
VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ BANÍK BANÍKU 2015 
 

Obsah: 
1. Úvodní slovo 
2. Záklaní informace 
3. Organizace občanského sdružení 
4. Členská základna 
5. Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2015 
6. Finanční zpráva 
           6.1  Majetek 
           6.2  Příjmy 
           6.3  Výdaje 
7. Plán činnosti na rok 2016 
8. Poděkování 
9. Příloha ( revizní zpráva ) 

 
 
1.  Úvodní slovo 

    
Milí členové a příznivci OS Baník Baníku, dovolte mi v následujících větách 

shrnout a přiblížit činnost sdružení v roce 2015 
 
 
2. Základní informace a vznik 
 

   Občanské sdružení vzniklo oficiálně v březnu roku 2012 z řad fanoušků 
fotbalového klubu Baníku Ostrava. Počet aktivních členů k poslednímu dni v prosinci 
roku 2015 byl 177. 
 
 
3. Organizace občanského sdružení 

Nejvyšším orgánem Občanského sdružení Baník Baníku je členská schůze, kterou 
tvoří všichni členové sdružení. V současnosti naše členská základna čítá celkem 
stodvacetsedm aktivních členů. Ze stanov Baník Baníku, o.s. vychází forma řízení 
sdružení. Funkci statutárního orgánu občanského sdružení vykonává devítičlenný 
výkonný výbor. Na činnost výkonného výboru občanského sdružení dohlíží tříčlenná 
revizní komise. 

 
4. Členská základna 
 

V průběhu roku 2015 se členská základna rozšířila i díky úpravě stanov. Úprava 
spočívá v tom, že člen, který příspěvek nezaplatí pro daný rok, nebude ze sdružení 
vyřazen, ale „jen“ mu bude pozastaveno právo hlasovat či o čemkoliv rozhodovat. Stane 
se z něho tzv. pasivní člen. 



Současný počet členů je 177. Z toho je 17 zakládajících. V řadách sdružení je 
kromě fanoušků ostravského klubu i spousta známých osobností nejen v oblasti sportu, 
ale i kultury. Takzvaných honorárních členů je 11. 

 
 

5. Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2015 
 

Podstatným bodem sdružení bylo a je zviditelnění organizace, jež by zapříčinilo 
velký nárůst členů. Původní plán byl majetkový vstup sdružení do klubu, ale realita 
zůstala jak za počtem členů tak financemi, nutno si přiznat, za očekáváním. Celkový vliv 
a funkce sdružení byly poznamenány stále se zhoršujícím vztahem nejen sdružení ale i 
všech fanoušků vůči vedení v čele s majitelem klubu.  

Výkonný výbor se sešel každý měsíc, tak jak velí stanovy a debatoval nejen o 
možnostech rozvoje sdružení a jeho dalších krocích. Hned na úvod roku, v únoru 2015, 
sdružení OSBB objednalo velký transparent s červenou kartou patřícímu vedení klubu 
umístěném přímo u Bazalů. Červená karta měla obrovský ohlas nejen u veřejnosti, ale i 
v médiích. V březnu jsme do svých řad získali významného člena v podobě honorárního 
člena Václava Svěrkoše. V dubnu proběhlo setkání s Milanem Barošem, o které bylo 
velký zájem. Květen byl ve znamení rozlučky s naším domovem, stadionem Bazaly, ke 
kterému sdružení přispělo plakátem. V červnu výbor podpořil pokračující bojkot 
domácích zápasů a v srpnu proběhl velmi úspěšný koncert Jarka Nohavici pro členy 
sdružení v restauraci Parlament. Tento koncert měl, kromě skvělé zábavy všech 
zúčastněných, pozitivní dopad na transparentní účet sdružení, kdy výtěžek byl přes 
padesát tisíc korun. Sdružení se také podílelo na vzniku stránek Šafarčík-hrobař Baníku. 
Podobná kampaň proti majiteli klubu a spol pokračovala v říjnu, kdy na našich stránkách 
vznikl další článek jménem: „Výzva fanouškovi, volání o pomoc.“ V prosinci, kdy už to 
vypadalo na zánik klubu, proběhly přípravy pro zaregistrování nové ochranné známky Sk 
Slezská Ostrava i s logem. Rok jsme zakončili tím, že jsme rozšířili nová registrační 
místa pro možné nové členy i mimo město Ostrava.  

