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K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

 

Zpráva o kontrole hospodaření ČSJ za rok 2019 
(KVS – RD ČSJ a provoz ČSJ)  

 
Dne 27. února 2020 byla provedena kontrola hospodaření vybraných kapitol rozpočtu se zaměřením 
na náplň Komise vrcholového sportu – reprezentační družstva ČSJ (RD ČSJ) a provozu ČSJ za rok 2019. 
Kontrolu provedl člen Kontrolní komise ČSJ (KK ČSJ) Jiří Bobek za součinnosti ekonoma ČSJ Martina 
Souška. 
 
Podkladem pro provedení kontroly byly následující dokumenty: 

- přehled příjmů a výdajů r. 2019, zaslaný Martinem Souškem, ekonomem ČSJ, ze kterého byly 

kontrolovány položky kapitol rozpočtu 02, 03, 04, 05, 19 a 99, 

- zásady hospodaření ČSJ pro rok 2019 schválené Valnou hromadou ČSJ dne 30.03.2019, 

- zápisy VV ČSJ, zveřejněné na internetových stránkách ČSJ. 

Předmětem kontroly byly následující položky rozpočtu ČSJ: 

Kapitola 02 – Příspěvek na účast MS a ME 
Schváleno VH       900.000,- Kč 
Z toho MS WS YOUTH    250.000,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2019    893.710,- Kč 
 
Kapitola 03 – Komise vrcholového sportu (RD ČSJ) 
Schváleno VH    6,620.890,- Kč 
Upraveno VV ČSJ  7,314.190,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2019 7,257.120,- Kč 
 
Kapitola 04 – Administrativa  
Schváleno VH    1,413.000,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2019 1,352.740,- Kč 
 
Kapitola 05 – Schůze VV ČSJ  
Schváleno VH       135.000,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2019    111.260,- Kč 
 
Kapitola 19 – Různé  
Schváleno VH       715.000,- Kč 
Upraveno VV ČSJ  1,079.570,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2019    854.450,- Kč 
 
Kapitola 99 – Ostatní  
Schváleno VH                  0,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2019    129.260,- Kč 
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Čerpání ve všech kontrolovaných kapitolách s výjimkou kapitoly 99 bylo nižší, než bylo schváleno 
Valnou hromadou nebo následně upraveno rozhodnutím VV ČSJ. Zvýšení výdajů kapitoly 03 - Komise 
vrcholového sportu (RD ČSJ) je uvedeno a zdůvodněno v jednotlivých zápisech VV ČSJ. Zvýšené výdaje 
v kapitole 19 - Různé, část 1902 - Rezerva byly spojené se zpracováním žádostí o investiční dotace 
MŠMT a následnými náklady na pojištění a dovybavení pořízeného hmotného majetku. Výdaje kapitoly 
99, kde podstatnou částku tvoří pronájem plochy v rámci výstavy FOR BOAT, jsou kryty příjmy kapitoly 
99 - Ostatní příjmy. 
 
Byla provedena namátková kontrola prvotních dokladů, zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny. 
Některá vyúčtování však nebyla formálně úplná, od chybějících podpisů až po absenci celkových 
soupisů, což komplikovalo kontrolu. Byly zjištěny rozdílné způsoby vyúčtování nákladů na zahraniční 
trenéry, přestože se tímto způsobem vyúčtovávají náklady v řádech desítek až stovek tisíců.  
 
Položky kapitoly 03 byly vyúčtovány na základě schválení jednotlivých budgetů členů RD ČSJ výkonným 
výborem, nikoliv až na základě předložených dokladů vyúčtování. Tím dochází k formálnímu 
zkreslování průběžného hospodářského výsledku ČSJ. Tento způsob účtování nemá vliv na celkový 
výsledek hospodaření v daném roce. – z důvodu průkaznosti a přehlednosti účetnictví doporučuji 
zvážit změnu účetních postupů.  
 
Doporučení 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a zjištěním KK ČSJ doporučuje VV ČSJ zvážit: 
1. úpravu stávajícího způsobu vyúčtování budgetů členů RD ČSJ tak, aby byla posílena průkaznost a 
přehlednost účetnictví ČSJ,  
2. formou závazného dokumentu ČSJ vypracovat zásady pro vyúčtování nákladů na zahraniční trenéry.  
 
Závěr  
Na základě provedené kontroly v uvedeném rozsahu KK ČSJ konstatuje, že nebyly zjištěný závažné 

nedostatky a kontrolované položky byly čerpány v souladu se schválenými zásadami 

hospodaření ČSJ pro rok 2019.  
 

 
V Praze dne 6. května 2020           

 
   Petr Ondráček 

         předseda KK ČSJ 


