálních internetových stránkách, dále rozšíření potu 
trenérů a zkvalitnění tréninkových procesů. 
Posledním cílem pro rok 2020 je volební valná hromada. 
  
 
Sestavil Milan Karšňák 
Dne 24. 6. 2020 
 


