
Vyjádření Předsednictva Českého lukostřeleckého svazu na Zprávu Kontrolní 

komise přednesené na VS ČLS dne 20.3.2021. Vyjádření na všechny body 

zprávy KK ČLS, jsou vyznačeny modrým a červeným písmem. 
 

 

Zpráva Kontrolní komise Českého Lukostřeleckého svazu 

pro jednání Valného shromáždění ČLS 20.3.2021 

 

Předsedkyně komise Helena Bauerová se zúčastnila všech on-line jednání předsednictva ČLS, na která 

byla pozvána. 

 

KK ČLS provedla kontrolu: 

Evidence majetku ČLS 

Smlouvy o zapůjčení, pronájmu a odprodeji lukostřeleckého materiálu 

Dodržování řádů a směrnic ČLS v souvislosti se zapůjčováním, pronajímáním a odprodejem majetku 

ČLS  

 

Proběhlé kontroly: 

 

I. Dne 9.12.2020  v prostorách ČUS na Strahově  

Složení komise: H.Bauerová, B.Spálenka 

 

Předložené materiály: 

1. Inventární seznam majetku ČLS k 9.12.2020 Lukostřelecké vybavení 

2. Inventární seznam majetku ČLS k 9.12.2020 Ostatní majetek 

3. Seznamy členu reprezentačních družstev 

4. Seznam odprodaného vyřazeného lukostřeleckého vybavení roku 2019 

5. Smlouvy u zapůjčení lukostřeleckého vybavení  

6. Smlouvy o pronájmu lukostřeleckého vybavení 

7. Kupní smlouvy na prodej vyřazeného lukostřeleckého vybavení 

8. Faktury na nákup majetku r 2020 

 

A. Kontrola Smluv o zápůjčce a Smluv o pronájmu v návaznosti na Inventární seznam 

lukostřeleckého vybavení.  

 

Zjištěno 

1. Ve složce Smlouvy o zapůjčení byly zařazené Smlouvy o pronájmu u nich byly zasunuty lístečky 

s poznámkami, z nichž vyplývalo, že Smlouvy o pronájmu je nutno nahradit Smlouvami o 

zápůjčce. K nahrazení však nedošlo. U některých existujících Smluv o zapůjčení byly založeny 

lístečky s poznámkami o aktualizaci smluv. 

Odpověď předsednictva: 

Kontrolní nález odpovídá skutečnosti, která nastává vždy na přelomu kalendářního 

roku, kdy dochází k navrácení materiálu nebo se z pronájmu stává výpůjčka. 

 

2. Smlouva o zápůjčce - aktualizace - xxx 9/2015 – chybí datum o vzniku smlouvy a podpis 

předsedy ČLS. Nebyla založena původní aktualizovaná smlouva. 

Odpověď předsednictva: 

Kontrolní nález odpovídá skutečnosti, k nápravě došlo 23. 3. 2021. 

 

3. Smlouva o zápůjčce - xxx 6/2015 – ve smlouvě bylo uvedené jiné lukostřelecké vybavení než 

to, které je zapůjčené podle Inventárního seznamu. 

Odpověď předsednictva: 

V současné době je smlouva a dodatek ke smlouvě v souladu inventárním seznamem.  

 

4. V inventárním seznamu Středy luků bylo i.č. 58 použito dvakrát, jednou pro 

„Hoyt Formula Xi 2020 25 LH Electric Teal“ v držení xxx pořízeno 11.2019“ 

podruhé pro „Hoyt Epic 25  RL černý v držení xxx pořízeno RD 2021“ 

Odpověď předsednictva: 

Došlo k nápravě, u středu „Hoyt Formula Xi 2020 25 LH Electric Teal“ bylo i.č. 58 

nahrazeno i.č. 77.  

 



 

B. Kontrola Inventárního seznamu – Ostatní majetek s doklady o pořízení 

Zjištěno 

1. V inventárním seznamu není u jednotlivých položek uvedena pořizovací cena a datum pořízení 

Odpověď předsednictva: 

V novém inventárním seznamu bude u nově pořizovaného materiálu uvedena 

pořizovací cena a datum pořízení. 

