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Slovo úvodem
Nedílnou součástí čekatelské zkoušky je obor Základy hospodaření. Jistě tomu není náhodou, neboť
s hospodařením se každý činovník dříve či později setká. Ač je oddíl jednotkou výchovnou, při jeho činnosti
se běžně setkáme s vybranými hospodářskými činnostmi – třeba hospodařením na oddílových akcích nebo
správou majetku v užívání oddílu. Je třeba si uvědomit, že naším cílem není vypisovat pokladní doklady,
vést evidenci majetku či opatřovat pokladní knihu všemi náležitostmi, ale že všechny tyto činnosti slouží
k zajištění našeho poslání, k umožnění (relativně) nerušené práce s dětmi.
V neziskových organizacích slouží hospodaření k nezbytnému materiálně-finančnímu zajištění
hlavní činnosti. Hlavní činností rozumíme aktivity směřující k naplnění poslání Junáka (ochrana a
výchova dětí a mládeže, podpora jejich všestranného rozvoje, podpora sebevýchovy starších), které nelze bez
materiálního zajištění účinně naplňovat. Bez řádně vedeného účetnictví nelze dostat žádný příspěvek, grant
či dotaci a bez řádné správy majetku přicházíme o to, co jsme doposud pracně získali.
Dospělý čekatel se může, pokud má zájem a orientuje se v problematice, stát hospodářem, revizním
komisařem, účetním či pokladníkem. Čekatelská zkouška poskytuje nezbytný vhled do problematiky
skautského hospodaření, ale pokrývá ji jen z velice malé části, neboť je prvotně zaměřena na malé akce,
typicky na víkendové výpravy.
Na začátek ještě osvětleme rozdíl mezi hospodařením a účetnictvím. Hospodaření je podle
Hospodářského řádu Junáka soubor ekonomicko-správních činností, které zabezpečují provoz Junáka a
jeho organizačních jednotek, mezi které patří správa majetku, získávání financí a nakládání s nimi, práce
s rozpočty, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, tvorba vnitřních hospodářských předpisů aj.
Oproti tomu účetnictví je podmnožinou hospodaření, zachycuje a popisuje různé činnosti účetní jednotky
(např. střediska, firmy) v peněžním vyjádření a splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v aktuálním znění (tento odstavec netřeba bezvadně umět ke zkoušce ). Nutno podotknout, že
čekatelská zkouška účetnictví jako takové zahrnuje jen z velice malé míry. U zkoušek se často setkáváme
s užíváním mylného termínu hospodářství. Hospodářství znamená ekonomiku (národní, podnikové
hospodářství) nebo zemědělský statek, usedlost. Je tedy jasné, že nejde o naši problematiku a užívání tohoto
pojmu je vhodné leda k podráždění zkoušejícího .
Tato skripta obsahují pouze vybrané části toho, co musíš zvládnout k čekatelské zkoušce. Je třeba je
proto použít společně s poznámkami z přednášky či jinými informačními zdroji.
Text postihuje aktuální stav k 31. 10. 2014. Použitá a doporučená literatura je k doptání u autora,
který ji na požádání rád sdělí . Přeji snadné pochopení a osvojení následující problematiky.
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1. Systém hospodaření střediska a oddílu (aneb co na přednášce nepadlo)
Hospodaření střediska
Středisko je samostatně hospodařící organizační jednotkou, které bylo přiděleno identifikační číslo
organizace (IČO). Podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vedou střediska
účetnictví.
Finanční prostředky může středisko nabývat různými způsoby – členské příspěvky, účastnické
poplatky na akce, vlastní výdělečná činnost, dotace, dary, dědictví, úroky  atp. Některé tyto zdroje
samozřejmě primárně „prochází“ přes oddíly (členské příspěvky, účastnické poplatky), ale právě kvůli
neexistující právní osobnosti (dříve právní subjektivitě) oddílu musí být právně vedeny přes středisko.
Majetek můžeme získávat např. dědictvím , koupí, darem a vlastní výrobou v rámci hlavní činnosti i
mimo ni. Více o majetku se dozvíš v další kapitole skript.
Finanční prostředky střediska mohou být fyzicky nejčastěji v pokladně střediska a jednotlivých
oddílů nebo na bankovním (běžném) účtu. Majetek bývá rozmístěn v klubovnách, ve skladu, majetkem jsou
někdy i klubovny, občas mají majetek ve správě u sebe doma jednotliví činovníci, umístění je tedy velmi
variabilní a liší se případ od případu.
Za hospodaření střediska je zodpovědný vedoucí střediska jakožto statutární orgán, který ale část
zodpovědnosti a kompetencí de facto předává hospodáři, který je jeho „pravou rukou“ právě pro oblast
hospodaření. Pokladník má na starost správu pokladny a příslušných pokladních dokladů. Podobně
za hospodaření akce zodpovídá vůdce dané akce. Vnitřní kontrolu hospodaření (včetně hospodaření akcí)
zajišťují volené revizní komise, existují však i další možnosti kontroly. Více informací o revizních komisích,
jejich činnosti a o dalších možnostech kontroly hospodaření se dozvíš při přípravě k vůdcovské zkoušce.

