
Komentář k rozpočtu 

 

Příjmy 2020: 

Řádek 1. – na činnost mládeže a na KCTM jsme obdrželi z ČAST formou spolufinancování částku ve   

výši 160.000,- Kč, skutečnost byla o něco vyšší. Řada krajů měla problémy plánované akce uskutečnit 

a vracela nevyčerpané   prostředky do rozpočtu ČAST. Obdobné problémy byly ale i v rozpočtu ČAST, 

kdy z důvodu neuskutečněných akcí se vracely velké částky (účelově určené) do státního rozpočtu, 

další prostředky se použily na nákupy materiálů apod. 

Příjmy 2021: 

 

Řádek 1. – na rok 2021 jsme obdrželi od  ČAST na spolufinancování činnosti mládeže celkem   

170.000,- Kč (viz přiložený  Projekt na podporu rozvoje mládeže v kraji – podrobný rozpočet), věříme, 

že přes napjatost s termíny se uvedená částka účelně použije 

Řádek 2. – startovné z uplynulé sezony se přesunulo z důvodu zrušených soutěží do nastávající sezony, 

oddíly,  respektive jednoty nebudou tedy znovu platit startovné. 

Řádek 3. – je to ponecháno v příjmech na rok 2021, VV KSST navrhuje nevracet evidenční poplatky 

z roku 2020, tyto jsou vázány na řadu akcí v roce 2021 

Řádek 5. – VV KSST neplánuje ukládání pokut, věříme v disciplinovanost všech zúčastněných 

 

Výdaje 2020: 

Řádek 1. a 2. – navazuje na řádek č.1 v příjmech, jenom připomínám, že řada krajů měla problémy 

s čerpáním těchto účelových prostředků. 

Řádek 7.  – odměny : členům VV  a  DR bylo vyplaceno za rok 2020 z této rozpočtované položky 

celkem  72.000,- Kč: Juřena 13 tis., Prázdný 12 tis., Beneš 9 tis.,ale odměnu za 2.pololetí ve výši            

3 tis.obdržel  formou faktury za služby – celkem tedy 12 tis. , Chalupa 11 tis., Jemelka 6  tis. 

(1.pololetí)., Plachý 6 tis.(1.pololetí),   Bezděk 5 tis.,  Kovačík 7 tis., Altman 3 tis.(2.pololetí).  

Řádek 8 – KP dospělých, finále ČP, příspěvek KSST na pořádání turnajů dospělých v kraji, rozhodčí, 

poháry 

Řádek 9. – např. částečné náklady na úpravu webových stránek (14.520,- Kč), náklady na schůze + 

konferenci (7.463,-Kč), poštovné a jiné poplatky 

Výdaje 2021: 

Řádek 1. a 2. – navazuje na příjmy 2021 v řádku 1 (viz přiložený projekt na podporu rozvoje mládeže) 



Řádek č.6 – plánovaná školení trenérů a rozhodčích, v této oblasti je velmi aktivní Petr Altman (viz 

jeho zpráva)  

Řádek č.7 – činnost VV je zodpovědná a navíc v oblasti financování  stále složitější, navrhované 

odměny jsou nižší než v roce 2020 a budou případně vyplaceny až za 2.pololetí 

Řádek č.8 – KP dospělých, finále ČP, příspěvky na pořádání turnajů dospělých 

Řádek č.9 – např. doplatek za úpravu webových stránek, zápisy do OR 

Řádek č.10 – nová položka, VV KSST chce podpořit trenéry mladých hráčů 

 

Doplňující informace: 

- spořící účet u FIO banky byl k 31.12.2020 ve výši 401.921,58 Kč 

- v pokladně byla k 31.12.2020 hotovost ve výši 3.724,- Kč 

- stav běžného účtu KSST Olomouc byl k 31.12.2020 ve výši 275.117,- Kč 

 

 

 

 

Dozorčí rada KSST Olomouc provedla 28.6.2021 roční kontrolu hospodaření za rok 2020 – viz 

samostatná zpráva. 

 

 5.července 2021, zpracoval J. Juřena ve spolupráci s VV KSST Olomouc 

 

 


