Okresní volejbalový svaz, Veslařská 1, 690 02 Břeclav

Hospodaření a účtování ve volejbalových oddílech
metodika Okresního volejbalového svazu Břeclav

Tato metodika je aplikací směrnice č.2/2004 na podmínky oddílů.
Volejbalový oddíl pracující v rámci TJ není samostatným právním subjektem, proto
se vždy řídí zásadami o hospodaření platnými v TJ. Ve financování vlastní sportovní
činnosti se řídí výše uvedenou směrnicí a rozhodnutími vyšších volejbalových
orgánů.
Zdroje příjmů oddílu:
- členské příspěvky členů oddílu
- dotace a sponzorské dary
- příspěvky na činnost dle rozhodnutí členské schůze oddílu
- příspěvky dle rozhodnutí členské schůze nebo valné hromady TJ
- finanční plnění členů dle rozhodnutí vyšších volejbalových orgánů
- příjmy ze sportovních aktivit a činností při nich prováděných
Na všechny příjmy a výdaje musí být vystaveny individuální nebo hromadné příjmové
a výdajové doklady proúčtované příslušným právním subjektem.
O stanovení jakéhokoliv finančního plnění členů oddílu musí rozhodnout členská
schůze (u členského příspěvku - výroční členská schůze) oddílu s průkazným a
ověřeným zápisem a presenční listinou.
Ve výjimečných případech, tak může učinit výbor oddílu s tím, ze dotčené osoby
musí vyslovit souhlas stvrzený podpisem.
Členské příspěvky :
O jejich výši rozhoduje výhradně výroční členská schůze oddílu. Členské příspěvky
by měly zahrnovat potřebnou částku, kterou se člen oddílu podílí na nákladech
oddílu.
Z tohoto důvodu mohou být v rámci oddílu stanoveny různé výše příspěvků. Na
příjem členského příspěvku musí být vystaven individuální příjmový doklad.
Zaúčtování v TJ však může být hromadným dokladem s přehledem vystavených
dokladů při výběru příspěvků.
Individuální licenční poplatek (ILP) :
Hradí každý hráč samostatně. Pokud jejich výběr a platby za známky organizuje
oddíl, je nutno postupovat jako u výběru členských příspěvků. V účetních dokladech
se příjem rovná výdeji. Výbor VO může rozhodnout o platbě za ILP ze zdrojů oddílů.
Dotace a sponzorské dary :
Musí vždy přijímat účtující subjekt, který jej předává stanovenou formou oddílu na
jeho činnost. Oddíl jej musí dle potřeb a stanovení TH zúčtovat.
Poskytovatel dotace nebo sponzorského daru má právo si prověřit zda tyto
prostředky byly čerpány na účely, ke kterým byly poskytnuty.
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Poplatky registrací, přestupů a hostování se řídí zásadami uvedenými u ILP.
Výchovné v rámci přestupů nebo hostování je vždy platbou oddílu a nesmí být
vyžadováno po hráči.
Náhrady sportovních soutěží a sportovní přípravy jsou hrazeny z prostředků oddílu
nebo vyšších orgánů. Osobní úhrada by měla být výjimečná. Při jejich výběru musí
být doložitelný souhlas plátce.
Vyúčtování úhrad funkcionářů sportovních, soutěží :
- musí být vystaven individuální doklad, který obsahuje:
přesnou identifikaci příjemce rozpisem nákladů
druh a časová doba akce
upozornění o tom, že vyplacená částka nebyla zdaněna.
Náklady účastníků soutěží jsou zúčtovány cestovními příkazy Výše náhrady při
použití vlastního motorového vozidla může být hrazena
- jako náklad veřejným hromadným prostředkem
- dle ujetých km podle tabulkových vzdáleností maximálně ve výši stanovené
SŘ ČVS pro jednotlivý soutěžní ročník.

Závěr:
Dodržováním zásad hospodárného využívání finančních prostředků v oddíle a jejich
přesné zúčtování je nedílnou součástí řízení oddílu.

Zpracoval: Janíček Josef

V Břeclavi 12.prosince 2005
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