
ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE OFS NOVÝ JIČÍN 
 
 

Od poslední Valné hromady OFS Nový Jičín, konané 31. 1. 2013, bylo 
složení RK OFS NJ následující: předsedkyně Danuše Starečková, členové 
Gerhard Ondřej a Jiří Švagera. 

K povinnostem RK se řadí kontrola hospodaření VV OFS a jeho komisí, 
kontrola využívání a správnosti vyúčtování dotací, poskytnutých MŠMT a 
kontrola správnosti sestavených výkazů hospodaření OFS za kalendářní rok. 

Účetnictví OFS Nový Jičín je vedeno na základě Smlouvy o 
zprostředkování služeb mezi ČUS Nový Jičín, okresní sdružení a OFS Nový 
Jičín. 

VV OFS se scházel pravidelně, za účasti předsedkyně RK. Vždy byl 
proveden zápis z jednání, jehož úkoly se kontrolovaly na dalším zasedání VV. 

Každoročně je prováděna inventarizace majetku Inventarizační komisí 
OFS.  

Dne 15. 9. 2014 proběhla namátková revize pokladny OFS, kdy pokladní 
hotovost činila 19 301,- Kč, což přesně souhlasilo s účetním pokladním 
zůstatkem. 

Kontroly byly zaměřeny především na Dotace MŠMT. V obou letech, 
2013 a 2014, byly MŠMT poskytnuty OFS NJ následující dotace: 
       2013   2014 
Program II Talentovaná mládež    20 000,-    40 000,- 
Program V Organizace sportu - OFS           392 898,-  368 321,- 
Program V Organizace sportu - kluby  341 127,-  339 648,- 
 
Kluby obdržely také dotace, které byly bez vyúčtování OFS, jejichž finance byly 
odeslány přímo na kluby, bez účasti OFS, což na jednoho člena tvořilo 80% 
členského příspěvku, zaplaceného FAČR: 564 624,-  592 502,- 
 
Celkem tedy kluby obdržely Dotace z MŠMT, Programu V: 
       905 751,-  932 150,- 
Což v roce 2014 činilo celkem 215,- Kč na jednoho člena, jenž je evidován ve 
FAČR. 
 
 Při revizích a kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vedení 
hospodaření, správnosti vynaložených finančních prostředků, ani 
v předkládaných výkazech a vyúčtováních ze strany OFS.  
Při kontrole vyúčtování a správnosti poskytnutí Dotací MŠMT jsou všechny 
doklady řádně označeny programem a číslem dotace, podepsány předsedou 
OFS, protokoly o převzetí sportovního materiálu jsou potvrzeny podpisem a 
razítkem klubu a předávajícího OFS. Vše je řádně vyúčtováno. 
 



  
Je třeba však poukázat na velkou nezodpovědnost ze strany klubů. 

Dotace MŠMT Program V – kluby probíhá stejným způsobem již třetím 
rokem. Vždy mají kluby povinnost zúčtovat doklady OFS do 31. října a vědí to 
s velkým předstihem. Navíc, jak jsem již upozornila, systém je tři roky stejný, 
stejný je tedy i termín vyúčtování. Většina klubů však reaguje až na několikáté 
upomínání ze strany sekretariátu OFS, některé dokonce až na nejen několik 
mailů a telefonátů, ale až na vyloženou prosbu ze strany OFS. Přitom OFS není 
povinen kluby neustále upomínat a upozorňovat, aby si přišly vyúčtovat a získat 
pro sebe peníze. V poslední této dotaci za rok 2014 se stalo, že jeden klub 
nevyúčtoval a dotaci tedy neobdržel.  

Obdobná situace, tedy nezodpovědnost ze strany klubů, je také 
v povinnosti platit členské příspěvky FAČR. Z důvodu nezaplacení členských 
příspěvků na rok 2014, jež je každým rokem stejného data, tedy do 28. února, 
byly z dotací FAČR vyloučeny tři kluby našeho OFS, Bernartice nad Odrou, 
Bordovice a Žilina, jež tedy žádnou ze zmíněných dotací v roce 2014 nedostaly.   

Chtěla bych připomenout všem klubům našeho OFS, aby se zamyslely 
nad touto situací a nezapomínaly na to, že jim také nějaké peníze někdo dá, jen 
je třeba k jejich získání přistoupit zodpovědně.  

Všechny zmíněné případy jsou přinejmenším nepochopitelné, obzvlášť 
v této době, kdy všichni v klubech honíme každou korunu. 
 
 
 
 
 
 
V Novém Jičíně 5. 2. 2015         
       Danuše Starečková 
       Předsedkyně RK OFS 

   
 

 


