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účetní jednotky ČMBS
ČMBS občanské sdružení - účetní jednotka
/má vlastní IČO,účetní,hospodáře,svazové účetnictví s podúčty pro sekce,kraje a VV,identifikace plateb variabilním symbolem/

SEKCE - není právní subjekt  - účto přes ČMBS
/veškeré příjmy a výdaje jsou proúčtovány svazovým účetnictvím, pokladny a účty sekce nemají právní oporu/

KRAJSKÝ SVAZ - není právní subjekt - účto přes ČMBS
/veškeré příjmy a výdaje jsou proúčtovány svazovým účetnictvím, pokladny a účty krajů nemají právní oporu, dtto oblasti/

KLUB samostatný právní subjekt - účetní jednotka
/má vlastní IČO,vlastní účet a účetnictví, směrem k ČMBS účetní povinnost řádné vyúčtování svazových prostředků/

ČLEN ČMBS - není právní subjekt - účto přes KLUB,ČMBS
/člen,hráč,reprezentant,delegát,funkcionář apod.směrem k ČMBS provádí řádné vyúčtování svazových prostředků/

účetní jednotka ČMBS
účetní rok od 1.1. do 31.12.
/účetně jde o veškeré účetní pohyby spadající do příjmové /výnosové/ a výdajové /nákladové/ části účetního období/

roční účetní uzávěrka k 31.3.následující rok
/účetní uzávěrka,rozvaha,výkaz zisku a ztrát,daňové přiznání včetně účetních příloh v rozsahu dle zák.§18 č.563/1991 Sb./

/právní odpovědnost za ČMBS,stanovy část F Čl.II odst.2, zodpovídá statutární orgán VV ČMBS/

podklady k roční k účetní uzávěrce do 28.2.následující rok
/poslední možný termín pro vyúčtování svazových prostředků za sekci,krajský svaz,klub,člena,hráče,reprezentanta,atd./

/vyúčtování min.1x za rok SEKCE, stanovy část.D Čl.IV odst.4, zodpovídá president a hospodář sekce/

/vyúčtování min.1x za rok KRAJSKÝ SVAZ, stanovy část.E Čl.IV odst.3, zodpovídá předseda krajského svazu/

příjmová a výdajová část
/SEKCE,KRAJSKÝ SVAZ jejich veškeré příjmy a výdaje spadají do účetnictví SVAZU a tam musí být proúčtovány/

/SEKCE, stanovy část.D Čl.IV odst.2 příjmy, odst.3 výdaje - v rozsahu uvedených položek/

/VV SEKCE prostředky získává a čerpá v rozsahu rozpočtu,stanov a kompetencí schválených VHS/

/KRAJSKÝ SVAZ, stanovy část.E Čl.IV odst.1 příjmy, odst.2 výdaje - v rozsahu uvedených položek/

/VV KRAJSKÉHO SVAZU prostředky získává a čerpá v rozsahu rozpočtu,stanov a kompetencí schválených VHK/

/KLUB,ČLEN - vyúčtování podléhají jen příjmy a výdaje,spadající do účetní agendy svazu/

účetní METODIKA
akce
/veškeré domácí a zahraniční sportovní a společenské akce charakteru mistrovství,turnajů,přeborů,utkání,zasedání,sjezdů a pod./

zálohy nebudou poskytovány
/platí stop stav čerpání svazových prostředků pro všechny kteří mají nevyúčtované zálohy z minulých účetních období/

bude uplatňována dotační politika
/dotaci jako podíl na nákladech akce, výši věcně stanovuje VV SEKCE,za ČMBS formálně schvaluje hospodář ČMBS/

/výše dotace může být stanovena jako pevný paušál nebo podíl v % na schválené nákladové položky apod./

vyplacení dotace 
/doklady předat ŘKSK/suplent VV SEKCE/do 5dnů po akci k odsouhlasení,ŘKSK předá hospodáři ČMBS,vyplacení do 10dnů/

/účetní doklady s náležitostmi dle Zákon o účetnictví §11 č.563/1991Sb. - nic extra standard,kolik a za co,kdy a komu,razítko a podpis/

/poskytnuté doklady pro paušál musí být min.ve výši dotace, u % podílu budou proúčtovány schválené a odsouhlasené doklady/

/metodicky lze u předem schválených případů postupovat v souladu s ZP Část 7 č.262/2006Sb.,vyhl.č.429/2011Sb.a č.379/2011Sb./

/u zahraničních výjezdů a u nákladnějších akcí bude součástí,průvodní dokument,doklad o registraci,výsledková listina a pod./

ostatní náklady materiál,služby,náhrady apod.
/veškeré ostatní náklady podléhají schválení příslušnému organizačnímu stupni VHK,VVK,VHS,VVS,VH ČMBS,VV ČMBS/
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