2. Majetek ve správě a užívání oddílu pro čekatele
Majetek ve vlastnictví organizačních jednotek
Majetkem rozumíme věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty ve vlastnictví
fyzické nebo právnické osoby. Pohledávkou rozumíme, pokud např. středisku někdo něco dluží (peníze,
jinou věc, něco vykonat) – pak má středisko pohledávku, má právo na určité plnění. Opakem je závazek.
Pokud má nějaká osoba závazek, je naopak povinna někomu něco zaplatit, udělat, (ne)vykonat. Vymezení
závazku a pohledávky není ke zkoušce nutno umět. Každá jednotka mající právní osobnost (právní
subjektivitu; Junák jako celek, kraj, okres, středisko) smí vlastnit nějaký majetek – klubovnu, tábořiště,
kancelářské potřeby, stany, peníze, nářadí apod. Již víme, že skautský oddíl nemá právní osobnost, tudíž
nevlastní majetek (ten právně patří středisku). Zároveň už víme, že mu může být svěřen do správy a
užívání (nejčastěji obé současně, protože pokud něco používá, tak by se o to měl i starat). Za správu tohoto
svěřeného majetku zodpovídá určený činovník, u oddílu to je zpravidla jeho vůdce, ale může to být kdokoli
jiný způsobilý – což by optimálně mělo být průkazně zaznamenáno, např. v inventárním seznamu (viz dále).
Majetek lze nabýt a pozbýt různými způsoby – netřeba jistě vyjmenovávat, jen bychom si dovolili
podotknout, že pokud něco nalezneme, nestává se to součástí našeho majetku, ale nález je třeba řádně
oznámit na příslušných místech.
Dělení majetku
Existují různá kritéria dělení majetku (např. podle fyzické podstaty, stálosti, doby užívání, účetního
hlediska, typu vlastnictví apod.), nás budou zajímat ale jen ta, která nám poslouží k vymezení tzv. drobného
hmotného majetku. Uvádíme následující zjednodušené schéma, protože nový občanský zákoník (NOZ)
dřívější (přehlednější) stav poněkud zkomplikoval:
majetek

