ZPRÁVA DOZORČÍ RADY PRO VH 6.5.2018

Jaroslav Štáhl, předseda DR
V Praze 19.dubna 2018

DR projednala zprávu nezávislého auditora za období od 01.01.2016 do 31.12.2016 ze dne
12.05.2017 tj. po konání minulé VH. Nezávislý auditor konstatoval: Podle našeho názoru účetní
uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku ČSRÚ, z.s. k 31.12.2016 a nákladů a
výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 21.12.2016 v souladu s českými účetními
předpisy.
DR neprojednala zprávu nezávislého auditora za období od 01.01.2017 do 31.12.2017. Termín
auditu je určen na 09.05.2018.
DR s potěšením konstatuje, že prezident ČSRÚ podepsal smlouvy se členy realizačních týmů vč.
hmotné zodpovědnosti, vždy s jedním z nich, což byl požadavek ve zprávě DR z pro minulou VH.
Jednou z dalších činností, které se DR v uplynulém období věnovala, bylo posuzování odvolání
klubů vůči rozhodnutím Disciplinární komise.
Členové DR se zúčastňovali jednání VV, MK a EK a dalších akcí jako např. středečních tréninků
českého národního týmu mužů XV. Předseda DR se na vlastní náklady zúčastnil ME 7’s žen i
mužů v Ostravě na jaře 2017 nebo např. soustředění českého národního týmu mužů XV na Maltě.
DR nebyl doručen žádný závažný podnět pro kontrolu dle Článku XIV. bodu 5 Stanov ČSRÚ a DR
tedy prováděla namátkové kontroly dle stejného bodu Stanov ČSRÚ.
DR se zaměřila na kontrolu nových pracovních smluv a platebních výměrů, kontrolu hospodaření
s finančními prostředky při pořádání a financování větších akcí, konkrétně utkání mužů s
Lotyšskem v kvalifikaci Rugby 2017 Europe Conference 1 North, soustředění žen na Maltě a ME
7’s žen i mužů v Ostravě na jaře 2017. Kontroly prováděl člen DR Vladimír Miřácký.
Při kontrolách nebyla zjištěna žádná závažná pochybení.
DR s ohledem na zvětšující se agendu VV připraví a projedná koncept průběžné kontroly čerpání
finančních prostředků unie a na kontrolu dodržování plánovaných rozpočtů následujících akcí.

