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Peníze - získávání a nakládání s nimi,
Tvorba, þerpání a kontrola rozpoþtĤ – napĜ. na akcích,
Správa majetku, vedení pokladny na akci, kontrola
správnosti úþetních dokladĤ, vybírání penČz a jejich
utrácení,
Vedení úþetnictví a plnČní daĖových povinností,
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Vlastní zdroje
PĜíjmy od úþastníkĤ na akcích – tábory, výpravy
ýlenské pĜíspČvky
PĜíjmy z vlastní þinnosti – pronájem klubovny,
pĜíjmy za reklamu, atd.

Cizí zdroje
Dotace, granty
Dary – penČžní i hmotné – bonbóny, laviþka,
drobnosti do tomboly, automobil
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JUNÁK je nestátní nezisková organizace
DanČ
Právní subjektivita



HOSPODAěENÍ STěEDISKA – za vše
zodpovídá VEDOUCÍ STěEDISKA
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MĤže se této zodpovČdnosti þásteþnČ zbavit delegovat
S tím také pĜedává pravomoc.
Speciálním pĜípadem je HOSPODAěENÍ NA AKCÍCH,
za které je zodpovČdný VEDOUCÍ AKCE
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Prvotní doklady – napĜ. PARAGON:
 NÁZEV = oznaþení úþetního dokladu,


CO DOKLÁDÁ A PRO KOHO = obsah úþetního pĜípadu a jeho
úþastníky



KOLIK A ZA KOLIK = penČžní þástku nebo informaci o cenČ za
mČrnou jednotku a vyjádĜení množství – napĜ. blok A5, 3 ks, á 15,50
– celkem 46,50 Kþ,



KDY = okamžik vyhotovení úþetního dokladu – datum vyhotovení,
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Úþetní doklady vznikají z prvotních dokladĤ, a to
doplnČním dalších náležitostí úþetních dokladĤ nebo
jako nové písemnosti (interní doklady).
Úþetní doklady tedy musí obsahovat veškeré náležitosti
prvotních dokladĤ a dále:
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KDO TO SCHVÁLIL = Vlastnoruþní podpis osoby odpovČdné za úþetní
pĜípad (osoby, která úþetní doklad schválila)
KDO TO ZAÚýTOVAL = Vlastnoruþní podpis osoby odpovČdné za
zaúþtování úþetního pĜípadu
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PĜíjmový pokladní doklad
Výdajový pokladní doklad
Výpis z bČžného úþtu
PĜijatá faktura
Vystavená faktura
Interní doklad
Protokoly o majetku (napĜ. zaĜazení nového
tee-pee nebo vyĜazení poškozeného stanu).

ze dne

PĜíjmový pokladní doklad þ. 36

PĜijato od:

Olga Bokvajová
300,00

ýástka:
ýástka slovy:

TĜista Kþ

poplatek RB 2007

Úþel:

Podpis pokladníka:

Schválil:

Zaúþtoval:
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ýíslo
þ.
Ĝ. dokladu

ze dne

Výdajový pokladní doklad þ. 4

20.10.2007

Junák - svaz skautĤ a skautek ýR, okres Praha 3
Pitterova 1, 130 00 Praha 3
IýO 005 69 968
Vyplaceno komu:
ýástka:

Datum

Text

1.
2.
3.
4.

1 997,50

ýástka slovy:
Úþel:

Olga Bokvajová

JedentisícdevČtsetdevadesátsedm Kþ padesát hal.

5.
6.

Potraviny

Podpis pĜíjemce:

Podpis pokladníka:

Schválil:

Zaúþtoval:

7.
8.
9.
10.
11.
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18.11.2007

Junák - svaz skautĤ a skautek ýR, okres Praha 3
Pitterova 1, 130 00 Praha 3
IýO 005 69 968
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PĜíjem

Výdej

ZĤstatek
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Co to je rozpoþet




Rozpoþet je finanþní plán, navazuje na plán þinnosti

Proþ tvoĜíme rozpoþet?






Abychom vČdČli, kolik penČz potĜebujeme pro chod celé akce,
kolik jsme schopni získat a kde, za co peníze budeme utrácet.
Je dobré zvážit všechny možné varianty (napĜ. poþasí, poþet
úþastníkĤ)
PĜíklady rozpoþtĤ:
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Rozpoþet akce
Roþní rozpoþet oddílu

Kdy tvoĜíme rozpoþet




PĜed akcí – pĜedbČžný – tvoĜíme jej na základČ odhadĤ,
nemusíme znát vše pĜesnČ
Po skonþení akce – výsledný – vychází ze skuteþných údajĤ

þástka

PĜíjmy

nájem, ubytování

vrácené pĜeplatky úþastnických popl.
(-)

potraviny, stravné

vlastní fin. prostĜedky OJ

cestovné

dotace pĜijaté

vstupné

granty pĜijaté (mČst, obcí)

materiál

jiné pĜíjmy

služby (spoje, kopírování, opravy,…)

rezerva
PĜíjmy celkem
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Rozpoþet je finanþní plán,






který se stále mČní.
Proto je dobré jej prĤbČžnČ upravovat a
zpĜesĖovat.
VĤdce akce s rozpoþtem neustále pracuje.
Rozpoþet by nemČl skonþit v šuplíku, kde se na
nČj nikdo nepodívá!







Výdaje celkem

Jak tvoĜit rozpoþet?


Na základČ minulých zkušeností (napĜ. 110% loĖského roku)
Na základČ novČ zjištČných aktuální cen

Závislost na poþtu osob







©KWWSHGXWHDPZHEQRGHF]ª² 6PtåHNOHGHQ

þástka

drobný dlouhodobý majetek
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Výdaje

od úþastníkĤ

závislé na poþtu osob (napĜ. úþastnické pĜíspČvky, stravné,
jízdné)
nezávislé na poþtu osob (napĜ. nájem louky)
kombinované – þást položky je závislá na poþtu osob a þást
nikoli (pĜ. materiál na stavbu)

Po skonþení akce porovnejte rozpoþet se skuteþností,
zkuste si vysvČtlit rozdíly a pouþit se do budoucna.
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Zisk / ztráta = pĜíjmy – výdaje






Rezerva







PĜíjmy > výdaje -> zisk
Výdaje > pĜíjmy -> ztráty
PĜíjmy = výdaje -> vyrovnaný (neziskový) rozpoþet
JE to položka v PěEDBċŽNÉM rozpoþtu
PĜedstavuje „peníze stranou“ na krytí neoþekávaných nebo vyšších
než pĜedpokládaných výdajĤ
Nevztahuje se k žádné konkrétní položce
Ve VÝSLEDNÉM rozpoþtu JIŽ NENÍ!

PĜevody penČz mezi pokladnami



NapĜ. mezi oddílovou a výpravovou pokladnou
Nevstupují do vyúþtování, nejsou pĜíjmy ani výdaje, je to jen
pĜesouvání penČz „z jedné penČženky do druhé“.
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