 

II. dne 21.1.2021 v prostorách ČUS na Strahově 

Složení komise: H.Bauerová, B.Spálenka 

 

Předložené materiály:  

1.    Inventární seznam majetku ČLS k 20.1.2021 Lukostřelecké vybavení 

2.    Inventární seznam majetku ČLS k 20.1.2021 Ostatní majetek 

3.   Smlouvy o zápůjčce lukostřeleckého vybavení 

4.   Smlouvy o pronájmu lukostřeleckého vybavení 

5.   Seznam pronajímaného materiálu k 20.1.2021 

6.   Seznam majetku ČLS k odprodeji 2021 

7.   Kupní smlouvy na prodej vyřazeného lukostřeleckého vybavení 

 

Nepředložené materiály: 

1. Faktury a dodací listy z let 2018 a 2019 týkající se nákupu veškerého lukostřeleckého 

vybavení (nejsou uložené na sekretariátu ČLS, není čas zajít do archivu. Bude dodáno 

později po 15.2.2021) 

2. Seznam lukostřeleckého vybavení určený k pronájmu členům ČLS 

Odpověď předsednictva: 

Předsednictvo konstatuje, že nešlo o to, zda je či není „čas někam zajít“. Vzhledem 

k epidemiologické situaci, nařízení práce z domova, nutnosti zpracovat podklady pro 

řádné vyúčtování dotačních titulů z MŠMT za rok 2020 a dále přípravě podkladů pro 

žádosti na NSA pro rok 2021, byl zvolen korespondenční  způsob dodání požadované 

dokumentace. Bylo navíc písemně potvrzeno, že zaslané kopie odpovídají založeným 

originálům. 

  

A. Kontrola seznamu prodávaného majetku z roku 2019 a kupní smlouvy k 21.1.2021 

Zjištěno 

1. Kupní smlouva s xxx – „Stabilizátor Beiter“ i.č. 3 - špatná délka uvedeno 30“ dle inventury má 

být 33“ 

Odpověď předsednictva: 

Kontrolní nález odpovídá skutečnosti, došlo k překlepu v kupní smlouvě, byl zajištěn 

soulad mezi kupní smlouvou a inventárním seznamem. 

 

2. Kupní smlouva xxx – špatně uvedené inventární číslo ramen 500 – má být 50 

Odpověď předsednictva: 

Kontrolní nález odpovídá skutečnosti, došlo k překlepu v kupní smlouvě. 

V inventárním seznamu je nejvyšší i.č. u ramen luku č. 155. 

 

3. Kupní smlouvy xxx a xxx –dle textu ve smlouvě prodáván stejný materiál 2x - inventární číslo 

2, Stabilizátor Beiter 37“ šedo-černá dlouhý závit 

Odpověď předsednictva: 

Kontrolní nález odpovídá skutečnosti, chyba byla opravena tím, že u jednoho 

z kupujících bylo i.č. opraveno na č. 12 

 

4. V seznamu majetku k odprodeji r.2019 je uvedeno zboží, které následně není uvedené 

v inventuře 2020 ani v seznamu majetku k odprodeji r.2021, ale na jeho prodej není založena 

Kupní smlouva. Jedná se o tento materiál: 

Button Beiter i.č. 4.  

Button Beiter i.č. 6. 

Zaměřovač Shibuya Ultima inventární číslo 3  

 

 

 



Odpověď předsednictva: 

Kontrolní nález odpovídá skutečnosti. Button Beiter i.č. 4 a zaměřovač Shibuya Ultima inventární 

číslo 3 byl předmětem prodeje, vystavená faktura č. 2019103 byla uhrazena 1.8.2019. 

Kupní smlouva nebyla doručena. 

Button Beiter i.č. 6 byl z výpůjčky vrácen jako poškozený k likvidaci. Ze seznamu byl 

chybně vyřazen jako odprodej. 

