Komentář k plnění rozpočtu ČNS za rok 2017
1. Příjmy : celkové příjmy 5.544 tis.Kč
10010 MŠMT pr.V. : skutečné příjmy 3.150 tis.Kč,o 1.502 tis.Kč vyšší než v r.
2016 (do programu V. byly zahrnuty příjmy z darů loterijních společností pod
správou ČOV, v r.2016 to bylo 1.295 tis.Kč), ale reálné zvýšení o 207 tis.Kč
oproti r.2016. Vzhledem k narůstajícím problémům na MŠMT, vícenásobnému
vyhlášení, rušení a zveřejnění dotací, nakonec s velkým zpožděním poskytnuté
dotace (1.9.2017), došlo k vyčerpání finančních prostředků na základním
bankovním účtu a bylo nutné použít vázané finanční prostředky z účtu pod
správou ČOV a po poskytnutí dotace tyto prostředky navrátit zpět.
Celá dotace MŠMT pr.V. byla vyúčtována včetně závazného plnění
stanoveného detailního rozpočtu (úchylka max. 10%) k 7.2.2018.
10011 ČOV – dar z loterií na mládež : 1 tis.Kč, v podmínkách čerpání především možnost užití ve 3 letech, jen pro mládež mimo pravidelné soutěže,
především na nábory nových mladých hráčů a jejich udržení ve sportu,
propagace sportu pro mládež, sportovní příprava mládeže. Významná podpora
mládežnické sportu – koncepce v materiálu zveřejněném na webu ČNS.
Financování těchto projektů přechází na MŠMT v příslušných programech.
10012 MŠMT – REPRE : 325 tis.Kč, dotace čerpána na přípravu reprezentací
mužů, žen a juniorů, dále pro účast reprezentací žen a juniorů na MS JaŽ
v Nymburku, vyúčtování dotace bylo předloženo na MŠMT 23.1.2018 opět
včetně závazného plnění stanoveného detailního rozpočtu (úchylka max. 10%).
10013 MŠMT – talent.mládež : v roce 2017 nebyla poskytnuta především
z administrativní chyby úředníků MŠMT v podmínkách opráněného žadatele.
Podmínka byla stanovena pro sportovní svazy, jejichž mezinárodní asociace
má u MOV registraci. To UNIF nebo EFTA nemá (ani dříve IFTA nebo FIFTA).
Tato podmínka není pro rok již stanovena ve vyhlášení programu TALENT.
10014-10020 Vlastní zdroje – startovné,poplatky,pokuty : 511 tis.Kč, bez
produkce vlastních zdrojů by nebylo možné zajistit potřebný servis všem
soutěžím, včetně mládežnických (Dorostenecká liga, MČR mládeže …) –
cestovné, řídící soutěží, STK, sekretariát.
10017 – Sponzoři, partneři : smluvně 145 tis.Kč, z toho 125 tis.Kč v materiálu
recipročně (vybavení reprezentací, pořadatelé MČR, Pohárů ČNS, kempů
mládeže, ostatní prodej). Nezahrnuty příjmy související s konáním Superfinále
a MS JaŽ. Na rozdíl od minulých let nebyla uplatněna reciprocita u dodávek
sport.materiálu od firmy BOTAS, ale nohejbalové boty podle Smlouvy byly
poskytnuty.
Ostatní příjmy : příjmy smluvních KNS 270 tis.Kč, příjmy z MS 177 tis.Kč,
příjmy ze Superfinále 268 tis.Kč (včetně dotace od Magistrátu Prahy 100
tis.Kč), prodej sport.materiálu 190 tis.Kč a ostatní příjmy (školení, startovné,
kreditní systém) 429 tis.Kč.
2. Výdaje : 5.854 tis.Kč
Činnost komisí : 1.897 tis.Kč na činnost komisí – prezident a členové VV 80
tis.Kč, Komise reprezentace 568 tis.Kč (včetně nákladů na účast repre na MS
JaŽ), STK 115 tis.Kč, Komise rozhodčích 79 tis.Kč, Komise propagace a
marketingu 414 tis.Kč (140 tis.Kč Nohec Magazín a Ročenka, 117 tis.Kč
TVCOM a web ČNS), Komise tuzemského rozvoje 20 tis.Kč , Komise mládeže
302 tis.Kč (včetně Poháru ČNS mládeže), Trenérsko metodická komise 96
tis.Kč, včetně 77 tis.Kč školení a doškolení trenérů lic. D, C a nově i B, Komise
zahraničního rozvoje 5 tis.Kč, Komise žen 20 tis.Kč, DK a HK 5 tis.Kč.
ČOV užití darů z loterií : 958 tis.Kč – MKM 105 tis.Kč, Sporťáček 6 tis.Kč,
Kempy nadějí 176 tis.Kč, Náborové akce 11 tis.Kč, Partnerské kempy 67 tis.Kč,

