
Zápis o činnosti kontrolní komise ČBS 2017/2 
 

1. Kontrola úkolů z minulých zápisů (2016Q4, 2017/1) 
a. Kontrola hospodaření ČBS (Aleš Haman): Kontrolní komise schválila Zápis z 

kontroly č.2 ze dne 17.5.2017, který je přílohou tohoto zápisu. Kontrola 
neshledala závažné nesrovnalosti.  

b. Juniorský fond (Lukáš Barnet): Kontrola zmíněná v bodě (a) neodhalila žádné 
závažné nedostatky. Dne 29.7.2017 Lukáš Barnet požádal výbor o 
podrobnosti k využití prostředků na MEJ (a též ME Open). Výbor tuto žádost 
zpracovává. 

c. Zakládání klubů (Petr Jelínek): Článek byl vydán na webu ČBS dne 
28.2.2017 s minimální odezvou ze strany dotčených klubů. 

2. K zápisu z jednání výboru ze dne 26.2.2017: 
a. Kontrolní komise se zájmem vyslechla v druhé části bodu 2 výtku ohledně 

své činnosti. Z hlediska stanov ČBS je však nepřijatelné, aby Výbor řídil 
činnost KK. Kontrolní komise tedy nemůže na toto upozornění brát zřetel. 
Snahu o neformální vyjasnění záležitosti zanechal předseda KK poté, co 
první dva oslovení členové výboru prohlásili, že o tomto bodu zápisu nic neví. 
To lze u jednoho z prvních bodů jednání považovat za nestandardní. 

b. Bod 11 nelze považovat za reakci na bod 3 Zápisu KK 2017/1. Jedná se v 
zásadě o kopii existujících informací na webu juniorského fondu. Kontrolní 
komise důrazně opakuje výzvu, aby výbor předložil zásady zacházení s 
financemi svazu.  

3. K zápisu z jednání výboru ze dne 3.4.2017: 
a. Bod 4 udává jinou výši příspěvku na otevřené ME v Itálii (34 000 Kč) než je 

zmíněno v bodě 6 téhož zápisu a zároveň v bodě 12 zápisu minulého (€2 
000, resp. 54 000 Kč). Není zřejmé, zda se jedná o omyl nebo o záměr 
investovat 20 000 Kč z prostředků ČBS nad rámec dotace. Dále není jasné, 
jakou výhodu má vyplácení příspěvku v eurech oproti koruně.  

b. Bod 6 sám o sobě neodpovídá záměru podpořit reprezentaci ČR na uvedené 
akci, neboť příspěvek je podmíněn tím, že se hráči zúčastní plně na vlastní 
náklady s rizikem nezískání příspěvku. Takový systém je tedy určen pouze 
pro rozdělení prostředků mezi hráče, kteří si účast mohou bez problémů 
dovolit. Vhodný systém dá adeptům reprezentace možnost ucházet se o 
příspěvek před akcí samotnou, čímž splní záměr rozšířit reprezentaci ČR o 
hráče, u nichž je získání příspěvku nutnou podmínkou pro účast.  

4. Kontrolní komise konstatuje, že přístup výboru dlouhodobě znemožňuje řádný výkon 
kontrolní funkce.  

a. Jedná se zejména o pokračující stav, kdy výbor nezveřejňuje svá rozhodnutí 
v době, kdy je učinil. Kontrolní komise tak může reagovat pouze zpětně poté, 
co se rozhodnutí projeví. Závažným příkladem z poslední doby je alokace 
finančních prostředků na MEJ. 



b. Sekundárním problémem je, že řadoví členové výboru odmítají s KK 
komunikovat, veškerá komunikace se děje prostřednictvím předsedy výboru. 
Po ignorování bodu 5a zápisu KK 2017/1 ze strany výboru tento přístup 
pokračoval zejména v souvislosti s bodem 6 níže.  

5. Kontrolní komise konstatuje, že ve věci fungování a personálního obsazení 
odborných komisí (především DK a NOV) nedošlo k žádnému posunu, a to ani v 
elementární rovině zveřejnění současného personálního stavu. 

6. Ve dnech 21.6.-18.7. proběhla rozsáhlá emailová komunikace mezi KK a výborem v 
otázce rozpočtu ČBS na probíhající sezónu (1.8.2016-31.12.2017). Z důvodů mimo 
kontrolu výboru došlo v průběhu sezóny k několika zásadním změnám rozpočtu z 
důvodu rozdílných příslibů dotace na rok 2017 ze strany MŠMT. Vzhledem k 
výraznému nepoměru ve škrtech v jednotlivých kapitolách žádala KK výbor, aby 
předložil upravený rozpočet ke schválení členské schůzi. Po zamítavém stanovisku 
předsedy výboru požádal předseda KK o individuální vyjádření i ostatní členy výboru. 
Jiří Emmer tuto žádost ignoroval, Michal Kopecký a Adam Kubica odpověděli, že se 
nebudou vyjadřovat před tím, než se k této věci vyjádří Jan Martynek. Ten 
vypracoval analýzu (viz příloha zápisu), z níž vyplývá, že výbor takovou povinnost 
nemá ani v případě závažné změny rozpočtu. Právní názor KK je odlišný, proto ji 
nezbývá než se obrátit na členskou schůzi. 

7. Kontrolní komise zvažuje v září svolání členské schůze nebo vyvolání hlasování 
členské schůze per rollam o nové verzi rozpočtu, kterou předseda výboru předložil 
KK dne 3.8.2017 (viz příloha zápisu) s příslibem zveřejnění podrobností v průběhu 
srpna. V případě svolání členské schůze lze řešit i níže uvedené záležitosti, proto KK 
přivítá neformální vyjádření delegátů jednotlivých klubů, aby mohla učinit adekvátní 
rozhodnutí. 

a. Zvážit revizi rozhodnutí o alokování prostředků na mzdy (100 % prostředků 
naa plat předsedy výboru) zejména s odkazem na hrubé pochybení při 
vyúčtování dotace MŠMT z roku 2016 (viz bod 2 zápisu KK 2017/1). 
Doporučením KK je, aby tyto prostředky byly vynaloženy na mzdu 
profesionálního účetního mimo svazové orgány. 

b. Zvážit změnu současného stavu, kdy předseda ČS je zároveň členem výboru. 
 
Tento zápis byl komisí schválen elektronickou komunikací dne 17.8.2017 (A: 2, N: 1 - Lukáš 
Barnet, Z: 0) 
 
V Buštěhradě dne 17.8.2017 
Petr Jelínek, předseda KK ČBS 