 

B. Inventární seznam majetku ČLS k 20.1.2021 Lukostřelecké vybavení 

1. Oproti seznamu dodanému dne 9.12.2020 byl u položek 69, 70, 71, 72 opraven název položek 

Hoyt Formula Xi 2020 na Hoyt Xceed GP 2020.  

Opravený název byl již v „Seznamu pořízeného majetku ČLS  r 2019“ který byl přiložen 

k inventuře ze srpna roku 2020. Na tuto nesrovnalost v názvu inventarizovaného zboží se při 

inventuře 2020 nepřišlo. 

Odpověď předsednictva: 

Kontrolní nález odpovídá skutečnosti. K nápravě došlo na přelomu 2020 a 2021. 

 

III. Materiály vyžádané ke kontrole 19.1.2021 a zaslané poštou 12.2.2021 

1. Faktury a dodací listy z let 2018,2019 a 2020 týkající se nákupu lukostřeleckého vybavení a 

Ostatního majetku 

2. Inventární seznam majetku ČLS k 5.2.2021 Lukostřelecké vybavení 

3. Inventární seznam majetku ČLS k 5.2.2021 Ostatní majetek 

 

Kontrolováno zanesení pořízeného zboží z faktur a dodacích listů do inventury lukostřeleckého 

vybavení a ostatního majetku. 

 

Zjištění 

Lukostřeleckého vybavení 

1. Z faktury číslo 2727  firmy HOYT  z 27.11.2018 nebyly  v inventuře dohledány položky  

Ramena luku K CXT Bamboo LG 38.  cena 670 USD 

Odpověď předsednictva: 

jsou uložena v kanceláři pod i.č. 120 

 

Ramena luku FM Velos LG 32.            cena 670 USD 

Odpověď předsednictva: 

faktura č. 2019006 byla uhrazena dne 27.2.2019  

 

Ostatní majetek  

1. V inventárním seznamu roku 2020 nebylo ani po Inventuře zaneseno auto Fort Tranzit Custom 

M1 L2 Trend - pořízené 4.4.2019  

 Odpověď předsednictva: 

Kontrolní nález odpovídá skutečnosti. V lednové verzi inventárního seznamu byla 

předmětná položka doplněna. 

 

2. Položka „Terčovnice 2021“ – pořízená roku 2020 (rám, spojovací materiál a polimix YATE 

skladem Nymburk  

Z dodaných fa: 

Ve faktuře Koželuha – český truhlář s.r.o. je v označení dodávky:  

Materiál na opravu terčovnic, boky, opěrné nohy a spojovací materiál  

20 ks 4200 Kč/ks celkem bez DPH  84000 Kč. 

        Doprava bez DPH 1 ks 15900 Kč 

                   Celkem s DPH. 120879 Kč 

Z Fa není jasné, že jde o nové terčovnice a jaký spojovací materiál je v ceně zahrnut. 

Vedle toho se totiž nakupuje další spojovací materiál 

Fa KOVO KLIMA závitové stojny  80 ks včetně matic 160 ks, podložek 160 ks, trubek 80ks. 

Cena s DPH 13600 Kč 

 

Fa YATE – Polymix 1300x300x70-90mm 400 ks 290 Kč – celkem DPH 140360 Kč 

 

Celkem na dodaných Fa je cena terčovnic  274839 Kč 

V hospodaření 2020 předkládaném na VS ČLS 20.3.2021 je pořizovací cena terčovnic MČR 

299 839 Kč 



V zápisech P ČLS se KK nepodařilo dohledat schválení nákupu a ceny tohoto pořizovaného 

materiálu. 

Odpověď předsednictva: 

Kontrolní nález není úplný 

a) Je nutné rozlišovat mezi spojovacím materiálem, který slouží ke spojení 

jednotlivých částí stojiny a spojovacím materiálem, který slouží ke spojení stojin 

terčovnice. 

b) Finanční rozdíl uváděný Kontrolní komisí ve výši 25 000 Kč je doložen v účetnictví 

ČLS provedenými pracemi na opravě terčovnic příslušnou DPP. 

