
Hospodaření kraje v roce 2018 

 

Účetní stav financí JmŠS k 1.1.2018. činil 274 258,25 Kč 

 

Konečný účetní stav financí k 31.12.2018 byl 248 201,10 Kč.  

 

Z toho:   Stav pokladní hotovosti   7 446,- Kč 

Stav běžného účtu        190 474,36 Kč 

Stav spořícího účtu        50 280,74 Kč 

 

Stavy účtů a pokladní hotovosti byly překontrolovány dne 1.2.2019 na schůzce hospodáře 

s členy revizní komise. RK komise neshledala závady ve vedení účetnictví, navrhla však 

ponechat na transparentním účtu částku ve výši 50 000,-Kč a zbylou převést na spořící účet 

který je lépe úročen. Hospodář informoval RK a VV o vedení účetnictví kraje od 1.1.2019 

v účetním programu (místo původní excelovské tabulky). Specializovaný účetní SW tak 

zaručí lepší uchování dat a jejich větší přehlednost. Hospodář převzal vedení účetnictví dne 

2.8.2018 od předsedy kraje pana Davida Hampela. 

 

Novinkou od roku 2018 je, že veškeré finanční prostředky, které jednotlivé kluby , kroužky a 

ostatní zainteresované organizace čerpají z rozpočtu JmŠS jsou hrazeny na základě smluv o 

uspořádání turnaje, resp. soutěže. Tyto jsou pak proúčtovány na základě schválení předsedy 

pana Davida Hampela nebo předsedů odborných komisí, jež mají danou akci ve své gesci.  

 

Další změnou je, že platba startovného do vyšších soutěží (KP1a KP2) je prováděna na 

základě vystavené faktury přímo na transparentní účet kraje. OŠS tato povinnost nebyla 

stanoveny, fakturaci startovného nižších soutěží využily jen okresy Znojmo, Vyškov a 

Blansko. Přehled financí na podúčtech jednotlivých okresů je poskytován na požádání, vedení 

účetnictví svazovým hospodářem využívají víceméně všechny okresy. 

 

Rozpočet byl pro účetní rok 2018 navržen jako ztrátový a jeho plnění bylo dodržováno. 

Nebyly čerpány na stránce výdajů  tyto částky: 

 

40000,-Kč – zhotovení nových webových stránek 

  3000,- Kč – odměna za publikační činnost pro pány Vyskočila a Kalendovského 

 

K 31.12.2018 nebyly vyčerpány všechny dotace oddílům, které pracují s mládeží. Po urgenci 

hospodáře tyto oddíly faktury zaslaly a byly následně proplaceny v lednu 2019.  

 

Vyšší byly také mzdové náklady z důvodu proplacení odměn  a mezd i za rok 2017. 

 

Na příjmové straně byly všechny položky plněny dle rozpočtu. Vyšší byl příspěvek od ŠSČR 

na činnost TCM. Nižší naopak členské příspěvky oproti plánu. Vystavené faktury za startovné 

v krajských soutěžích byly ze strany klubů uhrazeny včas. Včas byly zúčtovány i veškeré 

dotace a příspěvky od ŠSČR. Dotace od ŠSČR byla krácena o pokutu 2000,-Kč z důvodu 

neaktuálního údaje ve spolkovém rejstříku. 

 

Vzhledem k nečerpání některých výdajových položek je tak rozpočet za rok 2018 

přebytkový. 

 

Daňové přiznání bylo podáno včas a zbývá vyřešit nepodané přiznání ke srážkové dani za 

2017 a 2018, samotná daň byla včas uhrazena. 

 

Radek Skoumal 

Hospodář JmŠS 



 

 

 

 

 

 

 


