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Finanční zpráva
Financování ČSTS bylo zajištěno z více zdrojů. Jako hlavní dva pilíře financování sloužily členské
prostředky a dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Čerpání finančních prostředků
probíhalo primárně dle schváleného rozpočtu s tím, že případné změny byly projednány prezidiem
ČSTS.
Rozpočet svazu byl každý rok plánován jako vyrovnaný.

Příjmy
Členské příspěvky
Výběr členských příspěvků byl stanoven v takové výši, aby z těchto příspěvků bylo možné financovat
základní činnost svazu, tedy aby byl svaz samofinancovatelný. Přestože došlo v průběhu období ke
změně jednotlivých členských příspěvků, nemělo to vliv na výběr příspěvků, neboť se jednalo
zejména o změnu poměru základního členského příspěvku a rozšiřujících příspěvků. Tyto však byly
nastaveny tak, aby celková částka před změnou a po změně zůstala zachována.
Dotace z MŠMT
Program I – reprezentace
z prostředků byly hrazeny cestovní náklady reprezentantů
Program II – talentovaná mládež
Prostředky byly z části účelově určeny pro sportovní centrum mládeže TJ Orel Telnice, z části pro
sportovní centrum mládeže ČSTS. Finance určené pro ČSTS byly čerpány na soustředění se
zahraničními trenéry organizovaná SCM ČSTS.
Program V – činnost sportovních organizací
Díky získání zdrojů z Programu V od MŠMT, které pomohlo z velké části pokrýt potřeby pro základní
činnost, bylo možno použít uvolněné prostředky pro financování vzdělávacích a rozvojových
programů i nad rámec účelově vázaných prostředků z dotací. To se projevilo zejména na výrazně
posíleném rozpočtu pro reprezentaci a talentovanou mládež, kde se takto financovaly i činnosti,
které nebylo možné uplatnit dle podmínek dotací. Prostředky z Programu V byly využívány i pro
financování významných sportovních akcí.
Program VI – významné sportovní akce
Poprvé vypsán pro rok 2015. Určen pro financování vybraných vrcholných sportovních událostí.
Granty pro rok 2016
Pro rok 2016 bylo vypsáno celkem 10 programů. Žádost o granty pro rok 2016 ze strany ČSTS byly
podány v termínu. ČSTS se nyní uchází o prostředky z nového Programu X, který je zaměřen na
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projekty pro sportování veřejnosti. Celkem podáno 6 žádostí: Program I – 1x, Program II – 1x,
Program V – 1x, Program VI – 2x, Program X – 1x.

Náklady
Nákladové položky lze rozdělit do čtyř hlavních nákladových skupin:





Činnost svazu
Vzdělávání, reprezentace a talentovaná mládež
Podpora soutěží ČSTS a WDSF
Čerpání klubů a divizí

Dotace z MŠMT byly každoročně zcela vyčerpány a řádně vyúčtovány v určeném termínu.
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Tabulka příjmů a výdajů
tis. Kč
Příjmy
Výdaje

2011
6 451
5 508

2012
11 015
9 255

2013
10 564
8 629

2014
10 769
9 849

Přehled získaných dotací z MŠMT
tis. Kč
Program I - Státní reprezentace
Program II - talentovaná mládež
Program V - činnost sportovních organizací
Program VI - významné sportovní akce
Podíl loterií
Celkem

2012
106
701
3 381
0
0
4 189

Stav finančních prostředků
ČÚ
129453027/0300
177489542/0300
240796941/0300
265196504/0300
Celkem

Hotovost:

Dne 16.11.2015
Leoš Siegel

1.11.2011
415 394,42
5 360,26
4 306 438,73
4 727 193,41

16.11.2015
5 386 516,91
5 370,27
4 084 560,85
1 045 095,69
10 521 543,72

38 950

2013
123
589
3 284
0
0
3 995

2014
97
589
3 455
0
468
4 141

2015
88
589
2 455
500
835
3 631

