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Zpráva pro Valnou hromadu SKFČR konanou dne 28. 3. 2015 v Praze
Vážené dámy a pánové, vážení delegáti, vážení hosté,
ráda bych Vám přednesla zprávu Kontrolně-revizní komise s informacemi o vybraných událostech od
minulé Valné hromady. Na té jsem byla zvolena do Kontrolně-revizní komise a to spolu s Irenou
Pokornou a Miroslavem Tichým.
V roce 2014 činily státní dotace pro Svaz kulturistiky a fitness České republiky 529 tisíc Kč. Z toho 250
tisíc Kč bylo určeno na činnost, dalších 279 tisíc přišlo jako dotace v rámci povinných odvodů
loterijních společností. První část dotace byla řádně vyúčtována v termínu, jaké požaduje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a to do 4. ledna 2015. Pro druhou část dotace – totiž z odvodů
loterijních společností – musel být založen zvláštní bankovní účet (toto byla podmínka pro přijetí
dotace) a hlavně, muselo být provedeno pečlivé vyúčtování všech položek využití a zdůvodnění jejich
účelnosti, zda-li skutečně směřovaly na aktivity spojené se sportovci do 23 let věku (což byla další
podmínka přijetí dotace). Vzhledem k tomu, že podmínkou u těchto dotací není „utracení“ v
kalendářním roce, ve kterém byly dotace přijaty (jak je tomu u dotací řádných), v současnosti je na
speciálním bankovním účtu stále částka 190 tisíc Kč. V souvislosti s vyúčtováním této dotace náš svaz
úzce spolupracoval s Českým olympijským výborem, který připravuje ve spolupráci s auditorskou
společností KPMG zprávu pro Poslaneckou sněmovnu, na které záleží, zda-li budou tyto dotace i v
dalších letech.
V průběhu roku 2014 byly též dodány podklady České unii sportu ohledně účetnictví Svazu kulturistiky
a fitness České republiky a to s ohledem na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu, která se zaměřila
na kontrolu státních dotací poskytnutých prostřednictvím České unie sportu sportovním svazům a to v
letech 2011 až 2013. Česká unie sportu prošla kontrolou NKÚ, která probíhala v organizaci více než tři
měsíce, bez jakýchkoliv závad a pochybení (víc lze najít v tiskové zprávě na stránkách ČUS).
Poslední z bodů, které bych ráda zmínila, je kontrola výsledků ze soutěží. V minulých letech předchozí
členové Kontrolně-revizní komise dostali několik podnětů na prověření výsledků ze soutěží, se kterými
Vás na minulých Valných hromadách seznamoval Luboš Koumal. V uplynulém roce nedostala
Kontrolně-revizní komise k prověřování výsledků žádný podnět.
Děkuji Vám za pozornost.
Jana Bendová
Revizní komise SKFČR
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