
Komentář k hospodaření JčŠS za rok 2022 

 

Hospodaření JčŠS skončilo v roce 2022 účetním přebytkem, tj. uzávěrka k 15.1. 2023 vyšla 

kladným hospodářským výsledkem (HV). Na začátku loňského roku, tj. 2022 byl stav na účtu 

202 970,32 Kč a na konci tohoto roku byl stav  193 135,32 Kč. Rozdíl oproti HV je dán 

principem podvojného účetnictví, kde jsou zahrnovány i dohadné položky ve formě 

očekávaných příjmů příštích období. Tyto položky mají svůj základ v dotacích, resp. jejich 

doplatcích, konkrétně od Krajského úřadu v CB. Loni jsme účetně formálně končili ve ztrátě, 

což bylo dáno tím, že jsem právě doplatky dotací neuvažoval, přišly až po konferenci JčŠS.  

 Oproti rozpočtu došlo v roce 2022 k několika diferencím. 

U příjmů v členských příspěvcích – zde je rozdíl způsoben tím, že rozpočet se stanovuje už 

v lednu, kdežto příspěvky se platí až později a někdo se může nechat vyřadit z registrace nebo 

naopak nový člen může přibýt. Podobně u startovného družstev není předem znám počet 

družstev ve třetí divizi. 

Nižší jsou dotace od ŠSČR, zejména pro KTCM, kde je částka závislá na dosažených 

výsledcích. U provozní dotace je reálná částka vyšší, protože značná její část je odvozena od 

splnění podmínek, které se nemusí podařit. 

Dotace od kraje jsou vyšší než očekávané, tam je to vždy v lednu taková střelba od boku. A 

vzhledem k tomu, že nám dotace dělají řádově ¾ příjmů, jejich výše nesmírně ovlivňuje to, co 

si můžeme dovolit. 

V ostatních příjmech je zahrnuta právě i položka očekávaného příjmu z doplatku dotace KÚ 

na provoz. Doplatek na KTVM není zahrnut, protože projekt KTCM je rozvržen až do 

30.6.23 a např. z něj mohou být čerpány akce letošního roku. Dále jsou vyšší spoluúčasti, to 

proto, že jsou odvozené, tedy závislé na výši dotace a jak už bylo řečeno, není rozumné 

počítat s příliš velkými dotacemi, abychom se nedostali do problémů. 

 

U nákladů jsou u soutěží družstev nižší částky, protože např. platby za LOK jsou odvozeny od 

počtu družstev a některé soutěže se neuskutečnily. 

U soutěží jednotlivců dochází také k disproporcím, např. u dospělých vyšší nájem, u mládeže 

nebyly některé položky čerpány. Zde bych chtěl podotknout, že stav, kdy je někde položka 

vyšší a jinde nižší může být způsoben tím, že je např. společný nájem pro obě akce a na 

faktuře je uveden jen jednou položkou. Nechci pořadatele zatěžovat nadměrnou byrokracií, 

aby do detailu vše rozepisovali. Tímto chci poděkovat všem, kteří na fakturách uvádějí 

podrobnosti ve vztahu k rozpočtu. 

Vyšší jsou náklady u KTCM. To je způsobeno v zásadě tím, že jeho provoz je bytostně 

závislý na dotacích. V průběhu roku pak jak manažer KTCM tak i dotační manažer vědí jaká 

bude reálná dotace a podle toho korigují rozsah akcí. Ne vždy je z faktury patrné, že se jedná 

o akci KTCM nebo jen o akci mládeže, která není součástí TC. 

Mzdové náklady jsou tabulkově nižší, počítal jsem např. s rozšířením KM. Naopak jsem 

pozapomněl na hospodáře, jemuž odměnu 2000 Kč ex post odsouhlasil VV. Je zahrnuta 

v provozních nákladech. I zde jsou rozdíly, celková výška je zanedbatelná a asi nemá cenu je 

rozebírat. 

 Snížení stavu finančních prostředků meziročně ukazuje, že musíme výdaje pečlivě zvažovat, 

zda na ně budeme mít. Do budoucna se neočekává zvyšování dotací, proto bude nutné zvýšit 

vlastní ovlivnitelné příjmy, tj. členské příspěvky a startovné. Obě tyto kategorie jsou po 

mnoho let stejné, a přitom se dramaticky zvýšily náklady (nájemné,..). 
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