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Zásady hospodaření s finančními prostředky a majetkem Radioelektroniky Cheb z.s. 
 

1. Radioelektronika Cheb z.s. (dále jen RECH) hospodaří s vlastními finančními 
prostředky a majetkem, s příspěvky a dalšími poplatky od členů, s příjmy ze 
startovného a dalších poplatků přijatých v souvislosti s organizováním sportovních a 
dalších akcí, s příspěvky a dotacemi od střešních organizací či sportovních svazů, ze 
státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, grantů, darů apod. 

2. Za správnost a úplnost hospodaření odpovídá výkonnému výboru pověřený člen 
výkonného výboru, jinak předseda. 

3. RECH vede účetnictví podle zákonných předpisů. Invetarizace se provádí jednou 
ročně, vždy k 31.12. daného roku. 

4. Výkonný výbor sestavuje rozpočet na následující kalendářní rok podle 
předpokládaných příjmů/výnosů a výdajů/nákladů, které jsou navázány na plán 
činnosti. Rozpočet se sestavuje jako vyrovnaný. 

5. Rozpočet lze v průběhu roku upravit podle skutečných příjmů/výnosů nebo 
výdajů/nákladů. 

6. Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu a z veřejných rozpočtů se řídí 
příslušnými zákonnými ustanoveními a metodickými pokyny poskytovatele, rovněž 
v souladu s uzavřenou smlouvou.  

7. Hospodaření s prostředky poskytnutými dalšími osobami se řídí smluvními 
podmínkami.  

8. Hmotný a nehmotný majetek RECH lze využívat pouze v souladu s jeho určením. 
Členové mající tento majetek v  užívání jsou povinny o něj řádně pečovat a udržovat 
jej v provozuschopném stavu. Výkonný výbor a vedoucí oddílu/klubu vede evidenci 
zapůjčeného majetku. 

9. Jízdné při použití soukromého vozidla na plánované akce se hradí ve výši 6,- Kč na 
ujetý 1 km, není-li podle vyhlášky o cestovních náhradách vypočtena částka nižší. 
Cestovní náhrady jsou plněním spolku ve smyslu § 4 odst.1 písm. k) a § 6 odst. 10, 
písm. b)  za použití § 6 odst. 7, písm a) zákona o dani z příjmu (zák.č. 586/1992 Sb.). 

10. Tyto zásady byly schváleny výkonným výborem dne 29.1.2016. 
 
 
Cheb dne 29.1.2016       Miroslav Vlach 
          předseda 
 
 
 


