
Zpráva DOK OZČ pro Valnou hromadu ČBF OZČ dne 10. 5. 2022  

Podle stanov ČBF a statutu oblastní jednotky ČBF jako pobočného spolku je povinností Dozorčí 

a odvolací komise:  

1. sledovat usnesení valné hromady a oblastního výboru. Tento bod je plněn, na webu ČBF 

OZČ jsou zveřejňovány zápisy ze schůzí OV.  

2. kontrolovat hospodaření oblastní jednotky: Účetnictví je vedeno ekonomkou servisního 

centra ČUS paní Bc. Adámkovou.  

a) kontrola účetnictví proběhla dne 9. 5. 2022 u Bc. Adámkové, a to členem DOK, Mgr. 

Forstovou 

b) při kontrole účetnictví nebyly shledány žádné nedostatky 

c) daňové přiznání za účetní období 1. 1. – 31. 12. 2021 podal pan předseda Mgr. Červenka 

v termínu na FÚ PK – dne 21. 3. 2022 

k 31. 12. 2020 – hospodářský výsledek činil 55.657,91 Kč 

k 31. 12. 2021 – náklady – výdaje   228.044,79 Kč  

- spotřeba materiálu sportovní a ostatní, cestovné, reprezentace, ostatní 

služby, DPP, sociální pojištění, daně a poplatky, jiné ostatní náklady 

  - výnosy – příjmy   238.758,41 Kč 

  - úroky, jiné ostatní výnosy, přijaté členské příspěvky 

  - výnosy celkem  10.713,62 Kč 

  - vlastní jmění (krátkodobý finanční majetek) celkem 300.901,01 Kč 

  (z toho na účtu k 1. 1.2021 – 298.791,01 Kč, k 31. 12. 2021 – 304.992,63 Kč) 

3. V roce 2021 nebylo podáno žádné odvolání. 

4. ČBF OZČ neeviduje žádné nedoplatky ani pokuty. 

 

  

5. V první polovině roku 2021 z důvodu pandemie COVID-19 neprobíhaly soutěže, proto 

poplatky a platby klubů byly minimální – všechny podklady u ekonomky servisního centra ČUS 

Bc. Renaty Adámkové. 



6. Soutěže v nové sezóně 2021/2022 probíhaly v běžném režimu, ovšem s epidemiologickým 

omezením – testování, očkování, prodělání nemoci COVID-19. 

7. Zájmové skupiny – STK, SBT a DK účtují své akce přes OJ, AZBR si vede samostatné Účetnictví 

je na soukromém účtu, ke kterému nemá DOK přístup.  

8. OJ dodržuje stanovy a řády ČBF, statut a organizační řád OJ, bylo doplněno zmocnění 

činovníků OJ ke schvalování hospodářských operací.  

 

 

Za DOK zapsala Mgr. Irena Forstová dne 10. 5. 2022 

 

 