Celkově se dá rok 2015 shrnout jako zlomový pro komunikaci s vedením, kdy 
další společná spolupráce s dnes už bývalým vedením klubu se v průběhu posledních 
dvou let ukázala jako vyloučená. 
 
 
6. Finanční zpráva 
 

Snaha o maximální transparentnost financování činnosti občanského sdružení se 
odráží v transparentním účtu, na kterém jsou všechny informace o příjmech i výdajích 
zveřejněny dálkovým přístupem. 

 
 

6.1 Majetek 
 

Občanské sdružení v roce 2015 nepořídilo žádný nehmotný investiční majetek. 
Vlastní ovšem k užívání doménu – banikbaniku.cz 

 



6.2 Příjmy 
 

Financování činnosti občanského sdružení v roce 2015 bylo zajištěno výhradně 
dary a příspěvky členů. Povinnost platit členské příspěvky je stanovena na 500,- Kč a to 
k 31. březnu aktuálního roku.  Velkou částkou přispěl také koncert Jarka Nohavici. 

 
 
Přijatá částka od členů :      134.133.-- 
Přijatá částka za koncert J. Nohavici                                        51.600.-- 
 
Celkem :                  185.733.-- 
 

 
6.3 Výdaje 
 

Průběžná kontrola výdajů probíhala na základě účetních dokladů během celého 
roku. Kromě částky za platbu domén se na začátku financovala karta fanouška pro minulé 
vedení klubu, kdy půlku ceny přispělo i OS Chachaři. Dále se společně  s chachary 
realizovalo rozloučení s Bazaly, kde se z našeho účtu platila výroba plakátu. Na konci 
roku, jsme se rozhodli zaregistrovat ochrannou známku. 

 
Platba bigboard červená karta :                                                28.677.- 
Platba doména OSBB :                                                                  151.- 
Plakát rozlučka s Bazaly :                                                           6.401.- 
Poplatek za ochrannou známku :                                              12.500.- 
 
Celkem :           47.729.-- 
 
Porovnávací graf příjmů a výdajů za existenci OSBB: 
 

 
 



 
 

Zůstatek běžného účtu občanského sdružení ke dni 31.12.2015 – 652.528 Kč.  
                                        
 

7. Plán činnosti na rok 2016 
 

V průběhu roku 2015 vztahy OSBB s vedením FCB ochladly na takovou míru, že 
veškerá spolupráce s dnes již bývalým vedením nepřipadala v úvahu. Výbor sdružení věří, 
že s novým majitelem klubu naváže mnohem lepší vztah a v budoucnu, a třeba již 
v tomto roce, i případnou zatím blíže nespecifikovanou spolupráci. 

OSBB plánuje společenské akce jako např. Rock Baníku. 
Nabádáme tímto všechny členy OSBB, aby v případě nějakého nápadu nebo 

projektu neváhali vedení sdružení oslovit. Jakýkoliv smysluplný nápad či projekt je vítán. 
V roce 2016 se bude sdružení snažit přilákat více členů do sdružení, jelikož počet 

členů je pro samotnou sílu a vliv sdružení rozhodující. Pro výkonný výbor platí 
pravidelné měsíční schůze, pro členy snad obnovené schůze s vedením klubu a rok 2016 
zakončený členskou schůzí. 

 
 
8. Poděkování 
 

Chtěli bychom poděkovat jménem občanského sdružení všem členům a 
sympatizantům za to, že přispěli svou aktivitou či finančním příspěvkem k dalšímu roku 
působení Občanského sdružení Baník Baníku.  

 
 
9. Revizní zpráva 

Viz příloha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě dne 31.1.2016               Vyhotovil : Jiří Holiš 
  
                                                                  
                                                       Předseda a místopředseda sdružení : ………………….. 
 


