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ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 
Krajského svazu stolního tenisu Libereckého kraje provedená dne 24. 9. 2020. 

 

Revizní komise pracovala ve složení:  Pecka Vlastimil – předseda  

Drechsler Jan – člen  

Bělonožník Antonín – člen  

Revizní kontrolu provedl:    Pecka Vlastimil - předseda  

Přítomen při kontrole:    Jiří Veselka – předseda a Jitka Klingerová -účetní  

 

 

Z pověření revizní komise Krajského svazu stolního tenisu Libereckého kraje předkládáme zprávu revizní 

komise pro Konferenci krajského svazu konané dne 2.9.2021 o výsledcích kontrolní činnosti za období 1. 1. 

2020 - 31. 12. 2020.  

 

 

Předmětem revize bylo  

- pokladní hotovost k 31. 12. 2020 

- účelnost vynaložených prostředků  

- průběžné plnění závazků a kontrola pohledávek vůči regionům a klubům  

- průběžné plnění schváleného rozpočtu  

 

 

Výsledek revize:  

- pokladní hotovost k 31. 12. 2020 ve výši Kč 1.763,- Kč. V pokladně byla řešena půjčka z předchozího roku ve 

výši 59 000,- Kč (vráceno 13.1.2020) 

- při kontrole účetních dokladů nebyly shledány žádné nedostatky jak věcného, tak formálního rázu  

- závazky a pohledávky vůči regionům a klubům jsou vždy včas vyrovnány  

- kontrola účetní uzávěrky k 31. 12. 2016 - zpracována účetní firmou, hospodaření skončilo ziskem 95 050,52 

Kč, hodnota majetku svazu vzrostla o 36 tis Kč. 

- nebylo shledáno neúčelné čerpání prostředků 

 

Revizní komise zkontrolovala průběžné plnění schváleného rozpočtu s následujícím výsledkem:  

Sezóna byla poznamenána COVIDEM 19, a tak bylo část soutěží včetně KBT mládeže i MČR odloženo či 

zrušeno. Proto došlo k nestandardním změnám v rozpočtu, které byly průběžně konzultovány v rámci VV a 

diskutovány i s revizní komisí. 

Z těchto důvodů uvádíme jenom celkovou bilanci, kdy byly celkové příjmy překročeny o cca 40 tis (nárůst na 

evidenčních poplatcích) a výdaje nižší o cca 315 tis (viz argumentace výše). 

Je otázkou, jak se k takovéto situaci postavit, neboť se může opakovat i v dalším období. Každopádně VV 

hospodařil účelově a v tomto období ušetřil relativně velké prostředky, které mohou být v dalším období 

využity zejména na rozvoj mládeže, jejíž stav členské základny bohužel díky uzávěrce sportovišť a omezení 

soutěží s velkou pravděpodobností poklesne. 

 

Celkové prostředky Krajského svazu stolního tenisu Libereckého kraje k 31. 12. 2020  

- pokladní hotovost     1.763,00 Kč  

- běžný účet             220.199,12 Kč  

CELKEM             221.962,12 Kč  

 

Revizní komise děkuje ing. Petříčkovi za vzornou práci hospodáře KSST LK.  
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Za revizní komisi podepsáni:  Pecka Vlastimil …………………………  

 

Bělonožník Antonín …………………….. 

 

Drechsler Jan ..…………………………. 

 

 

Za KSST LK hospodář:  Ivo Petříček …..……………..………… 
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