 

Kontrola dodržování řádů a směrnic ČLS v souvislosti se zapůjčováním a pronajímáním 

majetku ČLS  

1. Předsednictvo ČLS dlouhodobě nedodržuje při zapůjčování lukostřeleckého vybavení platný 

„Půjčovní řád lukostřeleckého náčiní“ ze dne 18.2.2012 a to v článku 2 odstavec 1. a 2. a 

neprovádí schvalování zapůjčení nářadí jednotlivým členům RD.  

Odpověď předsednictva: 

S tímto bodem zprávy nesouhlasí. „Půjčovní řád lukostřeleckého náčiní“ přímo 

neukládá předsednictvu schvalování zapůjčení konkrétního nářadí jednotlivým členům 

RD. Předsednictvo ČLS vnímá nejednoznačnost některých ustanovení, a proto navrhne 

VS ČLS aktualizaci výše uvedeného řádu. 

 

2. Předsednictvo ČLS dlouhodobě nedodržovalo článek 2. odstavec 1. „Směrnice o pronájmu 

nadbytečného materiálu ČLS“ ze dne 20.1.2010 a neprovádělo schvalování zapůjčení nářadí 

jednotlivým žadatelům o pronájem.  P ČLS Směrnici o pronájmu nadbytečného materiálu 

ČLS dne 18.1,2021 změnilo tak, že už nemusí pronájem schvalovat P ČLS, vše je v kompetenci 

sekretariátu ČLS. 

Odpověď předsednictva: 

Předsednictvo vnímá tento bod jako konstatování stávajícího stavu. 

 

Návrh na opatření k nápravě 

KK ČLS v souladu s čl.14.od. 5./d Stanov ČLS navrhuje, aby byla nově schválená Směrnice o 

pronájmu nadbytečného materiálu ČLS rozšířena o povinnost sekretariátu ČLS vytvořit a na 

webových stránkách ČLS zveřejnit tabulku se seznamem nadbytečného materiálu určeného 

k pronájmu, s cenami za pronájem a datem kdy a komu byl případně materiál pronajat. Průběžně ji 

aktualizovat a doplňovat, aby bylo všem členům ČLS umožněno do ní kdykoli nahlédnou a o pronájem 

zažádat. 

Odpověď předsednictva: 

Předsednictvo nesouhlasí s návrhem opatření. Seznam nadbytečného materiálu určeného 

k pronájmu nelze seriózně vytvořit vzhledem k prioritám potřeb reprezentace a talentované 

mládeže. Každá žádost je individuálně posuzována právě s ohledem na tyto potřeby. P-ČLS 

hodlá pokračovat v praxi individuálních žádostí dle směrnice S14. P-ČLS nečelilo v uplynulém 

funkčním období žádným stížnostem členů na tuto praxi. Zveřejňování jakéhokoliv seznamu 

a zejména jmenného, i kdyby bylo možné jej vytvořit, považuje P-ČLS za dané situace za 

nadbytečné.  

 

Kontrola uložení listin na www.justice.cz 

KK ČLS provedla kontrolu Sbírky listin Českého lukostřeleckého svazu ve Veřejném rejstříku a Sbírce 

listin na www.justice.cz. 

Bylo zjištěno, že ke dni 31.1.2021 není ve Sbírce listin zveřejněna Výroční zpráva roku 2019 a 

Účetní závěrka roku 2019. Účetní závěrka musí být zveřejněna do 30 dnů od okamžiku, kdy byla 

schválena, nejpozději ale do konce následujícího kalendářního roku (viz ustanovení § 21a 

zákona o účetnictví) 

Dle Stanov ČLS čl. 11.od.7 j. schvaluje účetní závěrku Valné shromáždění ČLS.  

 

Na toto zjištění bylo P ČLS upozorněno na zasedání dne 4.2.2021. Přesto, nebyla účetní závěrka na 

jednání VS ČLS 20.3.2021 ke schválení předložena. 

 

 

 

 

 

http://www.justice.cz/
http://www.justice.cz/


Návrh na opatření k nápravě  

KK ČLS v souladu s čl.14.od. 5./d Stanov ČLS navrhuje uložit PČLS předkládat Účetní závěrku VS ČLS 

ke schválení a následně po schválení zajistit její zveřejnění ve Sbírce listin.  

