Zpráva o činnosti Revizní komise Tenisového oddílu TJ Slavoj Český Brod
Zpracováno dne 23. 3. 2021 pro Valnou hromadu TO TJ Slavoj Český
Brod, z. s.
A. Základní úkoly a odpovědnost
Revizní komise/RK (v dokumentech též Kontrolní komise) dle Manuálu řízení
sportovního klubu (vydaného Českou unií sportu) a návazných Stanov
tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod (Stanovy):
1. RK kontroluje plnění usnesení Valné hromady Tenisového oddílu TJ Slavoj
Český Brod (dále jen TO).
2. RK kontroluje hospodaření TO.
3. RK kontroluje nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky v TO.
4. RK kontroluje, zda TO vykonává své činnosti v souladu s právními
předpisy, stanovami a případně dalšími vnitřními předpisy spolku/oddílu.
5. Kontrolu činnosti TO provádí RK na základě svého plánu nebo závažného
podnětu ze strany orgánů TJ, orgánů TO nebo členů TO.
6. RK/pověřený člen RK má pro účely naplnění výše uvedených úkolů právo
nahlížet do potřebných dokladů a požadovat vysvětlení od odpovědných
osob.
7. RK se zodpovídá Valné hromadě TO.
8. Zjistí-li RK nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor TO a
následně i valnou hromadu TO na jejím nejbližším zasedání.
B. Plán činnosti RK – stručný souhrn
1. Kontrola, zda příprava a průběh Valných hromady TO probíhá v souladu se
Stanovami a dalšími závaznými předpisy.
2. Kontrola, zda činnost TO, který je v době mezi konáním Valné hromady
řízen výborem TO Slavoj Český Brod (VTO) směřuje k naplnění usnesení
Valné hromady TO.
3. Kontrola hospodaření TO.
4. Kontrola nakládání s dotacemi a jinými účelovými prostředky v TO.
C. Činnost RK
1. RK prováděla kontrolní činnost v souladu s Plánem činnosti RK dle bodu 1.
a bodu 2. formou přítomnosti zástupce RK na příslušných jednání TO.
V případě schůzí VTO se jednalo o účast na téměř všech jednáních. Osobní
účast RK považuje za relevantní formu sledování činnosti VTO, kdy je
možné posoudit, jak detailní a kvalifikovaná diskuse probíhá (posouzení
alternativ, návrhy, ...) k jednotlivým bodům jednání následně
dokumentovaným v zápise.
2. V souladu s body 3. a 4. Plánu činnosti RK prováděla pravidelnou měsíční
kontrolu hospodaření TO dle průběžné evidence příjmů a výdajů (včetně
stavu poklady, stavu účtu a pod). RK provedla závěrečnou kontrolu
výsledků hospodaření TO za účetní období 2020 dle podkladů od TJ Slavoj
a porovnání s plánem „Tenisu“ a „Ubytovny„ na rok 2020, který pro
uvedené období zpracoval VTO. RK pro účely kontrolní činnosti využívá
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časové řady (historie za 5 let) dílčích položek výnosů a nákladů v členění
dle účtové osnovy. Porovnání historických příjmů a výdajů s aktuálními
výsledky za rok 2020 ukázalo rozsah dopadů COVID-19 do hospodaření
sledovaných středisek. V tomto srovnání dopadla lépe „Ubytovna“, kde se i
přes vyšší náklady (investice do oprav a údržby) podařilo dosáhnout
významného zisku 236 554 Kč. Tento výsledek pomohl snížit celkovou
výslednou ztrátu hospodaření TO, kterou způsobil propad příjmů ve
středisku „Tenis“, který byl 456 596 Kč. Takto vysoká ztráta byla
zapříčiněna výpadkem příjmů za pronájem kurtů v nafukovací hale, kterou
nebylo možné v důsledku opatření proti šíření COVID-19 využívat
v obvyklém rozsahu. Hala byla v provozu pouze v rozsahu cca 30%
z plánovaného času. Výsledek hospodaření Tenisového oddílu v roce 2020
byl - 220 042 Kč. Tato ztráta byla pokryta rezervou vytvořenou přebytkem
hospodaření z minulých let. Díky uvedené rezervě bylo možné i splnění
plánovaných investic do ubytovny a tenisového areálu.
3. Plnění plánu investic na obou střediscích i zajištění jejich provozu
(případně omezení provozu) bylo relevantní aktuální situaci a opatřením
zavedeným v důsledku pandemie.
4. RK v průběhu kontrolní činnosti neshledala chyby nebo nedostatky
v hospodaření VTO se spravovanými prostředky.
5. RK v uvedeném období neobdržela k prošetření žádné podněty z řad členů
TO TJ Slavoj ČB.
Za Revizní komisi Tenisového oddílu TJ SLAVOJ Český Brod, z.s.
Ing. Ivan Chmelík, předseda.
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