
Česká seniorská golfová asociace

Zpráva revizní komise konferenci čsGR,
konané dne 20.3.2014 Praha Strahov

Úvod. podmínky práce revizní komise.:
Podle čl. VIII. Stanov má předseda RK právo zúčastnit se zasediání výboru s hlasem
poradním. Předseda RK nebyl od konference ČsGR 2at3pozván na žádnéjednánívýboru, ani

nebyl v průběhu roku nikým z výboru kontaktován. Před konferencí 2014 nebyla mimo
zprávy $TK.Císař před|ožena žádná da|ší zpráva a jedinými zdroji by|y 2 zápisy z výborových
schůzí na webu asociace. Proto revizní komise požádala účetní o zaslání účetních výkazů za

rok 2013, aby si uděla|a ce|kový obraz o hospodaření.

1. Kontrola usnesení minu|é konference' konané dne 11.4. 2013

K bodu 1 usnesení:
- zpráva o hospodaření nebyla předložena'
K bodu 2 usnesení
Ve zprávě revizní komise, kterou konference vzala na vědomí je u|oŽeno,,, Výbor musí
před|ožit konferenci návrh na další postup, neboť hospodařeníasociace bez zásadního
navýšení zdrojů nemůŽe pokračovat,,.

Při porovnání plánu nák|adů a výdajů schvá|ené na konferenci a skutečnosti za rok 2013 je

výs|edkem překročení o 1.58 000,-Kč.
Ze zápisů výboru neby|o zřetelné, že by se výbor touto problematikou nějak významně

zabýval a zpracoval opatření a u|oži|jednotlivým č|enům výboru úko|y'

Revizní komisi byla předložena pouze zpráva STK. Zpráva o stavu majetku a hospodaření

nebyla předložena' Z účetnízávěrky vypl.ývá, že asociace hospodaři|a se ztrátou 332 000'- Kč

z h|avní činnosti a ziskem 4o0 000,-Kč z hospodářské činnosti. Sponzorské příspěvky na

rek|amu pod|e pravide|jsou spojeny s p|atbou daně 19.000,.Kč z prvních 1o0 000,-Kč a dá|e

300 000,- Kč je vyjmuto z daňové povinnosti, ale je vázáno na použití na hlavní činnost.

Z toho vyp|ývá, že díky p|atbě za rek|amu je kladný roční hospodářský výs|edek + 68 000,.Kč.

Na účtu k 31.12. 201'3 bylo 37 000,-Kč. Výs|edek hospodaření z minulých |et je k 31.12. 2013

záporný, ve rnýši - 1 955 000 Kč.

3. Kontro|a evidence. dok|adů a účetnictví čSGA

Jako zv|áště závažné pokládáme stav, že ke konci roku neby|y prop|aceny faktury pro ČGF za

rozhodčí a za útratu v hote|u Pupp a další drobné částky ve výši ce|kem LL7 41o,-Rč.
Uvedené dlužné částky by|y proplaceny až v průběhu roku 201.4'



4. Vviádření a doporučení komise
Revizní komise konstatuje, Že není dosaženo požadovaného zlepšení finanční kondice Čsen.
Během funkčního období stávajícího výboru byly spotřebovány všechny rezervní zdroje

z minulého období, nepodařilo se dosáhnout pravidelného příjmu aniod seniorské základny

na k|ubech, ani od ČGF. současně sponzoring nenahradiI požadované potřeby. Zároveň

docháze|o k neadekvátnímu čerpání zdrojů při znalosti skutečného stavu hospodaření. Jako

přík|ad můžeme použít třeba MMČR 2a!3, které by|o nák|adnější než MMČR 20].2.

Současně výbor nedokázaI podchytit rozvoj regioná|ních soutěží, které naplni|y očekávání

většiny seniorské základny jak uvnitř, tak i mimo ČsGA, a propojit jej se seniorskou

reprezentací.

Proto revizní komise navrhuje Konferenci okamžité odvolánívšech č|enů výboru a předkládá

svou rezignaci.

Revizní komise navrhuje Konferenci ihned poté zvolit nový výbor a revizní komisi.

Nový výbor musí najít společnou pozici s jednot|ivými regiony a spo|ečně vyřešit financování

a da|ší směřováníasociace ve spolupráci s ČGr.

Ing. Milan Svašek

lng. Eva Roháčková

Ing. Josef Smrt
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