
       V Brně dne 25. listopadu 2016 
Zpráva o hospodaření SPJF (2014-2016) 

 Poslední Valná hromada SPJF se uskutečnila v závěru roku 2014. V roce 2014 ukončilo 
SPJF své hospodaření se ztrátou 1 406,09 Kč (i přes relativně nízkou ztrátu nelze však 
rozpočet roku 2014 považovat za vyrovnaný, neboť v roce 2015 bylo nutné uhradit ještě 
závazek ve výši 23 728 Kč – tisk BS a kalendáře) a do roku 2015 převedlo částku 260 409,88 
Kč. Hospodářský výsledek za rok 2015 byl 11 005,94 Kč (v roce 2016 je však nutno doplatit 
závazky ve výši 8 209 Kč – DPP a elektřina a vodné). Do letošního roku (2016) byla převedena 
částka ve výši 237 090,82 Kč.  

Oproti předcházejícím rokům se snížily příjmy i výdaje organizace (2012 cca 1,4 mil. 
Kč, 2013 do 1,0 mil. Kč, v letech 2010-2011 do 850 000 Kč) – snížení příjmů i výdajů bylo 
způsobeno zejména absencí dotace MŠMT 3, která byla dříve využívána na financování 
budování volnočasové základny Muna,případně i dalších dotací, které byly v minulých 2 
letech využity ke spolufinancování  CVVZ 2012 v Šumperku. Příjmy SPJF v roce 2014 i 2015 
byly tvořeny hlavně dotacemi (MŠMT, Jihomoravského kraje, město Brna a 
společnostiVeolia), účastnickými poplatky na táborech a akcích a členskými příspěvky, dále 
pak prodejem materiálů, sponzorskými dary a příjmy z reklamy a pronájmu volnočasové 
základny Muna. Nejvyšší výdajovou položku tvořily náklady na tábory a akce, tisk a distribuci 
časopisu Bobří stopa a provozní náklady SPJF (provoz ústředí, materiálové zajištění). 

Podrobnější údaje jsou uvedeny na dvou následujících stranách a ve výročních 
zprávách SPJF za rok 2014 a 2015. 

Účetnictví SPJF je od roku 2009 vedeno jako podvojné v účetním programu Money S3 
od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., který nám tato firma poskytuje bezplatně. Již od roku 
2012 využíváme internetové bankovnictví a platební kartu, čímž se snížily náklady za vedení 
účtu, od počátku roku 2014 SPJF využívá pouze účet u Fio banky (2900315365/2010), za 
jehož vedení nejsou požadovány žádné poplatky. 

Účetnictví je kontrolováno Revizní komisí, která o výsledku kontroly informuje ve své 
zprávě. Spolupráce s Revizní komisí také často probíhá ještě před samotným zaúčtováním 
dokladů dle aktuálních potřeb hospodářské komise SPJF. 

Jak už bylo řečeno na začátku – do letošního roku byla převedena částka ve výši 
237 090,82 Kč. Rok 2016 ještě neskončil, stále provádíme čerpání financí z dotačních 
programů, vyúčtování akcí a táborů, proplácíme výdaje spojené s provozními náklady SPJF či   
tiskem Bobří stopy. Částky pro rok 2016 tedy ještě nejsou kompletní a definitivní a budou 
uvedeny ve výroční zprávě SPJF za rok 2016. 

V rámci Hospodářské komise SPJF působí jako hospodář a správce majetku SPJF Jiří 
Kalina (Čáp), funkci pokladní zastává Renata Chloupková, od roku 2014 spolupracujeme 
s externí účetní – Lenkou Růžičkovou, která je na základě DPP ve výši 6 000 Kč ročně jediným 
placeným zaměstnancem SPJF. 

Zprávu přednesla pokladní SPJF Renata Chloupková. 



ROK 2014    
    
PŘÍJMY 

  
celkem 

členské příspěvky 
 

100 526,53 Kč 100 526,53 Kč 
účastnické poplatky akce 66 389,00 Kč 354 193,00 Kč 

 
tábory 287 804,00 Kč 

 sponzorský dar účastníci akcí 4 801,00 Kč 4 801,00 Kč 
prodej materiálů SPJF předplatné knihovny 520,00 Kč 30 288,20 Kč 

 
prodej zboží 29 768,20 Kč 

 dotace MŠMT 2 170 000,00 Kč 276 000,00 Kč 

 
JMK 60 000,00 Kč 

 
 

město Brno 33 000,00 Kč 
 

 
Veolia 13 000,00 Kč 

 úroky 
 

1,46 Kč 1,46 Kč 
ostatní příjmy pronájem tábořiště Pikárec 500,00 Kč 7 840,00 Kč 

 
pronájem základny MUNA 2 000,00 Kč 

 
 

