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POSTUP pro hospodáře akcí v okrese Hodonín 

1. Sestavit rozpočet akce a předat vedoucímu akce, který vloží do uvedeného formuláře 

a. Na formuláři Hlášení akce – návrh pro OR ke schválení; zpětnou vazbou vedoucím akce je 

schválená nebo neschválená akce ORJ; formulář musí být součástí vyúčtování akce 

2. Připravit si před akcí potřebné formuláře 

a. Potvrzení o zaplacení pro účastníky v hotovosti (PPD) nebo přes účet (Potvrzení) 

b. Hromadný příjmový doklad pro účastnické poplatky a v případě plateb přes FIO také navíc 

Seznam účastnických poplatků z FIO účtu okresu  

c. Pokladní knihu případně další povinné nebo doporučené hospodářské formuláře  

d. Seznam účastníků akce 

e. U hospodářky okresu si zjisti kalkulační jednici akce 

3. Na akci provést následující úkony (příp. některé úkony po akci) 

a. Vybrat účastnické poplatky, vypsat hromadný příjmový doklad 

b. Vyplnit a rozdat doklad o zaplacení (platby v hotovosti - PPD, platby přes účet - potvrzení) 

c. Vybrat všechny doklady – paragony vztahující se k akci a správné po věcné i formální stránce 

proplatit – vyrobit se všemi náležitostmi druhotné pokladní doklady 

d. Připomenout termín pro vyplnění cestovních příkazů (nejlépe elektronicky včetně naskenovaných 

jízdenek nebo dokladu o nákupu pohonných hmot) – doklad o pohonných hmotách může být 

nahrazen tím, že použijete platnou sazbu z vyhlášky MPSV platné pro daný kalendářní rok  

e. Vyplnit pokladní knihu včetně „Rekapitulace akce“, v případě plateb přes účet je kromě 

rekapitulace nutné vyplnit i „Vyúčtování akce včetně plateb z účtu a faktur“ a předat spolu 

s doklady, seznamem, hlášenkou, zprávou apod. vedoucímu akce ke schválení 

4. Tento bod se tě týká pouze tehdy, pokud nestíháš provést kompletní vyúčtování akce podle bodu 5. 

těchto pokynů do 1 měsíce od jejího skončení s předáním hospodářce okresu 

a. Vyplnit formulář předběžné vyúčtování akce a odeslat do 1 měsíce od skončení akce na 

orjhodonin@skaut.cz  

5. Nejpozději do 2 měsíců (ideálně do 1 měsíce) po akci provést kompletní vyúčtování akce 

a. Předat hospodářce okresu kompletní vyúčtování akce – kompletní pokladní knihu 

b. pokladní knihu zaslat i elektronicky na orjhodonin@skaut.cz  

c. Pokud hospodaření akce končí přebytkem a vratkou do pokladny okresu, je nutné s papírovým 

vyúčtováním akce současně předat i vratku peněz hospodářce okresu 

d. Zprávu o akci odeslat na orjhodonin@skaut.cz  (obvykle dělá vedoucí akce) 

e. U akcí konaných ve 4. čtvrtletí mohou být termíny v bodě 4. a 5. kráceny 

6. Další pravidla  

a. Při převodu peněz z okresu do pokladny akce je nutné do pokladní knihy zapsat vždy celou 

obdrženou částku a v případě přebytku zase zbylou částku na konci pokladní knihy převést 

výdajovým dokladem zpět do pokladny okresu 
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b. Při dodatečných převodech do pokladny akce (na konci akce chybí peníze) je nutné vždy datum 

převodu do pokladní knihy akce konzultovat s hospodářkou okresu 

c. Doporučujeme veškeré doklady lepit na samostatné listy (ne do sešitů) 

d. Ke všem dokladům na termopapíře je nutné pořídit kopii a založit ji spolu s originálem 

e. Všechny faktury zahrnuté do účetnictví akce musí být vystaveny na Junák – český skaut, okres 

Hodonín, z. s., Vacenovská 824, 696 42 Vracov; IČO: 00542776 

f. Veškeré výdajové a příjmové doklady musí být označeny kalkulační jednicí (tj. KJV1, KJP1 – např. 

33V1, 33V2, 33P1 apod.) 

g. Prvotní doklady (paragony …) musí splňovat náležitosti účetních dokladů 

h. U dokladů, které budou hrazeny z dotace, musí být na prvotním dokladu razítkem nebo ručně 

doplněno: „Hrazeno z dotace …“ (místo teček bude např. MŠMT nebo JMK apod.) 

i. Vyúčtování akce musí být kompletní a obsahuje: 

1. Pokladní knihu 

2. Hlášení akce – návrh pro OR ke schválení (včetně rozpočtu) 

3. Seřazené podle čísel v pokladní knize druhotné doklady (PPD, VPD, hromadné 

PPD, hromadné VPD, VPD na cestovních příkazech apod.) podepsané 

hospodářem, příjemcem (u VPD) a schvalovatelem – vedoucí nebo zástupce 

vedoucího akce spolu s příslušnými prvotními doklady, které budou mít 

všechny náležitosti a v případě termo-papírů budou navíc okopírované 

4. V případě cestovních příkazů také všechny potřebné přílohy -  jízdenky nebo 

doklad o nákupu PHM (pokud neúčtujete dle vyhlášky MPSV); u automobilů 

vždy dodat i kopii technického průkazu (se spotřebou) 

5. Rekapitulaci akce podepsanou hospodářem a vedoucím akce 

6. Vyúčtování akce včetně plateb z účtu a faktur (jen v případě plateb přes účet – 

ať už příjmů např. účastnických poplatků na FIO, tak i výdajů např. faktur 

hrazených hospodářkou z účtu ERA) podepsanou hospodářem a vedoucím akce 

7. Seznam účastníků akce 

8. Seznam účastnických poplatků z FIO účtu okresu (jen u akcí, kde jsou vybírány 

účastnické poplatky přes FIO učet okresu) 

9. Zprávu o akci 

 

Aktualizováno dne: 1. 6. 2019              orjhodonin@skaut.cz  

mailto:orjhodonin@skaut.cz
mailto:orjhodonin@skaut.cz

