Zpráva revizní komise ČSS
(zahrnuje období od minulého Sjezdu ČSS konaného dne 27.4.2013 do dnešního dne,
tj do 29.4.2017)
Vážené delegátky a delegáti, vážení hosté,
dovolte, abych Vás seznámila se zprávou Revizní komise ČSS (dále jen RK), která
zahrnuje období od minulého 10.sjezdu ČSS do dnešního dne.
RK v tomto období pracovala ve složení Mgr.Renata Vrtišková jako předsedkyně,
Ing.Jiří Měchura, Ing.Vladimír Kousal, Jiří Koukal a Jan Ell.
Na začátku této zprávy bych vás ráda seznámila s plněním úkolů, které minulý
sjezd ČSS stanovil:
1.
Sjezd ČSS uložil VV a Prezidiu ČSS provést nezbytné změny Stanov ČSS, tak, aby byly v
souladu se Zákonem č.89/2012 Sb. (Občanský zákoník, účinný od 1.1. 2014).
Termín byl stanoven do 31.12.2016, zodpovídal prezident ČSS
- tento bod byl splněn usnesením VV ze dne 24.3.2015, stanovy byly vloženy do sbírky
listin 15.4.2015. Následně proběhla (resp. probíhá - podáno) změna názvu SSK na ČSS,
z.s. - SSK celkem u 252 střeleckých klubů. Změna neproběhla u 74 střeleckých klubů, 20
klubů se zaregistrovalo jako zapsaný spolek (evidují 286 členů ČSS, z.s.)

2.
Sjezd ČSS uložil VV a Prezidiu, jak mají být využity prostředky z prodeje střelnice Brno,
Kývalka, uložené na samostatném účtu. Tyto měly být použity pro výstavbu střelnice v Brně
- Soběšicích na pronajatém pozemku ŠLS Křtiny (majetek Mendlovy university Brno). Bylo
umožněno i případné krátkodobé využití těchto finančních prostředků do výše 2.000.000,
Kč pro překlenutí jejich dočasného nedostatku v ČSS.
- jak jste již slyšeli ze zprávy o činnosti a hospodaření z úst prezidenta ČSS, VV ČSS i
Prezidium mělo snahu tento úkol splnit, nicméně doposud se se samotnou výstavbou ještě
nezapočalo a není ani jasné kdy se započne. Tento bod tedy dosud nebyl splněn.
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Dále budu pokračovat informacemi o oblastech, kterými se RK v rámci své
činnosti zabývala včetně příslušných doporučení:
- RK

prováděla každoročně kontrolu hospodaření, v drtivé většině případů obdržela

všechny podklady, které si vyžádala. Se závěry z jednotlivých kontrol byli na jednáních
seznamováni prezident ČSS, členové Prezidia a Výkonného výboru ČSS a mohli se k nim
vyjádřit a případně přijmout příslušná opatření.
K této oblasti mohu konstatovat, že:
- daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetní závěrky byla pravidelné
zpracovávána daňovým poradcem Ing.J.Kůtou a předkládána FÚ v řádných termínech.
- odvody na zdravotní a sociální pojištění byly prováděny pravidelně hromadným příkazem
za všechny zaměstnance ČSS.
- na konci každého kalendářního roku

pravidelně probíhaly dle § 28 a 29 zákona o

účetnictví inventarizace majetku a závazků, včetně skladových zásob, RK měla vždy při
každoroční kontrole hospodaření k dispozici zápisy jednotlivých inventarizačních komisí.
V této oblasti opakovaně doporučovala více pozornosti věnovat protokolům o vyřazení
jednotlivých kusů majetků a zdůvodňování tohoto vyřazení.
- RK se věnovala také kontrole smluv o nájmu, které má ČSS uzavřeny s jinými subjekty.
V této souvislosti RK doporučuje novému vedení ČSS zvážit stávající smlouvy o výpujčce
s SSK Shooting Hrdlička, týkající se bezplatné výpujčky pozemků a staveb Brno-Kociánka
(stávající broková střelnice), kde se na jedné straně jedná o bezplatnou výpůjčku a na
straně druhé je SSK Shooting Hrdlička umožněno na této střelnici provozovat i komerční
brokovou střelbu. Zároveň ale neexistuje žádná smlouva o vzájemném vyúčtování a
nakládání se svazovým majetkem . RK tedy doporučuje Sjezdu uložit novému vedení
ČSS zabývat se těmito smlouvami, přehodnotit je a vyvolat s SSK Shooting Hrdlička
jednání o uzavření nových smluv s ohledem na povolení komerční střelby, popř.
uzavřít novou smlouvu či dodatek stávajících smluv o vzájemném vyrovnání mezi
ČSS a SSK Shooting Hrdlička.
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- RK si také nechala předložit v rámci kontroly hospodaření za r.2016 výkazy pracovní doby
jednotlivých zaměstnancú ČSS. Tyto byly k dispozici pouze v elektronické podobě a ne od
všech zaměstnatnců. Výkazy nebyly archivovány a chyběla také směrnice upravující tuto
oblast. RK tedy důrazně doporučuje sjednotit vykazování pracovní doby zaměstnanců a
činnosti v rámci této pracovní doby, tj. vydat příslušnou směrnici, archivovat výkazy
pracovní doby a provádět kontrolní činnost ze strany zaměstnavatele.
- vždy v lednu měla RK k dispozici vyúčtování státních dotací. Všechny dotace byly řádně a
v termínech vyúčtovány poskytovatelům tak, jak bylo požadováno.
- za účasti členů RK proběhly i některé kontroly RSCM
- jednání RK probíhala v Praze a v Plzni, a vzhledem k tomu že mezi členy RK jsou jak
aktivní střelci tak i rozhodčí, slyšela RK na střeleckých soutěžích i názory ostatních členů
ČSS, přímo vysvětlovala či zodpovídala jejich dotazy či připomínky, popř. se jimi dále
zabývala na svých jednáních.
- předsedkyně nebo v jejím zastoupení další člen RK byli přísedícími s hlasem poradním při
jednáních Prezidia a Výkonného výboru. Aktivně se zapojovali do diskuse, vznášeli
připomínky a návrhy, upozorňovali na problémy, které viděli v činnosti ČSS.
- členové RK byli pravidelně jmenováni členy komisí pro výběrová řízení, která ČSS
vyhlašoval v průběhu tohoto období (nákup zbraní, střeliva, zařízení pro střelbu, atp.)
Přesto, že vše ještě není zcela ideální a lze stále najít nedostatky, je nutné říci, že byla
a je zřetelná snaha současného vedení ČSS tyto nedostatky postupně napravovat, A to i
přes výrazně menší množství finančních prostředků, které má nyní pro svou činnost ČSS k
dispozici, jak bylo ostatně patrné i z předchozího vystoupení prezidenta ČSS.
RK proto doporučuje delegátům sjezdu schválit předloženou zprávu o hospodaření.
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Na závěr mi ještě dovolte, abych jako předsedkyně RK poděkovala všem členům
komise za jejich práci.
Děkuji za pozornost
Mgr.Renata Vrtišková,
předsedkyně RK
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