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Komentář k plnění rozpočtu ČNS za rok 2020
Plnění Rozpočtu ČNS na rok 2020, který byl schválen na jednání Rady ČNS
dne 3.3.2020, bylo ovlivněno poskytnutím dotací MŠMT v programech REPRE,
TALENT a SVAZY až po tomto jednání Rady. Došlo tedy ke změně Rozpočtu ČNS,
kterou schválil na svém jednání Výkonný výbor ČNS dne 26.8.2020.
K dalšímu zásadnímu vlivu na plnění Rozpočtu ČNS v jednotlivých položkách bylo
ovlivněno koronavirovou pandemií s jejími důsledky v měsících březnu – květnu 2020
a především ve IV.čtvrteltí 2020. Kromě zrušení všech ligových soutěží s náhradou
Ligového poháru ČNS a radikálně sníženém počtu účastníků, došlo ke zrušení
Superfinále všech kategorií a hlavně k odložení pořadatelství Mistrovství světa mužů
v Praze o 1 rok. Dále byla radikálně omezena možnost soustředění všech
reprezentací ČR i Kempů nadějí.
Proto bylo nutné nastavit zcela jiné podmínky plnění Rozpočtu ČNS a hlavně
plnění Rozpočtu dotací MŠMT, aby se zabránilo nenaplnění nákladů a tím povinnosti
vracení částí nevyčerpaných dotací.
1. Příjmy : celkové příjmy 5.007 tis.Kč
10010 MŠMT pr.SVAZY : skutečné příjmy 3.162 tis.Kč,o 98 tis.Kč nižší než v r.
2019. Celá dotace byla uhrazena na účet ČNS 6.5.2019, což bylo dříve než
v minulosti, ale opět po konání Rady ČNS 2020, která schvalovala rozpočet
ČNS na tento rok.
Celá dotace MŠMT byla vyúčtována včetně závazného plnění stanoveného
detailního rozpočtu (odchylka max. 20%) k 2.2.2021.
10012 MŠMT – REPRE : 429 tis.Kč, o 72 tis.Kč více než v r.2019. Dotace
čerpána na přípravu reprezentací mužů, žen a juniorů, vyúčtování dotace bylo
dokončeno na MŠMT 2.2.2021 opět včetně závazného plnění stanoveného
detailního rozpočtu.
10013 MŠMT – TALENT : 216 tis.Kč, o 24 tis.Kč méně než v r.2019 . Zdroje
byly využity především na pokrytí komplexního programu Mládež 2018-2021
jako pokračování projektů financovaných z darů loterijních společností pod
správou Českého olympijského výboru. Program zahrnuje projekty na rozvoj
mládeže, tj. Kempy nadějí, partnerské kempy mládeže, Tréninková centra
mládeže, nábory, finacování Poháru ČNS mládeže.
10014-10020 Vlastní zdroje – startovné,poplatky,pokuty : 384 tis.Kč, snížení
oproti roku 2019 především v položce startovného o 118 tis.Kč, příjmů za
poplatky, pokuty a lic.poplatky o 121 tis.Kč.

10017 – Sponzoři, partneři : smluvně 204 tis.Kč, z toho 184 tis.Kč v materiálu
recipročně (vybavení reprezentací, pořadatelé MČR, Pohárů ČNS, kempů
mládeže, ostatní prodej).
Ostatní příjmy : příjmy smluvních KNS 461 tis.Kč, prodej sport.materiálu 151
tis.Kč.
2. Výdaje : 4.395 tis.Kč
Činnost komisí : 1.771 tis.Kč na činnost komisí – prezident a členové VV 26
tis.Kč, Komise reprezentace 339 tis.Kč (včetně Kempů nadějí mládeže), STK
129 tis.Kč, Komise rozhodčích 113 tis.Kč, Komise propagace a marketingu 555
tis.Kč (155 tis.Kč Nohec Magazín a Ročenka, 333 tis.Kč YOUTUBE nohejbal.tv
a web ČNS), Komise tuzemského rozvoje 0,- Kč , Komise mládeže 354 tis.Kč
(včetně Poháru ČNS mládeže, Partnerských kempů a Kreditního systému),
Trenérsko metodická komise 238 tis.Kč, včetně 200 tis.Kč Tréninková centra
mládeže, Komise zahraničního rozvoje 0,- Kč, Komise žen 12 tis.Kč,
Hospodářská komise 5tis.Kč a DK 0,- Kč.
Správa a schůzovné : 79 tis.Kč – schůzovné VV 53 tis.Kč, schůzovné Rada 8
tis.Kč, Dozorčí rada 4 tis.Kč, EFTA/UNIF (čl.příspěvky) 14 tis.Kč.
Materiální plnění partnerů : 184 tis.Kč
Správa a sekretariát : 723 tis.Kč – sekretariát 252 tis.Kč, hospodář 120 tis.Kč,
služby účetnictví 120 tis.Kč, sport.materiál 22 tis.Kč, nájemné 144 tis.Kč
(nájemné nové kanceláře ČNS v hale TJ Pankrác), spotř.mat., poštovné,
telekomunikace, bank.popl., ostatní 65 tis.Kč (z toho 41 tis.Kč na nové vybavení
kanceláře ČNS a kanc.mat
Soutěže : 1.638 tis.Kč - hospodaření smluvních KNS 283 tis.Kč, jednorázové
soutěže MČR, cestovné instruktoři, řídící org.MČR, diplomy, medaile, poháry,
ocenění umístění, podpora pořadatelů MČR 604 tis.Kč (MČR mužů 76 tis.Kč,
MČR mládež 426 tis.Kč, MČR ženy 101 tis.Kč), KNS na činnost při splnění
podmínek (rozpisy soutěží, výsledky, kalendáře, vyhodnocení činnosti) 104
tis.Kč, přísp.mládežnickým klubům v krajích 93 tis.Kč, Ligové poháry 226 tis.Kč,
přípravné činnosti k MS mužů 2020/21 309 tis.Kč, anketa Nohejbalista roku 20
tis.Kč (jen mládež),
3. Zisk/ztráta 2020 :
Zisk 612 tis.Kč , daň z příjmů PO za rok 2020 = 0 Kč). Na zisku se především
podílí zisk178 tis.Kč v hospodaření KNS, nižší náklady na soutěže o 186 tis. Kč
a odb.komise o 386 tis.Kč.
4. Finanční a materiálová inventura :
K 31.12.2020 hodnota pokladny 121- Kč, na bankovním účtu ČNS 1.175.328,63
Kč (na bank.účet ČNS příjem 600 tis.Kč – záloha na prodej vstupenek MS
2020/21, v Rozvaze na účtu Výnosy příštích období), na spec.bank.účtu
(zbytkové prostředky ČOV) 1.699,68 Kč, na bank.účtech KNS 575.928,21 Kč
(Pha 422.549,50, JhČ 29.060,74, Plz 23.690,55, KV 8.550,-, UL 9.741,42 Kč,
Lbc 79.499,-, MorSl 2.837,- Kč). Materiál v hodnotě 166.480,- Kč (boty BOTAS
103 párů, ponožky ČR 134 párů, míče GALA 8 ks, čepice rozhodčí 11 ks).
5. Závěr :
Hospodaření v roce 2020 dle schváleného Rozpočtu 2020 a jeho úpravách
rozhodnutím Výkonného výboru ČNS.
Příloha : Plnění rozpočtu ČNS dle středisek
Hospodaření KNS za rok 2020
V Praze dne 20. února 2021
Vlastimil Pabián
předseda Hospodářské komise ČNS

