
Zpráva o hospodaření ČRK v období mezi VII a VIII. Sjezdem. 

 

 

 

Nejprve čísla o celkovém hospodaření údaje jsou v tis. Kč 

 skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost 

Rok 2013 2014 2015 K 30.6.2016 

Výnosy 4584 4495 4972 2830 

Náklady 5583 5488 3745 1957 

Hospodářský výsledek -999 -993 1219 873 

Srovnatelný HV 85 209 1219 873 

 

Z výše uvedených výnosů a nákladů je zřejmý výsledek hospodaření v jednotlivých letech. 

Hospodaření vykazuje veliké meziroční diference. Tyto jsou způsobeny mezi rokem 2014 a 2015 

především v roce 2015 absencí odpisů nemovitostí které v roce 2014 činily sumu 1.202 tis. Kč. Z toho 

pak vyplývá, že pokud provedeme srovnání za stejných podmínek pak se jeví výsledek hospodaření 

v roce 2015 jako výrazně ziskový. Jedná se oproti roku 2014 o značné zlepšení hospodářského 

výsledku který byl způsoben především zlepšením výnosů z nemovitostí a zároveň i vyšším příjmem 

z dotací a v neposlední řadě pak i vyšším příjmem z příspěvků a rovněž i snížením nákladů. 

Pro lepší orientaci předkládám vývoj poskytnutých dotací a prostředků poskytovaných v minulosti ze 

zdrojů sázkové kanceláře SAZKA. 

 

Rok SAZKA Dotace MŠMT 

2013 900 160 

2014 729 300 

2015 906 265 

2016 724 236 

 

 

Prostředky ze zdroje „SAZKA“ dorazily ve druhém pololetí a proto nejsou součástí níže uvedeného 

přehledu. Pro vývoj celkového hospodaření pak je zapotřebí vědět, že počínaje rokem 2017 již tento 

zdroj prostředků již nebude k dispozici.   

 Pro rok 2016 se očekává předběžně výsledek hospodaření okolo 900 tis. Kč což by ve srovnání 

obdobném jako pro rok 2015 znamenalo srovnatelnou bilanci ve výši cca 300 tis. Kč ztráty. V roce 

2016 došlo ke zvýšení investic do nemovitostí. První na řadě byla nemovitost ve Žďáru kde se 

provedla rekonstrukce kotelny. Radou byla přijata koncepce na zlepšení technického stavu 

nemovitostí s tím, aby vznikl předpoklad pro zvýšení výnosů. Jedná se především o nemovitosti 

v Jablonci a Ústí nad Labem. 

 

 



Pro přehled jsem připravil přehled hlavních položek výnosů a nákladů. 

 skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost 

Rok 2013 2014 2015 K 30.6.2016 

     

Členské příspěvky 1497 1446 1619 1597 

Sazka + dotace MŠMT 1060 1029 1171 236 

QSL služba 23 14 20 12 

Ost příjmy 13 31 38 20 

Výnosy z nemovitostí 1991 1975 2124 965 

výnosy celkem 4584 4495 4972 2830 

     

     

QSL služba 1034 920 853 453 

Sekretariát+ostatní 1338 1186 915 557 

Výdaje na nemovitosti 902 827 824 368 

Sportovní agenda KV a VKV 95 178 141 16 

Mládež 137 38 88 80 

Grantový program 0 7 0 0 

Nájemné pro majáky a převaděče 192 248 170 108 

Ampér, Holice, Friedrichshafen 35 82 77 0 

Radioamatér 612 597 587 292 

IARU 104 148 90 83 

Odpisy HIM 1084 1202 0 0 

Náklady celkem 5583 5488 3745 1957 

Náklady bez odpisů 4499 4286 3745 1957 

 

K situaci v oblasti účetních odpisů pak lze říci, že se jedná o účetní záležitost, která nemá vliv na 

základ daně s tím nemá vliv na daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu. 

 

Stav pokladny k 31.12.2016 činí 

55.113 Kč 

150,85 EUR 

52 USD 

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k  

31.12.2016 činí celkem  5,351.929,53 Kč 

31.12.2015 činí celkem 5,929.601,69 Kč 

31.12.2014 činí celkem 5,216.717,28 Kč 

31.12.2013 činí celkem 4,838.377,53 Kč 

 

 



Po zpracování výsledků hospodaření za rok 2016 budou publikovány tyto výsledky a to včetně 

detailnějšího rozboru nákladů sloužících výhradně k činnosti spolku pro kterou byl založen, tak i 

rozbor hospodaření jednotlivých nemovitostí sloužících k získání prostředků pro činnost. Rovněž bude 

zveřejněna i fyzická inventura majetku spolku.  

Fyzická inventura majetku byla provedena v prosinci 2016 inventarizační komisí jmenovanou radou 

ČRK. Výsledky fyzické inventury budou v souladu se zákonem o účetnictví zapracovány do účetní 

uzávěrky. 

 

 

 

Ing. Miroslav Vohlídal OK1DVM 

 hospodář ČRK 

 

V Praze dne 9.2.2017 

 


