ZPRÁVA
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE ĆESKÉHO SVAZU BIATLONU
Kontrolní a revizní komise Českého svazu biatlonu (dále jen KRK) byla zvolena na V.
Valné hromadě v Pardubicích ve složení Ing. Miluše Kadeřávková, Ing. Romana Vlčková a
Karel Vildmon a v tomto obsazení pracovala po celé funkční období. Činnost KRK byla
zaměřena na plnění úkolů z jednání výboru ČSB, informovanost byla zajišťována účastí
předsedy či člena komise na pravidelných zasedáních výboru ČSB.
Hlavním úkolem KRK po celé čtyřleté období byla kontrola hospodaření přidělených
státních dotací ve vyhlašovaných programech MŠMT ČR a kontrola hospodaření se
získanými finančními prostředky ze společnosti Sazka a.s. Činnost KRK v této oblasti byla
zaměřena nejen na účelovost a správnost využití dotací, ale i na kontrolu vedení účetnictví a
dodržování zákonných norem ve vyúčtování. Kontroly byly prováděny nejen na úrovni ČSB
v Praze, ale i v klubech, které pravidelně dostávají na svou činnost dotace na Sportovní centra
mládeže, Sportovní střediska a Talentovanou mládež. Na zjištěné nedostatky bylo vždy ze
strany klubů reagováno a následně byla provedena náprava jak ve vyúčtování dotací tak i
nedostatcích při vedení účetnictví. Vzhledem ke stále opakujícím se nálezům zjištěných při
kontrolách uspořádala KRK v roce 2009 školení účetních. Byla proškolena problematika
týkající se vyúčtování dotací a náležitosti vedení účetnictví s odkazem na všechny závazné
právní normy. Ze školení byl pořízen podrobný zápis, který byl následně zaslán všem klubům
biatlonu.
Kontrola obdržených dotací z MŠMT ČR v letech 2005, 2006 a 2007 byla předmětem
kontrolní činnosti NKÚ, která byla provedena v roce 2007. Závažné nedostatky v čerpání
a vyúčtování dotací nebyly NKÚ shledány, drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu
kontroly. V roce 2010 byla provedena kontrola získaných dotací v letech 2007 a 2008
Dozorčí komisí Sdružení sportovních svazů v Praze. Nedostatky nebyly shledány.
Účetnictví ČSB bylo v letech 2006 – 2008 vedeno dodavatelsky firmou ARS – účetnictví,
od roku 2009 je zpracováváno vlastními pracovníky s využitím software firmy SKA, v.o.s.
Louky u Litvínova. Závěrečné účetní operace byly v průběhu celého volebního období
konzultovány s předsedkyní KRK a daňová přiznání k dani z příjmu právnických osob byla
před schválením výboru ČSB předmětem kontroly KRK.

ČSB vede následující dlouhodobé pohledávky – od r. 1995 základní vklad do komanditní
společnosti LEAS ve výši 5 000 000,00 Kč. Se společností je vedeno soudní jednání. Od roku
1993 – základní vklad do společnosti svazů STSČ ČR Pergam s.r.o. ve výši 20 000,00 Kč.
V roce 2005 založil ČSB jako jediný vlastník společnost s ručením omezeným CZ Biatlon,
s.r.o. se základním vkladem 200 000,- Kč. Dále je vedena v účetnictví svazu dlouhodobá
půjčka firmě LEAS k.s. od r.1998 ve výši 826 830,90 Kč, která je také předmětem soudního
jednání. Krátkodobé půjčky poskytnuté vlastní společnosti CZ Biatlon, s.r.o. byly k 31. 12.
2009 ve výši 1 649 939,24 Kč.
KRK se scházela nejméně třikrát ročně, jednou až dvakrát ročně byly prováděny kontroly
u klubů biatlonu v ČR. Ze zasedání a kontrol byly pořizovány zápisy, které jsou uloženy na
sekretariátu ČSB.
V průběhu celého volebního období nebyla KRK požádána o kontrolu na základě podnětů
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
našeho svazu biatlonu za dodržování Stanov a plnění úkolů uložených výborem Českého
svazu biatlonu.
Ing. Miluše Kadeřávková
Předseda KRK

V Praze dne 31. 3. 2010

