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Zpráva o hospodaření za uplynulé období 
 
Finanční toky v letech 2003 – 2007 byly realizovány na jediném účtu ČSTS , kterém rozhodoval 
ekonom ČSTS Petr Barnat. Konkrétní realizaci skutečností v účetnictví bylo prováděno se 
smluvním partnerem Jana Závodná SIG na programem vybavení pro podvojné účetnictví 
upraveným pro příspěvkové organizace dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 
 
Pro každé účetní období byla sestavena rozvaha příjmů a nákladů, která byla projednána vždy 
koncem nebo na začátku daného období na presidiu ČSTS a poté schválena. Dle tohoto 
dokumentu byly nastaveny střediska, účty a podúčty v účtové osnově a to jak pro činnost ČSTS, 
tak i pro divize a kluby. ČSTS účtuje finanční toky divizí a klubů na samostatných podúčtech. O 
realizaci všech úkonů jsou divize a kluby online informování na svých stránkách na webu ČSTS. 
K těmto informacím má přístup příslušný předseda divize nebo klubu.  
 
Ekonom ČSTS předkládal pravidelně na každém zasedání presidia průběžnou bilanci stavu účtu 
ČSTS s aktuelními stavy, včetně rozvahy čerpání rozpočtu pro dané období. Vždy po 15.4. 
následujícího roku byla na následujícím presidiu předložena uzávěrka daného roku. Presidium 
bilance předcházejícího roku projednalo a vzalo na vědomí. Ve všech případech bez výhrad. 
Dále byla podána informace o podaném daňovém přiznání a výrok daňového poradce. Ve všech 
případech byl výrok bez výhrad.  
 
Na základě usnesení VS 1999 a schválení presidia ČSTS byl proveden audit účetnictví ČSTS za 
rok 1999, včetně souvisejících ročníků.  Výrok auditora byl bez výhrad a ve zprávě bylo 
konstatováno, že ČSTS účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 
Na základě tohoto výroku bylo pokračováno i v následujících letech. DR prováděla nepravidelné 
kontroly a výsledek bude předmětem jejich zprávy. 
 
Ekonom svazu předkládal vždy na poslední jednání presidia daného roku návrh rozpočtu ČSTS 
pro následující rok s podrobným rozpisem má dáti/ dal. Po projednání byl rozpočet schválen. 
Rozpočet následně sloužil k sestavení účetní osnovy v účetnictví ČSTS. 
Po uzavření účetních knih na konci příslušného roku bylo provedeno porovnání plánu proti 
skutečnosti. Vše bylo předloženo k projednání na nejbližším zasedání výkonné rady , které 
doporučila presidiu zprávu schválit. Presidium zprávy schválilo. 
 
Bilance jednotlivých let najdete na na sekretariátu ČSTS. Z těchto je patrný každoroční nárůst 
finanční prostředků pro ČSTS. Finanční prostředky byly rozdělovány na činnost ČSTS dle 
finančního řádu a příslušných příloh, které schvaluje VS. Jednotlivé kategorie nákladových 
středisek zde uvedených byly v příslušném roce aktualizovány v informačním systému ČSTS.  
 
Každým rokem podával ekonom ČSTS dva projekty na MŠMT a to za účelem získání dotací ne 
Repre a TL mládež. Tato část má své specifikum, které se odráží přímo k podaným  výsledkům 
našich reprezentantů. Získané dotace byly vždy použity výhradně na akce tomu odpovídající a 
vycházející z podepsané smlouvy. 
 
Petr Barnat 
ekonom ČSTS 
 
Přílohy: 
1. Finanční bilance 2003 - 2007 
2. Čerpání dotací REPRE a TLM 


