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Úvod 

Jmenuji se Marian Jankulík a jsem hospodářem tábornického klubu Průzkumník Kolín, klubu 
České tábornické unie (dále jen ČTU). Klub vznikl v roce 1971. Od roku 1978 vykonávám 
funkci hospodáře. Tento přehled činnosti klubového hospodáře jsem sepsal jednak proto, že 
toto téma jsem nenašel v přehledu plackovacích prací na stránkách našich školitelů a jednak 
proto, že jsem tuto „kuchařku“ chtěl již dříve napsat pro mého nástupce. Myslím si, že téma 
ekonomiky klubu je v pozadí přesto, že veškerá činnost v klubu se od financí odvíjí. Víme, že 
o peníze jde až na prvním místě.  

 

Rozvaha 

T. K. Průzkumník má k dnešnímu dni 17 členů nad 26 let, 13 členů mezi 18 a 26 lety, 7 členů 
mezi 15 až 18 lety a 54 dětí do 15 let. Celkem tedy 91 členů. V rámci klubu pracuje zájmová 
skupina starších členů, Staří páni. Na dění v klubu se příležitostně podílejí také bývalí členové 
klubu. Klub pracuje družinovým systémem a každých 14 dní je jednodenní výprava. Na jaře 
a na podzim v době prázdnin je výprava vícedenní. O prázdninách pořádáme třítýdenní tábor. 

Klubovnu  máme v prvorepublikové vile v Kolíně, kterou obýváme ještě s několika dalšími 
kluby. Naším zázemím je klubovna o dvou místnostech (každá zhruba o 30m2), dále pak 
předsíň, malá kuchyňka a WC. Ke klubovně patří velká zahrada. Budova patří městu a jsme 
zde v symbolickém nájmu. Výpovědní lhůta je tříměsíční. Topení je možné v kamnech 
na tuhá paliva. Voda v domě teče jen studená, odběr je přihlášen u VODOS Kolín, faktury 
platí Velká rada (dále VR). Svoz odpadků zajišťuje společnost AVE, elektroměr  je přihlášen 
u ČEZ a faktury platí rovněž VR. 

 Sklad táborového materiálu máme pronajat v suterénu panelového domu, kde bydlím. Je to 
místnost cca 20m2 velká, kde máme přes rok uskladněny stanové celty, nářadí, centrálu, 
křovinořez, motorovou pilu, čerpadlo, lezecké vybavení, lana, stany, raft, pádla, vesty, 
barely na vodu, vybavení na softball, přepravní bedny, vzduchovky, luky, náhradní 
kamna do sauny, materiál na naše tradiční akce, teepee, archiv a další materiál. 

Naše táborová základna leží asi 25 km jihozápadně od Kolína v krásném údolí Vavřinecké-
ho potoka. Je to mírně svažitá louka ve tvaru dlouhého rovnoramenného trojúhelníka, orien-
tovaná východ – západ. Ze severní strany ji obtéká potok, za kterým je zalesněná stráň, 
ze západní strany je mlýnský náhon a na jihu je vysoký les. Na východní straně špička louky 
navazuje na cestu k mlýnu Nouzov a do obce Vavřinec, která se vine proti proudu potoka. 
Pozemek má cca 8500 m2  a je v našem majetku. K údržbě pozemku máme mulčovač, který 
je přes rok zaparkován u dobrých lidí ve vsi Církvice, na jejímž katastru táboříme. 

Na louce stojí tradiční táborové stavby jako je kuchyň s jídelnou, úmývárka, sauna, nářa-
ďovník s přístřeškem na dřevo, za potokem suché latríny. Dále tzv. banka, prkenná bouda 
se čtyřmi pryčnami, stolem, lavicí a poličkami, která přes rok slouží k nouzovému ubytování 
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procházejících turistů a o táboře za hlavní stan vedení tábora. Vedle stojí bytelný srub, který 
je využíván pro celoroční víkendové pobyty a pojme do 20 nocležníků. 

Klub se prezentuje na svých webových stránkách, které máme umístěny na web a mail serve-
ru  u firmy Emblem s.r.o. a údržbu domény www.pruzkumnik.cz zajišťuje firma Active 24 
s.r.o. 

Klub má založen běžný účet u České spořitelny a má aktivován internet banking a vydánu 
platební kartu .  

Pojistku má klub uzavřenu u pojišťovny Kooperativa. 

Hospodář má podepsánu smlouvu o hmotné odpovědnosti a pověření hlavního vedoucího 
klubu k činnosti hospodáře. 

Všechen tento majetek je třeba spravovat, udržovat, opravovat a zvelebovat. K tomu slouží 
příjmy. 

