Zpráva ÚKRK ČSOP pro delegáty XI. Sněmu ČSOP v Ledči nad Sázavou
2019 - 2021
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Složení: Marie Cachová, Jitka Říhová, Radovan Cáder
Během volebního období se komice sešla celkem pětkrát a vždy kompletní. Mimo to probíhala mezi
členy e-mailová či telefonická komunikace.

2019
Na začátku volebního období byl vytvořen dotazník pro zjištění případných problémů ve struktuře
jednotlivých ZO. Nakonec bylo domluveno, že tímto dotazníkem nebudeme zatěžovat ZO a odpovědi
nám zajistila ze svých statistik kancelář ČSOP.
Byla provedena kontrola účetnictví svazu zaměřená na přijaté a vydané faktury. Při této kontrole
nebyla shledána zásadní pochybení. Komise UKRK předala kanceláři doporučení, aby kontrolovala u
došlých faktur správný název dodavatele a tento název byl v souladu dle zápisu ve spolkovém
rejstříku apod.
V průběhu roku bylo řešeno e-mail korespondencí několik dotazů od ZO v souvislosti s vedením
účetnictví.

2020
Tento rok byl zahájen kontrolou účetní závěrky- hospodaření ČSOP za rok 2019, kde nebylo shledáno
nic v rozporu s účetními předpisy.
Bylo požádáno o zaslání 6 podaných projektů včetně závěrečné zprávy ve výběrovém řízení na
podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků. Projekty byly vybrané z důvodu nejvyššího krácení
podpory. Z hlediska administrace by závěrečná zpráva projektu mohla být obsáhlejší a
propracovanější. Faktem zůstává, že všechny organizace i v covidovém roce 2020 odvedly v terénu
velký kus práce.
Proběhla namátková kontrola ZO, zda mají ve spolkovém rejstříku zveřejněnou účetní závěrku a zápis
o volbě předsedy.

2021
V letošním roce byly osloveny 4 ZO, s žádostí o zaslání těchto dokumentů:
Účetní závěrku 2020; tj. Výkaz zisku a ztrát a Rozvahu (u podvojného účetnictví) nebo Přehled o
příjmech a výdajích a Přehled o majetku a závazcích (u jednoduchého účetnictví); Daňové přiznání
včetně všech příloh; Vnitřní účetní směrnice; Organizační řád; Sestavu z účetnictví nebo peněžní
deník.
Bohužel jedna ZO výzvu zcela ignorovala, druhá se omluvila na nedostatek času s tím, že zašle
později, ale doposud nic nezaslala. Zbylé dvě ZO dokumenty alespoň částečně zasílají. Výsledek

letošní kontroly proto zatím není dokončen, čekáme na doplnění chybějících dokladů. V případě, že
bude ÚKRK v tomto složení pokračovat i v dalším volebním období, rádi bychom kontrolu u těchto 4
ZO dokončili, třeba i osobně přímo v sídle organizace.

Zprávu vytvořila Marie Cachová
Zpráva byla schválena dne 18.10.2021

