
Hospodaření kraje v roce 2014 

 

Účetní stav financí JmŠS k 1. 1. 2014 byl 126.891,16 Kč. V této položce byla obsažena 

i nevyzvednutá dotace ŠSČR z roku 2012 pro 10 oddílů. 

 

Konečný účetní stav financí k 31. 12. 2014 byl 122.332,21 Kč. 

 

Dotace oddílům, které nebyly vyzvednuty (11.590,- Kč) se staly součástí financí JmŠS. 

 

Ze zákona přibyla položka daň z úroků, čímž spolky nemající zdanitelné příjmy nemusí 

podávat daňové přiznání.  

 

Rozpočet byl plánován ztrátový 80.000,- Kč, z toho 30.000,- Kč měla být rekonstrukce webu 

JmŠS a 10.000,- Kč vyplacení dotace ŠSČR oddílům. Asi 40.000,- Kč byl rozdíl příjmů 

a výdajů roku 2014. Některé vyšší příjmy, nevyplacené výdaje a nevyplacení dotace oddílům 

stanovily celkovou ztrátu pouze 4.500,- Kč. Ke ztrátě je nutné připočíst i 3.000,- Kč za 

omylem 2x zaplacený příspěvek na školení lektorů. 

 

Vedení účetnictví jednotlivým okresům využívá v různé míře 6 okresů. Okres Brno-venkov si 

vede účetnictví u OS ČSTV. Výpisy jednotlivých pohybů jsou zasílány okresním 

funkcionářům na požádání a v lednu následujícího roku celoroční výpis. 

 

Rozpočet na rok 2015 vychází hlavně z loňských hodnot a vyplývajících změn. Ztráta vychází 

70.000,- Kč. 30.000,- Kč je plánovaná rekonstrukce webu. Zbývající ztráta už letos reálně 

hrozí. Postupem let přibývaly položky nebo se navyšovaly jejich hodnoty, ale příjmy 

zůstávaly stejné. Při tomto vývoji bychom byli za 2 roky s rezervou na nule. Bude potřeba 

zamyslet se, které výdaje se budou muset zrušit popř. ponížit nebo změnu na straně příjmové. 

 

Bod   6. Snížen příjem z pokut, část z nich bude postoupena kontumací poškozeným oddílům 

Bod   8. Příjem ze školení rozhodčích bývá vyšší než bývalo plánováno 

Bod 17.-19. Navýšení o příspěvek na uspořádání KP seniorů 

Bod 20. Výdaj ponížen o nájemné 

Bod 33. Ponížen paušál o odměnu členovi STK 

Bod 40. Nová položka Daň z úroků 

Bod 49.a Vratka 2x vyplaceného příspěvku na školení lektorů 
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