Zpráva o hospodaření za rok 2005
Vodní záchranná služba ČČK je občanské sdružení, jehož příjmy jsou převážně
z dotačních prostředků, členských příspěvků a sponzorských darů. Centrálně Vodní záchranná
služba ČČK vede účetnictví, jednotlivé Místní skupiny pak vedou samostatné účetnictví,
event. daňovou evidenci na základě výjimky do roku 2007, při splnění příslušných podmínek.
Tyto podmínky ovšem nesplňují Místní skupiny registrované od 1.1.2005, které musí vést
účetnictví(dříve nazývané podvojné).
Dotační prostředky jsou přísně účelové a nelze s nimi volně disponovat, ani je mezi sebou
převádět. Tzn., že dotaci na bazén lze použít pouze na výcvik v bazénu, dotaci na pobytové
akce pouze na tyto akce, tj. Mistrovství republiky v disciplinách ILS, Mistrovství republiky
volná voda, kurzy Záchranář I až III, hladinová nebo divoká voda, páteřní deska apod., dotaci
na činnost a vybavení MS VZS ČČK pouze na tuto oblast a dotaci na dlouhodobý investiční
majetek pouze na tento účel a na základě předem schváleného projektu. Každá dotace má i
svá pravidla spoluúčasti a podle pokynů příslušného ministerstva a roku. Toto procento bylo
pro rok 2005 10% a 30% spoluúčasti. Vždy jsou tato procenta uvedena v avízu, zaslaném na
MS VZS ČČK. Současně opět upozorňuji, že projekty jsou předkládány na činnost VZS ČČK
v České republice a ne v zahraničí. Z tohoto důvodu nelze vyjíždět ani s čluny vč. motorů,
podvozky ani žádným jiným materiálem pořízeným z dotace do zahraničí. V případě
prokázání výjezdu do zahraničí hrozí vrácení dotačních prostředků včetně penále.
Každoročně jsou mezi P VZS ČČK, zastoupeným prezidentem a statutárními zástupci MS
VZS ČČK podepisovány „Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze státní dotace.“
Teprve po jejím vrácení na sekretariát P VZS ČČK mohou být propláceny dotační prostředky.
Současně každoročně MS VZS ČČK obdrží avíza s výší přidělené dotace, procentem
spoluúčasti, způsobem úhrady bazénů, termínem vyúčtování dotace a eventuelně průběžné
účetní informace.
U všech poskytnutých dotací musí být prokázáno uhrazení spoluúčasti a to vždy k roku, ke
kterému byla dotace poskytnuta a dodržení jejího účelu. Tzn. ne zpětně, ani v předstihu, jak
se o to některé MS VZS ČČK snaží. V případě porušení pravidel hrozí nejen vrácení dotace,
ale i penále. Jednotlivá ministerstva čerpání dotace na základě předložených dokladů
každoročně podrobně kontrolují.
Vzhledem k výši poskytované dotace podléhá centrální účetnictví VZS ČČK auditu, který
je prováděn každoročně. Je prováděn jak audit jednotlivých projektů, tak celkového
účetnictví. Na výsledku auditu, jehož 1 výtisk je předkládám příslušnému ministerstvu, závisí
přidělení dotace na další období. Audit za rok 2005 má kladný výsledek.
Pro rok 2005 byly požadovány a následně přiděleny tyto dotace :
Požadováno
MZ – bazény
630.000,00 Kč
činnost a mater. vybavení – 19,350.000,00 Kč
pobytové akce
407.700,00 Kč
DHM
- 24,561,000,00 Kč

Přiděleno
300.000,00 Kč
2,965.500,00 Kč
307.500,00 Kč
3,630.000,00 Kč

MŠMT

-

735.000,00 Kč

520.000,00 Kč

MV HZS – vybavení
MV HZS – součinnostní
cvičení

-

525.000,00 Kč
105.000,00 Kč

0
105.000,00 Kč

Z celkově přidělených dotací od jednotlivých ministerstev VZS ČČK k 31.12.2005
obdržela veškeré prostředky kromě investiční dotace od MZ, která byla převedena do
rezervního fondu a bude uvolněna v roce 2006.
Pro informaci ještě uvádím, že stejně jako v předchozích letech byly dotační prostředky
vyčerpány v plné výši a nebyla vrácena žádná finanční částka..
Celkové příjmy k 31.12.2005 byly 5,401.546,85 Kč, výdaje 5,893.036,06 Kč. Rozdíl činí
491.489,21 Kč. Tato položka představuje převážně uvolněné zásoby materiálu pořízeného
v minulém období.
Konečný stav k 31.12.2005 byl na běžném účtu 414.558,23 Kč, na devizovém účtu 961,52
Kč a v pokladně 139.486,50 Kč. Celkem byl stav finančních prostředků k 31.12.2005
555.006,25 Kč.
Závazky k 31.12.2005 činí 219.859,00 Kč, náklady příštích období 10.203,00 Kč, příjmy
příštích období 760,00 Kč a pohledávky 373.938,00 Kč, z toho 150.000,00 Kč činí záloha na
vydání učebnice Záchranář II, ke kterému by mělo dojít v první polovině roku 2006..

V Praze dne 20.2.2006

