Hospodaření oblasti Vysočina
Hlavním příjmem pro naší oblast je částečně vybraný příjem za licence a příspěvky osob, které
dostáváme jako určitý podíl od ČJF pro práci naší oblasti. Průměrně se tato částka pohybuje kolem Kč
300.000,-. Tato částka je převážně používána na provozní výdaje oblasti, organizaci a pořádání ZZVJ,
pořádání společenského setkání, seminářů, soustředění, refreshingů pro rozhodčí a stavitele, pořádání
oblastních mistrovství, dále jsou peníze rozděleny do odměn na oblastní mistrovství, pro talentovanou
mládež a pro reprezentanty na MČR a mezinárodních závodů.
Další velkou činností oblastního výboru je pořádání Skokového a Drezurního poháru a od
loňského roku i Dětské pony tour. Tyto soutěže jsou financovány hlavně získáním sponzorských darů a
reklamní činností. Pro zajímavost se v loňském roce rozdělilo výhercům kolem Kč 150.000,-.
V roce 2018 byl rozpočet schválen jako vyrovnaný ve výši Kč 539.000,-. Náklady v roce 2018
činily Kč 628.229,- a příjmy Kč 740.190,-. Hospodářský výsledek z toho vyplívá kladný ve výši Kč
111.961,-. Tato částka není, ale ještě konečná, stále má oblast chybně zadané platby z JIS (platby za
ZZVJ a startovné ze Skokového, Drezurního a Pony poháru). Výsledný rozdíl nákladů a výnosů tedy
neodpovídá skutečnosti. Dle mých propočtů by měl být hospodářský výsledek, ještě zhruba o Kč
20.000,- vyšší. Dále bych chtěla naše členy informovat o pro mě špatně fungujícím vedení účetnictví
naší oblasti na ČJF, kde stále dochází k duplicitním platbám, špatně zaúčtovaným platbám, platby bez
označení, chybějící platby nebo i přidělení plateb z jiných oblastí a to během celého roku. Myslím si, že
je to dopad ve výměně účetní a budu doufat, že už je správná osoba na správném místě. Dále jako
velkou slabinu pro naší oblast vidím v odebrání účtů oblastí. Kdy nemám přehled o proplácení faktur,
odměn, sponzorských darů a nemám tak možnost kontroly a nemohu vyhovět členům v případě
nejasnosti s provedením platby. Účet jen s nahlížecím právem by usnadnil práci mě i účetní ČJF a
hlavně v důsledku by se to projevilo na spokojenosti našich členů.
V loňském roce se oblasti podařilo zakoupit vodní příkop v hodnotě Kč 58 000,-, který si bude
mít možnost pořadatel závodů zapůjčit nebo bude využit u soustředění jezdců.
Naše oblast má také k dispozici finanční rezervu oblasti, která činila k 1. 1. 2016 Kč 307.000,O téměř vyrovnaném hospodaření oblasti svědčí i roky 2016 a 2017
2016 – kladný hospodářský výsledek ve výši Kč 18.806,- (rezerva navýšena na 325.806,-)
2017 – kladný hospodářský výsledek ve výši Kč 4089,- (rezerva navýšena na 329.895,-)
2018 – kladný hospodářský výsledek je zatím ve výši Kč Kč 111.961,- (rezerva navýšena na 441.856,-)
Pro rok 2019 se rozpočet zatím připravuje a pro provozní výdaje se předpokládá částka kolem
325.000,- + by oblast mohla získat prostředky na Oblastní projektovou podporu (což jsou prostředky
určené pro přípravu na ZZVJ, na soustředění pro začínající jezdce, pro talentovanou mládež a pro
pokročilé a zkušené jezdce a také pro oblastní SCM. O rozdělení těchto financí a priorit už rozhodne
nový oblastní výbor.
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