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Zpráva o kontrole hospodaření Komise mládeže ČSJ za rok 2020 
 

Podle plánu činnosti Kontrolní komise ČSJ (KK ČSJ) na rok 2020 byla dne 16. února 2021 provedena 
kontrola hospodaření KM ČSJ.  
 
Kontrolu provedl člen KK ČSJ Petr Sládeček za součinnosti účetního ČSJ Martina Souška na základě 
předložených účetních výpisů týkajících se kontrolovaných položek. 
 
Kontrola byla zaměřena na položky kapitoly 13 rozpočtu ČSJ 2020 uvedené v následující tabulce. 
 

A - Výdaje rozpočtu v tisících korun 
Schváleno VH 

ČSJ 2020 
upraveno VV 

ČSJ 2020 
skutečně 

čerpáno 2020 

1301 Podpora klubů s mládeží 1 200,00 1 800,00 1 776,41 

1302 Podpora ALT 600,00 600,00 594,45 

1303 Činnost KM ČSJ 30,00 30,00 33,69 

  
Z předložených evidovaných účetních dokladů bylo ověřeno, že v závěru roku byla VV ČSJ operativně, 
z důvodu dopadů vládních opatření pro Covid-19 na nižší čerpání v jiných kapitolách  rozpočtu ČSJ, 
jednorázově navýšená položka 1301 nakonec úspěšně čerpána ve výši 1776,41 tisíc Kč. Některé kluby 
však toto navýšení plně nevyužily. Položka 1303 byla chybou vedení komise KM ČSJ přečerpána o více 
jak 12%.  
 
Ke všem jednotlivým čerpáním klubů a ALT jsou evidovány faktury doplněné o informace jednotlivých 
subjektů, k jakému účelu byly čerpané prostředky použity. Během namátkové kontroly jednotlivých 
položek nebyly zjištěny žádné rozpory mezi evidovanými doklady a částkami vedenými v účetnictví. 
Doklady jsou vedeny přehledně v elektronické podobě a podléhají několikanásobným zálohám.  
Pouze některé listinné doklady nebyly formálně zatříděné v pořadí odpovídající jejich evidenčním 
číslům, nicméně všechny kontrolované dokumenty byly nakonec dohledány a nebylo zjištěno, že by 
nějaké chyběly.  
 
Doporučení: KK ČSJ doporučuje KM přijmout opatření pro zajištění průběžného sledování čerpání 
jednotlivých položek jejího rozpočtu v daném rozpočtovém období. 
 
Závěr  
Na základě provedené kontroly KK ČSJ konstatuje, že dle předložených materiálů nebyly zjištěny 
žádné rozpory mezi účetně vedenými výdaji a náklady deklarovanými jednotlivými kluby, nebo že by 
prostředky KM ČSJ byly použity k jinému než předurčenému účelu. Vyjma uvedených rozdílů, čerpání 
odpovídá výši schválené VH ČSJ a případně upravené VV ČSJ na rok 2020. 
 
V Praze dne 10. března 2021                                          Petr Ondráček 
                                            předseda KK ČSJ 


