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1.  Úvodní slovo 

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

shrnout a přiblížit činnost sdružení v roce 2016 
 
 
2. Základní informace a vznik 
 

   Spolek vzinkl jako Občanské sdružení oficiálně v březnu roku 2012 z řad 
fanoušků fotbalového klubu Baníku Ostrava. Počet aktivních členů k poslednímu dni v 
prosinci roku 2016 byl 176.  
 
3. Organizace Spolku 

Nejvyšším orgánem Spolku Baník Baníku je členská schůze, kterou tvoří všichni 
členové sdružení. Ze stanov Baník Baníku, o.s. vychází forma řízení sdružení. Funkci 
statutárního orgánu Spolku vykonává devítičlenný výkonný výbor. Na činnost výkonného 
výboru Spolku dohlíží tříčlenná revizní komise. 

4. Členská základna 
 

V průběhu roku 2016 se členská základna ustálila.  
Současný počet členů je 176. Z toho je 14 zakládajících. V řadách spolku je 

kromě fanoušků ostravského klubu i spousta známých osobností nejen v oblasti sportu, 
ale i kultury. Takzvaných honorárních členů je 14. 

 
 
 
 



5. Činnost a aktivity Spolku v roce 2016 
 

Výkonný výbor se scházel dle stanov a debatoval nejen o možnostech rozvoje 
sdružení a jeho dalších krocích. Hned na přelomu ledna a února 2016, spolek OSBB 
uspořádal sbírku peněz a dražbu podepsaného dresu Galatasaray Istanbul od Milana 
Baroše, čímž tak navázal na sbírku chacharů při halovém turnaji. Samotný Baroš ještě 
přidal k darovanému dresu 50.000,- Kč a tak mohlo putovat na dětskou hematologii a 
hematoonkologii v Porubě celých 105.000,- Kč.  V březnu spolek pořádal tradičně 
úspěšný Baníkovský rockový ples. Koncem března proběhla řádná členská schůze. Ve 
stejnou dobu byl zaslán otevřený dopis vedení klubu, který se týkal výhradně uchovávání 
a nakládání osobních dat z adresného ticketingu. Koncem dubna spolek spolupořádal akci 
„Fotbalový den s Baníčky“, který se konal zároveň v Jistebníku, Těrlicku a Viganticích. 
Koncem června se Spolek oficiálně stal jediným držitelem ochranné známky Sk Slezská 
Ostrava. Konec července vyplnilo tradiční setkání fanoušků s majitelem a sportovním 
ředitelem Baníku. V září Spolek předal před domácím utkáním s Opavou šek v hodnotě 
100.000,- Kč na nákup nových míčů pro mládež. V říjnu se spolek spolupodílel na 
organizaci přenosu zápasu s Budějovicemi přes velkoplošnou obrazovku na parkovišti. 
Akce dopadla na výbornou, velká účast fanoušků spolu s vítězstvím potěšila všechny 
účastníky. V říjnu proběhl povedený baníkovský kvíz. Na listopadové výborové schůzi se 
začala rýsovat úzká spolupráce spolku s konkrétním mládežnickým týmem pro další roky.  

Celkově se dá rok 2016 shrnout jako mnohem optimističtější i vzhledem ke 
změně majitele klubu a jeho vyhlídkám do budoucna. Dlouho zkoušená trpělivost a 
důvěra fanoušků vůči předešlým majitelům a vedení klubu se vrací, což dává příslib 
v budoucnu užší spolupráci Spolku s klubem. 
 
6. Finanční zpráva 
 

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

 
 

6.1 Majetek 
 

Spolek v roce 2016 nepořídil žádný nehmotný investiční majetek. Vlastní ovšem 
k užívání doménu – banikbaniku.cz 

 
 
 
 
6.2 Příjmy 

 
Financování činnosti spolku v roce 2016 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 přispěla dražba dresu Milana Baroše. 

 



 
Přijatá částka od členů :        74.715.- 
Přijatá částka za dres M. Baroše                                               66.000.- 
Sbírka na onkologii                                                                   30.230.- 
 
Celkem :                  170.945.-- 
 

 
6.3 Výdaje 
 

Průběžná kontrola výdajů probíhala na základě účetních dokladů během celého 
roku. Kromě částky za platbu domén se darovaly peníze na dětské oddělení, financoval se 
fotbalový turnaj pro nejmladší, miče pro mládež a promítání utkání na parkovišti. 

 
Dar dětské hematologii a hematoonkologii :                          105.000.- 
Platba doména OSBB :                                                                  151.- 
Fotbalový turnaj „Den s Baníčky“ :                                           7.500.- 
Přiznání k dani :                                                                          1.000.- 
Míče pro mládež :                                                                   100.000.- 
Spolupořádání promítání utkání :                                               8.443,- 
 
Celkem :        222.094.-- 
 
Porovnávací graf příjmů a výdajů za existenci Spolku: 
 

 
 

 
 

Zůstatek běžného účtu spolku ke dni 31.12.2016 – 602.779 Kč.  
                                        

 



 
 
7. Plán činnosti na rok 2017 
 

V průběhu roku 2016 se vztahy Spolku s vedením FCB zlepšily, dá se říct, že se 
vrátily do normálu. Výbor sdružení věří, že se podaří nastavit dlouhodobou spolupráci 
s klubem, s největší pravděpodobností s mládeží tak, aby ti největší talenti i díky 
výhodám ze spolupráce s fanoušky zasvětili celý život klubu ze Slezské. 

Kromě jiných aktivit připravujeme úzkou a dlouhodobou spolupráci 
s mládežnickým ročníkem U-15 a nebo burzu FCB dresů.  

Nabádáme všechny členy Spolku, aby v případě nějakého nápadu nebo projektu 
neváhali vedení spolku oslovit. Jakýkoliv smysluplný nápad či projekt je vítán. 

V roce 2017 se bude spolek snažit přilákat více členů, jelikož počet členů je pro 
samotnou sílu a vliv rozhodující. Poprvé v historii Spolku byly výdaje vyšší než příjmy, 
je třeba proto nadále propagovat Spolek jako užitečnou věc a přilákat mnohem více členů. 
Pro výkonný výbor platí pravidelné měsíční schůze, pro členy obnovené schůze 
s vedením klubu a rok 2017 zakončený členskou schůzí. 

 
8. Poděkování 
 

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

 
9. Revizní zpráva 

Viz příloha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě dne 31.1.2017               Vyhotovil : Jiří Holiš 
  
                                                                  
                                                       Předseda a místopředseda sdružení : ………………….. 
 


