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

 

 

Zápis z 1. jednání Kontrolní komise ČSJ 

Praha – 30. března 2019 

 

Kontrolní komise ČSJ (KK) se sešla bezprostředně po skončení Valné hromady ČSJ v místě 

jejího jednání a kde byla zvolena na funkční období 2019 až 2023. 

 

Přítomni: Jiří Bobek, Petr Kučera, Petr Ondráček, Petr Sládeček a Pavel Schwarz. 

 

 

Program:   

1. volba předsedy a místopředsedy, 

2. rozdělení okruhu činnosti jednotlivých členů ve volebním období 2019 až 

2023,  

3. pracovní způsoby jednání komise a vzájemná komunikace, 

4. plán kontrol na rok 2019. 

 

K bodu 1:  

Jednomyslně volbou byl zvolen předsedou Petr Ondráček  

a místopředsedou Jiří Bobek. 

 

K bodu 2:   
P. Ondráček přednesl návrh základních okruhů činnosti komise ve funkčním období a 

zaměření jednotlivých členů komise. Po diskusi bylo přijato následující rozdělení: 

 Petr Ondráček – řízení činnosti komise, účast na zasedání VV ČSJ, obecné dodržování 

závazných dokumentů ČSJ, 

 Jiří Bobek -  hospodaření s finančními prostředky ČSJ  

 Petr Kučera -  hospodaření vztahujících se k činnostem Sportovního centra mládeže 

ČSJ (SCM) a Sportovních středisek ČSJ (SpS), 

 Petr Sládeček - dodržování závazných dokumentů a hospodaření s finančními 

prostředky Komise mládeže ČSJ, dodržování závazných dokumentů a pokynů 

vztahujících se k soutěžnímu řádu a hospodaření reprezentačních družstev ČSJ, 

 Pavel Schwarz - dodržování závazných dokumentů vztahujících se k hospodaření 

s inventářem ČSJ 

 

K bodu 3: 

 

 Činnost komise se bude řídit platným stanovami ČSJ a jednacím řádem KK (viz 

dokument B7 ČSJ). 
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 Bylo přijato, že ve smyslu jednacího řádu KK bude základní vzájemná komunikace 

probíhat především elektronickou formou. V případě potřeby svolá předseda zasedání komise. 

Komise se bude scházet minimálně jednou ročně v době jednání Valné hromady ČSJ.  

 

Veškeré oficiální materiály bude předseda před jejich vydáním a zveřejněním rozesílat 

ke stanovisku všem členům komise, kteří se vyjádří ve stanoveném termínu. Rozhodování a 

přijímaní stanovisek bude probíhat podle platného jednacího řádu komise. 

 

Komise má k dispozici svoji rozpočtovou položku na rok 2019 ve výši 30 tis. Kč. 

(cestovné 25 tis. Kč, a ostatní 5 tis. Kč (kopírování kancelářské  potřeby, tel.). Ta je určena 

všem členům komise ke hrazení nákladů spojených s jejich činností v komisi. Vyúčtování  se 

provádí podle platných směrnic ČSJ a podléhá schválení předsedy komise. 

 

K bodu 4: 

 Předseda připraví a rozešle k vyjádření návrh plánu kontrol na rok 2019. 

 

 

         Zapsal: Petr Ondráček 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


