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ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE ČESKÉHO SVAZU BIATLONU, Z.S. 

  
Kontrolní a revizní komise Českého svazu biatlonu (dále jen KRK) byla zvolena na VII. Valné 

hromadě svazu v Novém Městě na Moravě ve složení pan Zbyšek Škrabal, paní Věra Bystřická a paní 

Ing. Iveta Roubíčková. V tomto obsazení pracovala po celé funkční období. Činnost KRK byla 

zaměřena na plnění úkolů z jednání výboru ČSB. Informovanost byla zajišťována účastí předsedy 

komise na pravidelných zasedání výboru ČSB. 

Hlavním úkolem KRK byla po celé čtyřleté období kontrola hospodaření přidělených státních 

dotací ve vyhlašovaných programech MŠMT ČR a kontrola hospodaření se získanými finančními 

prostředky od reklamních partnerů. Činnost KRK v této oblasti byla zaměřena na účelovost a 

správnost využití dotací. Kontroly byly prováděny nejen na úrovni klubů, kde proběhlo celkem 22 

kontrol biatlonových klubů za 4 roky, ale i ve Sportovních centrech mládeže a na Českém svazu 

biatlonu, z.s..  

Nikde nebyly zjištěny zásadní komplikace s čerpáním a vyúčtováním dotací, ale často se 

objevoval problém s pozdním odesíláním vyúčtovaných dotací na ČSB, který podklady vyžaduje 

dodat včas pro jejich další zpracování k vyúčtování pro MŠMT. Z prováděných kontrol klubů jsou 

vedeny zápisy, které jsou uloženy v archivu na sekretariátu ČSB. 

Za celé čtyřleté období proběhly dvě kontroly na ČSB. Jedna byla provedena kontrolními 

orgány z Českého olympijského výboru na přidělené loterijní finance a druhá kontrola proběhla 

z MŠMT na dotační tituly roku 2016. Žádné nedostatky v čerpání a vyúčtování dotací a finančních 

příspěvků z MŠMT ani z ČOV nebyly shledány. 

V průběhu celého volebního období nebyla KRK požádána o kontrolu na základě podmětů 

členů ČSB či klubů biatlonu nebo o revizi hospodaření klubu na vlastní žádost klubu biatlonu. 

Na závěr lze konstatovat, že KRK plnila svá poslání a je na místě poděkovat všem členům 

Českého svazu biatlonu, z.s. za řádné dodržování stanov ČSB a plnění úkolů výboru ČSB. 

 

V Olomouci dne 6.4.2018      

         Zbyšek Škrabal                     
 předseda KRK 

mailto:biatlon@biatlon.cz
http://www.biatlon.cz/

