Sportovní klub Černošice
IČO: 47005246
se sídlem Fügnerova 1244, Černošice, PSČ 252 28,
(dále jen jako “SK Černošice“)

S m ě r n i c e č. 4
Hospodaření s finančními prostředky SK Černošice
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje hospodaření s majetkem v SK Černošice (dále jen SK)
2. Majetek SK se vytváří v souladu se Stanovami SK, Hlava VIII Majetek a hospodaření

Čl. 2
Základní povinnosti při hospodaření s
majetkem SK
1. Při hospodaření s majetkem SK se řídí všechny orgány i jednotlivci obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví, stanovami SK, touto směrnicí o
hospodaření s finančními prostředky SK Černošice a dalšími směrnicemi vydanými pro
oblast hospodaření.
2. Všichni jsou povinni hospodařit se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře,
dodržovat zásady maximální efektivnosti a ochrany svěřeného majetku a dbát, aby
sloužil k plnění poslání a úkolů SK. Jsou povinni udržovat tento majetek v řádném a
uživatelném stavu a tak předcházet předčasnému opatřování nových předmětů.
Čl.3
Pravidla finančního hospodaření
1.
•
•
•
•
•

Zdrojem příjmů rozpočtu SK jsou:
členské příspěvky
příjmy z dotací a darů
příjmy z propagace
ostatní příjmy
majetek převedený do vlastnictví SK

2. Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá Výkonný výbor SK

3. Veškeré příjmy a výdaje se realizují bezhotovostním převodem z účtu na účet. V
hotovosti mohou být vybírány v případech zvláštního zřetele hodných členské
příspěvky SK a vypláceny odměny až do výše 10 000 Kč. V případě vybírání příspěvků či
vyplácení odměn v hotovosti je odpovědná osoba SK povinna řídit se směrnicí č. 2 o
pokladních operacích.

4. Podpisové právo k účtům SK má předseda výkonného výboru SK a nebo členové
výkonného výboru pověření výkonným výborem. Oprávněné osoby nakládají s účtem
samostatně.
5. Výdaje SK do 100 000 Kč musí odsouhlasit předseda výkonného výboru SK. Výdaje
související s jednotlivými sporty, které jsou organizovány v rámci SK a to do výše 50
000 Kč může odsouhlasit člen výkonného výboru SK pověřený řízením příslušného
sportu. Výdaje převyšující 100 000,- Kč, respektive 50 000,- Kč musí odsouhlasit
výkonný výbor SK.
6. Kontrolu příjmů a výdajů provádí výbor SK jeden krát ročně.
7. Výši oddílových příspěvků, odměn pro trenéry a funkcionáře a výši mzdy zaměstnanců
SK stanovuje výkonný výbor SK.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice je účinná od 2.4.2015.