reklama v BS 5 000,00 Kč 
 

 
přeplatek - klubovna Hrnčířská 340,00 Kč 

 celkem příjmy 
  

773 650,19 Kč 

    VÝDAJE 
   provozní náklady nájemné Hrnčířská 20 938,00 Kč 124 468,50 Kč 

 
elektřina Hrnčířská, energie 6 786,00 Kč 

 
 

poštovné a nájemné P.O.Boxu 54 421,00 Kč 
 

 
kancelářské potřeby 3 103,70 Kč 

 
 

jízdné 2 315,00 Kč 
 

 
bankovní poplatky 286,00 Kč 

 
 

materiál 34 948,80 Kč 
 

 
nájemné ostatní (MNO,VLS, …) 1 670,00 Kč 

 ostatní náklady nehmotné povahy internet 5 135,00 Kč 10 002,78 Kč 

 
ostatní (pojištění,…) 4 867,78 Kč 

 doplnění a údržba MTZ nákup vybavení, opravy 62 739,00 Kč 73 164,00 Kč 

 
ceny, knihy 10 425,00 Kč 

 náklady na akce porady (jízdné, potraviny,…) 9 554,00 Kč 462 149,00 Kč 

 
akce (nájmy, jízdné, potraviny,…) 97 969,00 Kč 

 
 

tábory  (nájmy, jízdné, potraviny,…) 354 626,00 Kč 
 projekty a dotace Veolia 13 000,00 Kč 14 500,00 Kč 

 
Mobilní trampské muzeum 1 500,00 Kč 

 poplatky ve střešních organizacích ČRDM 500,00 Kč 500,00 Kč 
tisk BS 58 479,00 Kč 68 272,00 Kč 

 
pohlednice, letáky, buttony,… 9 793,00 Kč 

 honoráře kreslíři 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 
celkem výdaje 

  
775 056,28 Kč 

    Převod z roku 2013 
  

261 815,97 Kč 
Hospodářský výsledek roku 2014 

  
-1 406,09 Kč 

Převod do roku 2015 
  

260 409,88 Kč 
 



ROK 2015
Celkové příjmy byly tvořeny 

především provozními dotacemi 
(165 000 Kč MŠMT, 44 000 Kč 
město Brno, 27 900 Kč Jihomo-
ravský kraj), účastnickými po-
platky na akcích a táborech (362 
892 Kč) a členskými příspěvky (87 
493,85 Kč). V rámci roku 2015 
opět probíhal prodej materiálů 
s foglarovskou tematikou (časo-
pisy, pohlednice a další publika-
ce) a buttonů, díky němuž SPJF 
utržilo celkem 24 875 Kč. Příjmy 
v celkové výši 10 000 Kč pak byly 
zaznamenány za reklamu v časo-
pise Bobří stopa a pronájem zá-
kladny Muna. Na pořádání dvou 
letních táborů přispělo město 
Hrotovice (4 000 Kč). 

Náklady představovaly zejmé-
na finance na pořádání táborů 
a akcí (především nájmy, mate-
riál, doprava a strava na akcích 
a táborech) – celkem 418 745 Kč. 
V roce 2015 bylo také nakoupeno 
nové táborové vybavení, které se 
využívá například na táborové zá-
kladně MUNA, akcích a táborech. 
Výdajovou položku v rozpočtu 
pak tvoří samotný tisk časopisu 
Bobří stopa a propagačních ma-
teriálů (70 821 Kč), přičemž v led-
nu 2015 bylo uhrazeno 23 728 
Kč za tisk posledního čísla roku 
2014. Značnou část výdajové čás-
ti rozpočtu tvoří nájemné, energie 
a nákup materiálu pro zajištění 
chodu ústředí SPJF (67 717 Kč), 
poštovné (zejména pro rozesílku 
BS a zásilek foglarovského ob-
chůdku, celkem 36 668 Kč) a ho-
noráře pro externí přispěvatele 
do časopisu Bobří stopa (téměř 
výhradně kresby na titulní strán-
ky a komiksy, celkem 13 650 Kč). 
Ostatní náklady tvořil například 
nákup cen, cestovné, poplatky za 
internet a členství ve střešních or-
ganizacích (ČRDM, RADAMOK).

SPJF uzavřelo  v roce 2015 jed-
nu dohodu o provedení práce na 
zpracování a vedení podvojné-
ho účetnictví, finanční odměna 
(6 000 Kč) bývá vyplacena vždy 
v průběhu následujícího roku po 
zpracování daňového přiznání. 

V roce 2015 činil hospodářský 
výsledek SPJF 11 005,94 Kč, při-
čemž do roku 2016 bylo převede-
no celkem 237 090,82 Kč. 
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