Příjmy klubu  se realizují z mnoha zdrojů, které jsou vyjmenovány dále. Některé dotace jsou 
vázány na spoluúčast v různé výši procent z celkové částky. Některé dotace jsou poskytnuty 
jen v případě, že na akci neposkytl dotaci někdo jiný apod. Také se stává, že některé dotace 
jsou splatné až po akci, a proto je potřeba, aby rezervní částka na účtu byla v takové výši, kte-
rá umožní realizovat projekt celý nebo na spoluúčast. V našem případě počítám s rezervou 
30 000 Kč.  Příjmy našeho klubu pocházejí z těchto zdrojů: 

• Klubové příspěvky  

• HSV – VR ČTU 

• Dary – fyzické a právnické osoby, jak peněžní, tak materiální 

• Dotace města – dotační programy odboru školství (školská, kulturní komise) případně 
mimořádná dotace Rady města 

• Dotace kraje – dle vyhlašovaných dotačních programů 

• Příspěvek rodičů na tábor  

• Dotace MŠMT na tábory 

• Pronájem tábořiště v době prázdnin  

• Pronájem srubu během roku.  
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Rok krok za krokem 

Náš klub účtuje v podvojném účetnictví, ke kterému jsme přešli asi před osmi lety z popudu 
hlavního ekonoma ČTU, aby všichni účtovali jednotně a vypracovávání přehledů pro nadříze-
né orgány bylo snazší. V té době se připravovala novela zákona o účetnictví pro neziskový 
sektor a všechny neziskové organizace k němu měli přejít. Proto jsme přešli od jednoduchého 
účetnictví, které vedl hospodář sám, k podvojnému. Toto účetnictví již potřebuje určitou účet-
nickou praxi. Proto jsme poprosili hospodářku VR, která je profesionální účetní, aby nám 
s tím pomohla. Hospodář soustřeďuje podklady a doklady a ona je čtyřikrát ročně „naláduje“ 
do programu ABRA a vytvoří potřebné podklady k vyúčtování tábora, k účetní uzávěrce 
a k daňovému přiznání. Kdo chce účtovat sám, může si vést daňovou evidenci pomocí tzv. 
amerického deníku. 

Leden 

Lednem začíná účetní rok.  Prvním úkolem hospodáře je uzavřít rok předcházející a účetní 
vyhotoví v programu ABRA účetní závěrku.  

Dalším úkolem je vybrat členské a klubové příspěvky. Hospodář zajistí, aby vedoucí družin 
v neveřejné části webových stránek aktualizovali seznamy členů, zanesli do systému změny 
adres, případně zapsání nových členů. Určí, do kdy mají příspěvky vybrat. V našem případě je 
termín konec února. Členské příspěvky se vybírají ve výši stanové Nejvyšší radou ČTU, výši 
klubových příspěvků určí na své poradě vedení klubu a tento úkon projde zápisem z jednání. 
Výše klubových příspěvků se určuje nepravidelně podle vnějších vlivů.  Hospodář kontroluje 
účet a hlásí vedoucím družin členy, jejichž rodiče zaplatili příspěvky přes účet. Zaznamenává 
zaplacení do seznamů družin v neveřejné části webu.  

Hospodář uhradí nájem za nebytové prostory skladu, který je splatný do konce ledna přísluš-
ného roku.  

Uzavírá novou smlouvu na svoz odpadků a zaplatí se poplatek za kalendářní rok. 

Únor 

Dobíhá vybírání členských příspěvků. Vedoucí družin odevzdávají jmenné seznamy a částky, 
které hospodář přijímá do pokladny a vydává potvrzení o příjmu. Vyhotoví seznam platících 
členů pro daný rok a odvede členské příspěvky na účet VR podle pokynů pro odvod příspěv-
ků, kdy se jako variabilní symbol uvádí číslo klubu + kód 789 + dvojčíslí roku. 

Ve spolupráci s hlavním vedoucím začínají připravovat letního tábor. Udělají kvalifikovaný 
odhad, kolik dětí by se mohlo zúčastnit, podle členů, kteří zaplatili příspěvky, a také se položí 
jasná otázka vedoucím a instruktorům. 
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Vytvoří předběžný rozpočet tábora, který má tyto položky: 

Potraviny 67%, materiál na tábor 10%, materiál opravy 10%, cestovné 3%, doprava 4%, služ-
by 3%, rezerva 3%. 

Březen 

Hospodář s vedoucím klubu podá žádost o dotaci školské komisi na vícedenní výpravu v době 
velikonočních prázdnin.  Dotace se poskytuje na dopravu nebo na pronájem prostor. Praxe je 
taková, že si pronajímáme klubovny nebo základny různých subjektů, ve většině případů 
skautské klubovny s odpovídajícím zázemím.  

Také se podá žádost o dotaci na akci Nouzovská třístovka. Zde žádáme o příspěvek na ceny 
pro vítěze.   

