
 

 Zpráva dozorčí rady KSST Olomouc 

Již na konci roku 2019 se objevily zprávy z Číny týkající se onemocnění COVID-19 
(koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně 
ovlivnil mnoho zemí a způsobil celosvětovou pandemii. Negativní dopady pandemické 
situace se projevily v roce 2020 i v ČR a byly plně promítnuty do činnosti KSST Olomouc 
z.s. za rok 2020. V oblasti organizace a řízení poskytování veřejné služby - spolkové 
činnosti v oblasti sportu – byla role krajského svazu silně negativně ovlivňována 
především omezováním sportovní činnosti ve vnitřních prostorách na základě hygienicko-
epidemiologických opatření vyhlašovaných centrálními orgány státní správy.  
 
Na základě výše uvedeno nebyla dozorčí radou pro období roku 2020 uskutečněna fyzická 

kontrola náležitostí účetních dokladů ale byla provedena pouze kontrola hospodaření 

krajského svazu v podobě kontroly struktury rozpočtu Krajského svazu stolního tenisu 

Olomouc za kalendářní rok 2020 spolu s vyúčtováními dotací a příspěvků na činnost 

krajského svazu a jeho podružných uskupení dle doložených obratových a zůstatkových 

předvah hlavní účetní knihy Krajského svazu stolního tenisu. 

Struktura rozpočtu pro rok 2020 
 

DR překontrolovala doložené účetní předvahy z hospodaření KSST Olomouc, na základě 

kterých vyčíslila za kontrolovaný rok 2020 skutečné výdaje v celkové výši 

372 308 Kč (bez počátečního stavu vlastního jmění) a skutečné příjmy v celkové výši 

462 305,64 Kč. Hospodářský výsledek je tedy vygenerovaný zisk ve výši 89 997,64 Kč. 

 

Při kontrole dodržení struktury rozpočtu na kalendářní rok 2020, dozorčí rada došla 

k závěru, že byl z větší části dodržen návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2020 a také, že při 

naplňování jeho struktury bylo vycházeno z činnosti Krajského svazu stolního tenisu 

Olomouc,  a to z předpokládaných příjmů a výdajů, ve kterých byly zohledněny výsledky 

hospodaření za předchozí období. 

Doporučení dozorčí rady pro kalendářní rok 2021 
 

Dozorčí rada doporučuje, aby u předkládaných dokladů bylo dbáno na evidenci všech 

náležitostí, které má daňový doklad a cestovní příkaz obsahovat. 

Zprávu vypracoval dne  28.06.2021 Ing. Roman Kovačik v.r. 

 

             Ing. Roman Kovačik 

        předseda dozorčí rady KSST Olomouc 

 



Zprávu překontroloval dne 01.07.2021           Tomáš Jílek 

           člen dozorčí rady KSST Olomouc 