nehmotný
hmotný
drobný hmotný majetek

majetek

movitý
„ostatní“
nemovitý

Podrobnější charakteristika uvedených skupin:
a) nehmotný majetek je nehmatatelný, „nemůžeme si na něj sáhnout“, slovy nového občanského zákoníku
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jde o práva (...) a jiné věci bez hmotné podstaty; je to zpravidla výsledek duševní činnosti (patenty,
ochranné známky, dobré jméno Junáka  nebo software),
b) hmotný majetek – podle nového občanského zákoníku je hmotná věc ovladatelná část vnějšího světa,
která má povahu samostatného předmětu, čili takový majetek, který fyzicky existuje – peníze
v pokladně, pokladna, spacáky, budovy, pozemky, knihy, dřevo, hardware apod.
Majetek (věci) se dále (jiným způsobem) dělí na nemovité a movité:
a) nemovitý majetek nemůže změnit svou polohu, jde zejména o pozemky a podzemní stavby; a protože
jsou podle NOZ nově stavby pevně spojené se zemí součástí pozemku, nepřímo sem patří i stavby, dříve
uváděné jako typické (nyní ovšem, jak vidno, nejsou samostatnou věcí) nemovitosti,
b) movité věci (lat. movere = hýbat) jsou všechny ostatní, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná;
podle tradičního pojetí je lze relativně snadno přenést, přemístit – např. stoly, knihy, spacáky, kancelářské
potřeby a automobil.
Drobný hmotný majetek
Drobný hmotný majetek (DrHM; tradičně – a možná srozumitelněji – nazývaný též inventář) je
vymezen vnitřním předpisem Junáka, Směrnicí k majetku Junáka. Je to hmotný movitý majetek, jehož
pořizovací cena se pohybuje v rozmezí 3 000 – 40 000 Kč za jednu věc; středisko si však může vnitřním
předpisem přiměřeně snížit dolní hranici (ale pouze tu), pokud to uzná za vhodné, např. na 1 000 Kč, a
zároveň se musí jednat o majetek dlouhodobý. Dlouhodobý znamená, že předpokládaná doba použitelnosti
je minimálně jeden rok, takže do DrHM můžeme směle započítat motorovou pilu, stany, kajaky aj., ale ani
omylem do něj nepatří sada barev za tři a půl tisíce, kterou do měsíce „vypatláme“ na srub. Zároveň platí, že
jeden rok je předpokládaná doba použitelnosti, takže pokud nám vlčata nově zakoupený stan na táboře
zapálí, stále se jedná, resp. jednalo o drobný hmotný majetek.
Krom DrHM patří do hmotného majetku ještě jiné skupiny, které zde pro jednoduchost neuvádíme,
proto je v přehledu použito „ostatní“.
Péče o inventář a majetek
Tato problematika se výrazně týká hospodárnosti (9. bod skautského zákona). Slovy Směrnice
k majetku Junáka: „S majetkem Junáka musí být nakládáno účelně a hospodárně. Nesmí být využíván
v rozporu s posláním Junáka [ochrana a výchova dětí a mládeže, podpora jejich všestranného rozvoje] a
k takovému využití nesmí být ani poskytnut třetí osobě. Organizační jednotka pečuje o zachování majetku,
jeho údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, i o jeho vylepšení nebo rozmnožení a účinně chrání majetek
před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím.“
Dodejme ještě, že majetek musí být uskladněn na vhodném a přiměřeně (ne)přístupném místě podle
účelu. V případě poškození zařídíme opravu a průběžnou údržbu (obvykle na náklady střediska nebo
poškozovatele). V případě vzniku škody je organizační jednotka (tedy v našem případě zpravidla středisko)
oprávněna požadovat po tom, kdo škodu způsobil či zavinil, příslušnou náhradu.
Zařazování a vyřazování majetku z evidence probíhá průběžně během roku a musí být vždy
podloženo příslušným dokladem. Pokud je nějaký majetek již nepoužitelný, může být vyřazen. V takovém
případě musí být organizační jednotkou sepsán příslušný likvidační protokol obsahující popis majetku,
důvody vyřazení a způsob likvidace.
Operativní evidence DrHM
DrHM musí být samozřejmě důkladně evidován (evidence je oproti inventarizaci – viz dále –
průběžná záležitost), a to ve formě tzv. operativní evidence (OE). Nechme stranou důvody, proč se to tak
jmenuje, a nauč se toto spojení jako básničku. OE slouží k hospodárnému využívání DrHM, který by jinak
nebyl evidován. V praxi to vypadá tak, že na středisku existují seznamy, na kterých je uvedeno, co má který
oddíl půjčeno. V tomto formuláři (tradičně „inventárním seznamu“) musí být tyto údaje: popis (označení)
majetku (sekera Fiskars), počet, umístění (sklad, klubovna 1. oddílu chlapeckého, zapůjčen vedoucímu
střediska) a zodpovědná osoba/oddíl, za nějž obvykle zodpovídá jeho vůdce nebo jiná pověřená osoba (tedy
klidně i čekatel), a dále to, zda byl majetek pořízen z dotace. Mezi nepovinné údaje patří inventární
(evidenční) číslo, datum pořízení (uvedení do správy oddílu) a vyřazení majetku, jeho cena, případně další
užitečné údaje. POZOR – neplést si pojem inventář (zastaralé, avšak vžité označení pro DrHM)
s inventárním seznamem (forma evidence majetku)! Předměty však mohou být svěřeny i konkrétnímu
činovníkovi, např. vůdci oddílu, pak lze využít osobní kartu na svěřené předměty.
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Příklad inventárního seznamu majetku (podbarvená pole nejsou povinná)
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun
Seznam majetku ve správě a užívání 1. oddílu chlapeckého k 31. 12. 2014
Poř.
čís.

Inventární
číslo

Název
(popis)

Cena
pořízení

Ks

Datum
pořízení

Uložení

Zodpovědná
osoba

Z dotace Pozn.

1.

2000101

stan Beskyd

4 000 Kč

4

5. 4. 2008

oddílový sklad

J. Křivohlavý

Ne

2.

2000102

celta stanová

500 Kč

2

2. 9. 2009

klubovna

J. Křivohlavý

Ne

3.

2000103

petanque

350 Kč

1

12. 6. 2010 Z. Vybíral doma Z. Vybíral

Ne
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Kontrola majetku
Středisko je podle zákona o účetnictví a vnitřní Směrnici k inventarizaci majetku Junáka povinno
inventarizovat veškerý majetek a závazky. Inventarizací majetku rozumíme kontrolu skutečného stavu
majetku v porovnání s tím, co je vedeno v účetnictví a OE, kdy se zjišťují případné rozdíly, patří sem i
vyřešení případných nesrovnalostí. Inventarizace probíhá nejméně jednou ročně, a to zpravidla k 31. 12.
Zajišťuje ji inventarizační komise jmenovaná vedoucím střediska.
U majetku se kontroluje počet, stav, uskladnění, potřeba údržby či nutnost vyřazení a také
odpovědnost za uložení a správu, podrobnosti lze najít ve Směrnici k inventarizaci majetku Junáka.
Jedním z úkolů revizní komise je kontrolovat veškerý majetek, proto může provádět předem
plánované i nahodilé kontroly.

Kontrolní otázky
1. Kdo může být vlastníkem majetku, který je umístěn v klubovně, kde oddíl sídlí?
2. Jaký typ majetku smí vlastnit skautský oddíl?
3. Jak jsou vymezeny věcí nehmotné? Uveď dva příklady.

4. Jak jsou vymezeny věcí nemovité? Uveď dva příklady.

5. Jak je vymezen drobný hmotný majetek (tři znaky)?

6. Co je to operativní evidence a jaké jsou její povinné náležitosti?

7. Je nějak majetek Junáka kontrolován? Pokud ano, uveď jeden příklad.
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