Hospodář připraví tiskopisy přihlášky na letní tábor. Družinoví vedoucí je rozdají mezi členy. 
Termín odevzdání potvrzených zpět je 30. dubna. 

Duben 

Hospodář aktivizuje vedoucí družin, aby vybírání vyplněných přihlášek proběhlo do dohodnu-
tého termínu. K poslednímu dubnu se uzavírá družinové bodování, od něhož se odvíjí systém 
slev a penále pro členy přihlášené na tábor. U penále vycházíme z předpokladu, že členové 
klubu jsou členové proto, že je činnost baví a chtějí se účastnit akcí klubu. Za školní rok má-
me cca 16 akcí, které se do družinového bodování započítávají. Pokud aktivní člen navštíví 7 
a více akcí, je považován za aktivního člena. Pokud ale navštíví méně jak 7 akcí, je mu 
za každou nenavštívenou do počtu 7 přičítáno k ceně tábora 100 Kč. Z toho plyne, že pro dítě 
„z ulice“ je cena tábora o 700 Kč vyšší. Pro sourozence na táboře je zavedena sleva 300 Kč 
pro každého a pro vítěze družinového bodování 500 Kč.  

Ve spolupráci s vedoucím tábora připraví hlášenku tábora, kterou je nutno odevzdat Velké 
radě do 1. května. Od ní se odvíjí to, zda dostaneme od MŠMT dotaci na tábor. Dříve to bylo 
30 Kč na dítko do 18 let a den. Rok minulý byl příspěvek (a doufáme, že i tento rok bude) 
27 Kč. Není to mnoho, ale je to milé.   

V tomto měsíci se platí již výše zmiňovaná pojistka, která ochraňuje materiál, prostory a stav-
by uvedené v rozvaze. 

Květen 

První týden musí hospodář vystavit v programu ABRA faktury pro rodiče. Ty předá družino-
vým vedoucím, kteří je osobně předají rodičům svých svěřenců. Během osobního kontaktu 
s rodiči mohou odpovědět na otázky rodičů k táboru, především dětí jedoucích poprvé. K or-
ganizaci tábora vydává hlavní vedoucí tábora pokyny pro rodiče, které rozesíláme během 
června.  

Hospodář spolu s vedoucími připravuje tradiční akci klubu Nouzovskou třístovku. Podle po-
žadavků kupuje potřebný materiál nebo po dohodě proplácí paragony vedoucím, kteří zajišťu-
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jí svěřené úkoly. Také vybírá startovné v místě závodu. Po skončení provede vyúčtování akce 
směrem ke školské komisi, od které byla žádána dotace. 

Spolu se Starými pány (dále SP) uskuteční plánované práce na táborové základně. 

Červen 

Průběžně kontroluje stav účtu a platby za tábor. Ve spolupráci s kuchařem a zdravotníkem 
připravuje objednávky potravin na tábor. Zajišťuje posečení trávy na tábořišti a nákup potřeb-
ného materiálu. Zdravotníkovi a HV tábora vyplatí provozní zálohy na materiál v jejich kom-
petenci (obnova lékárničky, materiál na celotáborovou hru - CTH, hry, apod.). Zaplatí fakturu 
za rozbor vody na tábor.  

Červenec a srpen 

V tomto období se realizuje největší akce klubu jak z finančního, tak logistického hlediska. 
V součinnosti s vedením tábora dohlíží hospodář na čerpání peněz podle rozpočtu, 
s vedoucím tábora upřesňuje jednotlivé položky, má přehled kolik je již vydáno a co se ještě 
vydávat bude. Upřesňuje položky materiál na opravy a rezerva, ze které se pořádá táborová 
pouť. 

V průběhu prázdnin koordinuje pronájem tábořiště, domlouvá střídání nájemců, přebírá a pře-
dává tábořiště. Po skončení tábora neprodleně sumarizuje účty za tábor a ve spolupráci s účet-
ní vyhotovuje vyúčtování tábora a to v souladu s vnitřními hospodářskými předpisy ČTU. 
Důležité je, že u červencových táborů se vyúčtování odevzdává k revizi do posledního srpna 
a srpnové do konce září. Vyúčtování tábora se musí skloubit s dovolenou hospodáře, účetní 
a s výše uvedenými činnostmi. 

Září 

Tento měsíc je relativně klidný. Výjimečně dojdou jedna dvě faktury související s táborem. Je 
třeba připravit žádosti o dotaci u školské komise na vícedenní výpravu v době podzimních 
prázdnin a na ceny pro Uzlařskou regatu, která se koná v prosinci. Spolu s SP uskuteční plá-
nované práce na táborové základně. 

Říjen 

Hospodář kupuje uhlí na zimu a provádí ve spolupráci SP posezónní držbu strojů. 