Odpověď předsednictva: 

Předsednictvo na podzimní VS ČLS předloží k dodatečnému schválení účetní závěrky za roky 

2019 a 2020. Zároveň konstatujeme, že výše uvedené závěrky jsou zveřejněny na portálu 

justice. 

Pro další období bude předkládat účetní závěrku vždy na podzimní VS ČLS, zveřejnění na 

portálu justice bude po schválení do 30 dnů zveřejněno. Na jarní VS ČLS, konané zpravidla 

v březnu, není účetní závěrka připravena. 

 

Kontrola stavu finanční rezervy ČLS 

KK ČLS sestavila z podkladů získaných z účetních závěrek uložených ve Sbírce listin na 

www.justice.cz.,  a od účetní ČLS na ČUS přehled o stavu financí na účtech a v pokladně ČLS. 

 

  2017 2018 2019 2020 

V Pokladně 70000 75000 82393 66172 

Pokladna 70000 75000 56481 51287 

Pokladna valuty     23912 14885 

          

Na účtech 3160000 2440000 1208792 1128196 

Bankovní účet v MMB     -76927 85773 

účet v GEMB ČOV     1109,57 1109,57 

účet Česká spořitelna     710973 1039904 

bankovní účty -investice     573636 1409 

          

Finanční majetek 3230000 2515000 1291185 1194368 

Rozdíl s předchozím rokem  -715000 -1223814 -96817 

 

Za období 2018 až 2020 došlo k poklesu finanční rezervy ČLS o 2.035.632 Kč. Stav finanční rezervy 

není do zpráv o Hospodaření zařazován a není tudíž možné dohledat čím je způsoben 

 

Návrh na opatření  

KK ČLS v souladu s čl.14.od. 5./d Stanov ČLS navrhuje - uložit P ČLS aby vysvětlil pokles finanční 

rezervy za období 2018 až 2020 a v budoucích zprávách o hospodaření vždy uváděl stav finanční 

rezervy na začátku a na konci daného období. 

Odpověď předsednictva: 

Předsednictvo nesouhlasí s výše uvedenou interpretací kontroly stavu finanční rezervy ČLS, 

která vychází z neznalostí základních účetních principů a postupů. V příloze č. 1 dokumentu 

přikládáme vysvětlení výše uvedeného. 

 

Kontrola struktury nákladů  

V Návrhu rozpočtu a v Hospodaření jsou u zakázek (s výjimkou zakázky Svaz) uváděny pouze celkové 

náklady a výnosy. U těchto zakázek tak členové ČLS nemají informace o využití finančních – většinou 

dotačních zdrojů.  

 

Návrh na opatření  

KK ČLS v souladu s čl.14.od. 5./d Stanov ČLS navrhuje, aby P ČLS uložilo zveřejňovat v Návrhu 

rozpočtu a v Hospodaření náklady všech zakázek minimálně v členění, jaké je uváděno u zakázky  

Svaz. 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice.cz/


Odpověď předsednictva: 

Předsednictvo bude v dalších obdobích ve zprávě o hospodaření za schvalovaný rok 

předkládat dílčí hospodaření dle zakázek (repre, talent, svaz, Magistrát hl. m. Prahy apod.), 

tak jak je předkládáno poskytovateli dotací. 

V případě návrhu rozpočtu na další rok není možné tyto informace poskytnout, protože 

v době jarního VS ČLS není známa konečná výše jednotlivých dotací. 

 

Zapsala: Helena Bauerová        

V Praze 19.března 2021  

 

 

 

 

V Praze dne 28.4.2021             za předsednictvo ČLS  

  

 

  

 

 

 

 

                    ……………………………………. 

