Zpráva za hospodářskou činnost v roce 2019
Veslařský klub Hodonín z.s.

V roce 2019 se vzhledem k rozhodnutí Valné hromady (zamítnutí hlasování o možnosti založení s.r.o.
vlastněné ze 100% VK Hodonín z.s. především pro vedlejší činnost klubu), nepodařilo držet
plánovaného rozpočtu. Zejména pak náklady a výnosy z plánovaných eventů a stejně tak plánovaná
odměna za vedení a řízení klubu. V rámci rozpočtu nebylo vyhověno dotaci na pořízení autobusu a tudíž
byla tato investice kryta pouze z rezerv VK.

Samotné účetnictví zpracovával Ing. František Mikuláček, který následně předal výsledovku, kde jsme
v nákladech 4,066 mil. a ve výnosech 3,813 mil. Za rok 2019 jsme tedy vykázali záporný hospodářský
výsledek ve výši - 252.984 Kč. Dále jsme investovali do dlouhodobého majetku (nákup autobusu
250.000 Kč, nákup lodi 300.000 Kč a jiné) v celkových nákladech 866 tisíc a dostali jsme na to dotaci
0,3 mil. Tj. celkový finanční tok ve vydaných penězích je: 4.932.419,- a 4.550.854,- Kč v přijatých.
Celková bilance je -381.565,- Kč, které tvoří meziroční snížení na účtu.

V dotacích od všech institucí jsme získali částku cca 1,35 mil Kč (provozní dotace, investiční, z úřadu
práce a účelové).
Vedle toho jsme získali cca 245.100 Kč z členských příspěvků a příspěvku na příměstský tábor 405.000
Kč.

Ve vlastní komerční činnosti, tj. ubytovna, café Veslák, komerční aktivity na vodě a v tělocvičně, ale také
uspořádáním závodů (regata, ergoshow, dračí lodě), pronájmu zázemí a reklamou jsme získali cca
969.000 Kč. Tyto finance dále pokrývají náklady spojené s provozem a údržbou klubu, zejména tak
v odměnách trenérů, energiích, investičních aktivitách a úpravě areálu.

Jednotlivé aktivity a akce
Z pohledu jednotlivých akci jsou pro klub nejpodstatnější:
Teambuilding Grozbeckert nájem – zisk 50.000 Kč
Teambuilding Delimax

– zisk 105.000 Kč

Hodonínské drakobití

– zisk 140.000 Kč

Příměstský tábor

– zisk 186.000 Kč

Regata

- zisk 55.000 Kč

Ergoshow

- zisk 47.000 Kč

Ubytovna

– zisk 50.000 Kč

Caffé Veslák

– zisk 75.000 Kč

Komerční cvičení

– zisk 111.000 Kč

Pronájem areálu

- zisk 150.000 Kč
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Celkem zisk z těchto komerčních aktivit činí cca 969.000 Kč

Zásadní nákupy či nákladové položky:
Pořízení autobusu (Jan Havránek)

250.000 Kč

Pořízení lodi Wintech (Rowline)

300.000 Kč

Odkoupení paddelboardů, raftů a vest (Filip Švrček)

99.224 Kč

Pořízení lodí z Německa (5 lodí)

73.545 Kč

Oprava a úprava elektroinstalace
237.000 Kč (170.000 Kč – renovace
hlavního rozvaděče v budově + el. na chodbě, v klubovně, příprava na elektrické zámky)
Pořízení nových vesel a příslušenství (Chalupa, Smart Expo)

210.000 Kč

Vedení a administrace dokladů a dotací (Ing. Filip Švrček)

112.000 Kč

Z důvodu ztrátového hospodaření jsme se rozhodli vrátit část investiční dotace (ve výši cca 120.000 Kč)
zpět poskytovateli JMK. Vzhledem ke spolufinancování by to znamenalo útratu cca 250.000 Kč, které
by však mohli chybět v celkové rezervě.

Banka:
Počáteční stav účtu k 1.1.2019 byl 815.000 Kč
Konečný stav účtu k 31.12.2019 byl 436.911 Kč
...............................................................................................................
Stav účtu k dnešnímu dni tj. 31.12.2020 je 350.399 Kč

Z pohledu hospodaření bylo spoustu financí nasměřováno do pořízení zejména lodního materiálu, ať
už pro závodní veslování nebo pro přípravu dětí. V roce 2020 by mělo dojít ke zjednodušení vedení
účetnictví a evidence dokladů díky změně účetního – zejména z důvodu jednotného účetního systému.

Dále je třeba zmínit velmi složitou situaci v komunikaci vedení klubu a kontrolní komise. Z velké části
osobní averze přerůstají v nepřiměřené reakce, zbytečné blokování a vzájemnou nedůvěru, která
vyústila ve vzájemnou nekomunikaci a následnému svolání mimořádné valné hromady a odstoupení
všech členů vedení ze svých funkcí.

Zprávu vypracoval: Ing. Filip Švrček
V Hodoníně dne: 14. 12. 2020