Listopad 

Je ve znamení přípravy podkladů pro vyúčtování hospodářsko-správních výdajů (dále jen 
HSV). Velká rada proplácí klubu některé výdaje z kapitol kancelář, materiál opravy, energie 
a služby. V tomto vyúčtování se mohou uplatnit jen ty výdaje, které nejsou již účtovány 
v některém jiném vyúčtování buď tábora, nebo nějakého dotačního programu. Vyúčtování 
HSV je nutno dodat hospodářce VR do 15. listopadu. Výši HSV pro klub stanovuje VR.  

Prosinec 
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Tento měsíc se koná Uzlařská regata pro kterou platí vzorec jako pro ostatní akce. Rozvaha-
realizace-vyúčtování. Uzavírá se účetní období. Přijímá a proplácí paragony, na které někdo 
zapomněl. 

Větší akce 

Jarní výprava, Nouzovská třístovka, Podzimní výprava 

Ve spolupráci s pověřeným vedoucím výpravy naplánuje rozpočet akce a po uskutečnění její 
vyúčtování a převzetí účetních dokladů. Do 30 dnů od konání akce vyhotoví vyúčtování 
pro školský odbor, případně jiného poskytovatele dotace na akci. 

Velký tah 

Toto je akce na konci školního roku za odměnu pro dva první v družinovém bodování z každé 
družiny a je z valné části dotována klubem. Ale vždy je potřeba rozpočet akce a po uskuteč-
nění její vyúčtování a převzetí účetních dokladů.  

Tábor 

Tábor je, jak bylo řečeno, největší akcí klubu z hlediska objemu vynaložených finančních 
prostředků, logistikou přípravy a realizace, délkou trvání (máme jeden týden tzv. invazi a pak 
tři týdny tábora) a nepřetržitým výchovným působením na členy všech věkových kategorií.  
Stravovací jednotka je stanovenu pro lepší počty jednotně na 110Kč /den/osobu.  Tato částka 
je také vracena za každý den, který se dítě neúčastnilo tábora z důvodu nemoci. Zásobování 
tábora je nastaveno z minulých dob tak, aby se muselo do civilizace co nejméně. Proto se 
před táborem uskuteční tzv. velký nákup potravin u firmy, která se zabývá dodávkami velko-
objemových balení pro jídelny (platba fakturou). Je to základ uložený v zásobáku. Dále se 
vytvoří objednávky masa a uzenin, které nám dvakrát týdně řezník dováží vakuově zabalené 
do obchodu ve Vavřinci, kde obstaráváme denní nákupy. Zeleninu nám dováží jednou týdně 
podle objednávky obchodník, u kterého máme zajištěny denní nákupy (pečivo, mléčné výrob-
ky, ovoce) podle předem připravené objednávky. Tím je zajištěno, že služba každé ráno vyra-
zí do vsi s kárkou a přiveze vše, co ten den kuchyň potřebuje. Obchodníkovi ve Vavřinci hos-
podář poskytuje zálohu v hotovosti na potraviny proti úpisu a na konci tábora provede vy-
účtování a vyrovnání. 

Uzlařská regata 

Pověřeným vedoucím buď hospodář vydá provozní zálohu podle předběžného rozpočtu, nebo 
jim proplatí paragony po akci. Po uskutečnění převezme účetní doklady a udělá vyúčtování. 
Také na tuto akci každoročně žádáme o dotaci na ceny pro vítěze u školské komise Rady měs-
ta. Do 30 dnů od konání akce se vyhotoví vyúčtování pro školský odbor, případně jiného po-
skytovatele dotace na akci.  

Další činnost 
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Průběžně během celého roku se hospodář stará o chod tábořiště a srubu. Uzavírá smlouvy 
na pronájmy. Dohlíží na to, aby bylo čím topit, čím podpálit, čím svítit, v čem odvézt odpad-
ky, kdy posekat, co pokácet, co vysadit, naplánuje větší opravy nebo stavby většinou na jarní 
měsíce nebo dobu tábora, udržuje dobré sousedské vztahy s místními lidmi ve vsi. 

Závěr 

Doufám, že jsem tímto výčtem činností neodradil případné zájemce o tuto, jak si myslím, po-
třebnou funkci v každém klubu. A také si nemyslím, že jsem jím obsáhl celou problematiku 
práce hospodáře. Podle mého názoru je dobré, pokud se na tomto postu nestřídají lidé moc 
často. Protože než se člověk zaběhne, trvá to nejméně rok. Hospodář by měl vidět několik let 
dopředu a sledovat, jak se kolektiv a jeho potřeby vyvíjejí. Pak může v předstihu připravit 
plány, rozpočet, finanční rezervy apod.  Věřte, že každého naplní uspokojením, když se práce 
daří a podaří, jako například zajištění vybudování naší nové kuchyně v minulém roce. 

 

 

 