                Ing. Zdeněk Horáček 

          předseda svazu 

 

 

 

Příloha č. 1 



Pokladna 69 897,38 Kč              Pokladna 82 393,38 Kč                  

Bankovní účty 3 159 932,93 Kč         
1 005 394,17 Kč  Dary z loterií zůstatek na účtu

Bankovní účty 1 208 792,27 Kč             

Odběratelé v tuzemsku 547 530,15 Kč            v roce 2017 příjmy 382.135,77 

Kč a výdaje 630.132,- Kč
Odběratelé 682 339,78 Kč                

Poskytnuté provozní zálohy 10 885,00 Kč-              Poskytnuté provozní zálohy 3 446,94 Kč-                    

Pohledávky za zaměstnanci 5 806,00 Kč                Pohledávky za zaměstnanci 5 000,00 Kč                    

Jiné pohledávky 25 000,03 Kč              Jiné pohledávky 25 000,03 Kč                  

Náklady příštích období 30 373,13 Kč              Náklady příštích období 42 568,00 Kč                  

Příjmy příštích období - licence 2 979,00 Kč                

CELKEM 3 830 633,62 Kč         2 825 239,45 Kč  CELKEM 2 042 646,52 Kč             

Pokladna 75 050,38 Kč              Pokladna 66 172,35

Bankovní účty 2 440 397,57 Kč         
372 283,16 Kč     Dary z loterií zůstatek na účtu

Bankovní účty 1 128 196,82

Odběratelé v tuzemsku 458 863,15 Kč            
v roce 2018 příjmy 77,99 Kč a 

výdaje 630.189,- Kč
Odběratelé 678 818,05

Poskytnuté provozní zálohy 20 732,00 Kč              Poskytnuté provozní zálohy 324 728,00

Poskytnuté zálohy v tuzem. měně 5 013,00 Kč                Pohledávky za zaměstnanci 7 249,00

Jiné pohledávky 25 000,03 Kč              Jiné pohledávky 25 000,03

Náklady příštích období 38 556,60 Kč              Náklady příštích období 36 135,89

CELKEM 3 063 612,73 Kč         2 691 329,57 Kč  CELKEM 2 266 300,14 Kč             

2019

2020

2017

2018

Vývoj Aktiv ČLS v letech 2017-2020



• Samotný pojem finanční rezerva je v kontextu zprávy KK velmi zavádějící výraz. Vytváří dojem, 

že se jedná o peníze, které jsou rezervou ČLS. Taková rezerva skutečně existuje, nicméně činí 

1.000.000,- Kč a stav prostředků na účtech ČLS by z toho důvodu nikdy neměl klesnou pod tuto 

hodnotu bez náležitého zdůvodnění. Částky uváděné ve zprávě RK jsou ve skutečnosti pouhé 

o součty stavu pokladny a bankovních účtů ke dni 31.12. daného roku.  

 

• Pro posouzení hodnoty oběžného majetku ČLS (bez dlouhodobého majetku), účtujícího 

formou tzv. „podvojného účetnictví“ je nutné posuzovat veškerá aktiva (např. stav 

neuhrazených pohledávky, již zaplacené zálohy pod.). Do přiložené tabulky jsou zahrnuta 

všechna zmiňovaná aktiva. Zeleně jsou zvýrazněny stavy hotovosti a banky, které souhlasí se 

zprávou KK. Nutno podotknout, že tyto částky (zaokrouhlené na celé tisíce) jsou součástí 

účetních závěrek, ze kterých KK při své zprávě čerpala. Takže je mohla do své zprávy zohlednit. 

Rozvaha je vždy součástí účetních závěrek ve veřejně dostupné sbírce listin. Je pravda, že 

v době tvorby zprávy KK nebyla ve sbírce listin k dispozici účetní závěrka za rok 2019, ale KK ve 

své zprávě uvádí, že si další podklady vyžádala přímo u účetní ČLS, takže opět mohla čerpat ze 

stejných podkladů. 

 

 

• Pro názornou ukázku rozdílu součtu všech aktiv a pouhého součtu stavů pokladny a banky KK 

použijeme příklad roku 2020. Z tabulky vyplývá, že pouhý součet stavu pokladny a banky je 

dost zkreslující. Činí „pouhých“ 1.194.369,17 Kč. Jenže např. k 31.12.2020 činily neuhrazené 

pohledávky ČLS   678.818,05 Kč. Přitom to jsou aktiva, se kterými ČLS může počítat, jen je 

v daný den (31.12.2020) neměl k dispozici na bankovním účtu, protože splatnost většiny faktur 

byla až v lednu 2021. Po započtení všech aktiv (nezaplacené pohledávky, zaplacené zálohy 

apod.) činí skutečný stav aktiv ČLS k 31.12.2020 2.266.300,14 Kč. 