Tréninková centra mládeže 192 tis.Kč, Kreditní systém – příspěvky na rozvoj
mládeže 200 tis.Kč.
Správa, schůzovné : 127 tis.Kč – schůzovné VV 72 tis.Kč, schůzovné
Konference a Dozorčí rada 41 tis.Kč, čl.příspěvky EFTA/UNIF 14 tis.Kč.
Materiální plnění partnerů : 125 tis.Kč
Správa a sekretariát : 467 tis.Kč – sekretariát 132 tis.Kč, hospodář 120 tis.Kč,
služby účetnictví 120 tis.Kč, sport.materiál 18 tis.Kč, nájemné 12 tis.Kč,
spotř.mat., poštovné, telekomunikace, bank.popl., ostatní 67 tis.Kč
Soutěže : 2.567 tis.Kč, včetně hospodaření smluvních KNS 421 tis.Kč (náklady
využití dotace JhČ KÚ poskytnuté v r.2016 150 tis.Kč) – rozhodčí MČR,
cestovné instruktoři, řídící org.MČR, diplomy, medaile, poháry, ocenění
umístění, podpora pořadatelů MČR. 78 tis.Kč KNS na činnost při splnění
podmínek, včetně přeúčtování poplatků (rozpisy soutěží, výsledky, kalendáře,
vyhodnocení činnosti – splnilo 10 KNS, přísp.mládežnickým klubům v krajích 42
tis.Kč. Významné nákladové položky – finále ELM 303 tis.Kč, BDL 107 tis.Kč,
MČR mužů 116 tis.Kč, MČR mládež 337 tis.Kč , MS JaŽ 835 tis.Kč. (detaily
nákladů v samostatné prezentaci), anketa Nohejbalista roku 68 tis.Kč, soutěže
žen 131 tis.Kč.
3. Zisk/ztráta 2017 :
Ztráta před zdaněním 310 tis.Kč - na ztrátě se podílely náklady JhČ KNS 150
tis.Kč při využití dotace JhČ KÚ poskytnuté v roce 2016, vícenáklady
z pořadatelství MS JaŽ 150 tis.Kč oproti rozpočtu (samostatná prezentace) a
některé dílčí překročení rozpočtu (KRe, MČR žen), daň z příjmů PO za rok
2017 = 0 Kč).
4. Finanční a materiálová inventura :
K 31.12.2017 hodnota pokladny 127,- Kč, na bankovním účtu ČNS 831.595,80
Kč, na spec.bank.účtu (prostředky ČOV) 408.027,73 Kč, na bank.účtech KNS
225.499,43 Kč. Materiál v hodnotě 139.900,- Kč (boty BOTAS 94 párů, ponožky
ČR 100 párů, míče GALA 55 ks.
5. Závěr :
Hospodaření v roce 2017 dle schváleného Rozpočtu 2017.

Příloha : tabulka hospodaření KNS za rok 2017

V Praze dne 22. února 2018
Vlastimil Pabián
předseda Hospodářské komise ČNS

