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Zápis z jednání Výboru ČSGA ze dne 11. dubna 2013, 

O
2
 aréna Praha 

 

 

Přítomni:  

Za výbor: Jozífek, Žáček, Nečas, Svoboda, Císař, Budinová, Keplová 

Za revizní komisi: Svašek, Smrt 

Za kancelář: Barešová, Machová 

Účetní: Popelková 

 

 

Výbor se sešel před jednáním Konference delegátů, aby si poslechli a zhodnotili zprávu revizní komise 

a informace k zaúčtování dokladů od paní účetní. 

 

paní účetní - daňové přiznání podáno, revizní komisi předána předběžná uzávěrka tzn. rozvahu a výkaz 

zisku a ztrát. Apelovala na to, aby se jak vyúčtování domácích turnajů, tak zahraničních reprezentací 

vyúčtovávalo včas.  

 

Revizní komise - Svašek: 

Provedena kontrola usnesení Konference delegátů z minulého roku – kontrola pravidel pro účtování 

turnajů - připravila paní účetní - je ovšem škoda, že neprošla schválením Výboru. Jsou určité 

nedostatky v tom, že se vyúčtování domácích turnajů odevzdává později, ale víceméně to funguje. 

Problém a chaos je ve vyúčtování zahraničních turnajů – doklady chodí pozdě, nejsou spárovány. 

Chyba v tom, že ten kdo jede, jako vedoucí výpravy si toto nebere za své. Pro letošek se tento problém 

vyřeší tak, pokud projde materiál na konferenci, že ČSGA zaplatí pouze fee (s výjimkou 2 domácích 

turnajů) a ostatní si platí nominovaní hráči sami.  

 

Analýza rozdílu skutečnosti a plánování 2011 včetně stanovení odpovědnosti - nepředloženo.  

 

Přezkoumání účetní závěrky – bez formálních závad po doložení smlouvy o půjčce peněz. Z účetní 

závěrky vyplývá, že asociace hospodařila se ztrátou 490.000,- Kč oproti předpokladu (96.000,- Kč). 

Z důvodu opakované ztráty z hospodaření se dostává vlastní jmění do záporných čísel (-422.000,- Kč). 

Doporučení revizní komise: Asociace bez zásadního navýšení zdrojů nemůže pokračovat. Výbor musí 

předložit návrh na další postup (vytvořit základy nové spolupráce s ČGF, sponzoring).  

 

Projednání zprávy o činnosti a stavu majetku – revizní komisi byla předložena pouze zpráva STK, 

zpráva o stavu majetku nebyla předložena.  

 

Zapsala: Romana Machová 

             
               Mgr. Rostislav Jozífek 

                 prezident ČSGA 