 

• Další výrazně zkreslující položkou, se kterou KK ve své zprávě nepočítala, byl projekt Dary 

z loterií, který se v účetnictví ČLS promítal v letech 2015 až 2019. V prvních letech přicházelo 

na účet ČLS více peněz od loterijních společností, než bylo vypláceno do klubů/oddílů v souladu 

se schváleným projektem ČLS. Peníze, které přišly v daném roce na účet ČLS, se totiž směly 

využít po dobu následujících tří let. Poslední příjmy na účet ČLS přišly na účet ČLS v roce 2017. 

V tomto roce došlo k obratu v tom, jakým způsobem tyto peníze ovlivňovaly výsledky 

hospodaření ČLS. V letech 2015 a 2016 byly vykazovány v tomto projektu účetní zisky (přišlo 

více peněz než bylo vydáno). Od roku 2017 do 2019 bylo naopak víc peněz vydáno, než přijato, 

a tím byla v tomto projektu generovaná účetní ztráta.  

 

• Pojem „Finanční rezerva“ ze zprávy KK je díky laickému součtu zůstatků na pokladně a 

bankovních účtech bez vzetí v úvahu, že na bankovních účtech leží peníze z výše uvedeného 

projektu jednoduše zavádějící. Vyvolává totiž dojem, že na konci roku 2017 disponoval ČLS 

prostředky ve výši 3,2 mil. Kč, kdežto na konci roku 2020 jen 1,2 mil Kč. 

 

• Z přiložené tabulky vyplývá, že např. k 31.12.2017 byl zůstatek na běžných účtech ve výši 

3.159.932,93 Kč. Jenže z tohoto zůstatku je částka ve výši 1.005.394,17 přímo alokována 

do projektu Dary z loterií, které mají být v následujících letech vyplaceny klubům/oddílů 

přihlášeným do projektu. Nejedná se tedy o volné prostředky ČLS. Při započtení ostatních aktiv 

a po odečtení výše uvedeného zůstatku, připadajícího na projekt Dary z loterií, vychází žlutě 

zvýrazněný součet aktiv ČLS k 31.12.2017 (bez dlouhodobého majetku) ve výši 2.825.239,45 

Kč. 



 

• Obdobným způsobem jsou vypočtena a žlutě zvýrazněna aktiva i pro roky 2018, 2019 a 2020. 

Pro roky 2019 a 2020 už není třeba započítávat projekt Dary z loterií, protože projekt byl 

ukončen v průběhu roku 2019 a všechny peníze byly rozděleny do klubů/oddílů do 31.12.2019. 

Porovnáním žlutě zvýrazněných polí vychází rozdíly, které jsou snadno obhajitelné. 

 

o V roce 2018 došlo k poklesu o necelých 134.000,- Kč V tomto roce byla účetní ztráta 

ČLS mínus 300 tis. korun. Nutno podotknout, že tato ztráta byla plánovaná již v plánu 

rozpočtu na rok 2018, který schválilo VS na jaře roku 2018 a byla dodržena i 

v konečném schváleném hospodaření roku 2018. Jednalo se o využití části kladného 

hospodářského výsledku roku 2017. 

 

o V roce 2019 došlo k poklesu aktiv oproti roku 2018 o necelých 649.000,- Kč. Tento 

pokles byl způsoben tím, že v roce 2019 ČLS nakoupilo ze svých prostředků os. 

automobil Ford Transit Custom v hodnotě 739.000,- Kč. 

 

o V roce 2020 dochází k nárůstu aktiv o necelých 224.000,- Kč, což je pozitivní nárůst. 


		2021-04-28T13:47:37+0200
	Ing. Zdeněk Horáček




