
 

 

 
ZPRÁVA KONTROLNÍ SKUPINY 

Českého komitétu CIRED, z.s. 
 za rok 2019  

 
Kontrolní skupina provedla pravidelnou kontrolu hospodaření a činnosti spolku Českého komi-
tétu CIRED, z.s. (dále jen ČK CIRED) v souladu se stanovami a konstatuje, že: 

 
• Příjmy byly nižší nežli v plánovaném a schváleném rozpočtu na rok 2019. Skutečné příjmy 

byly konkrétně o 188 019,-Kč nižší nežli plánované a skutečné výdaje byly o 992 421,28  Kč 
nižší nežli plánované. 

• Nižší výnosy oproti plánovaným byly způsobeny hlavně díky částce 120 000,- Kč jako část 
příjmů z placené propagace firem v rámci konference, která byla uhrazena až v roce 2020. 
Tato částka pak bude zahrnuta do příjmů v roce 2020. 

• Nižší výdaje byly dosaženy z části nižšími náklady na provoz pracovních skupin. Největší 
část nedočerpaných výdajů oproti plánovaným, byla v nižších nákladech na hlavní konferen-
ci CIRED 2019 v Madridu. Rovněž nebyla plně využita částka v rozpočtu stanovená na ostatní 
zahraniční konference a jednání v rámci WG CIRED.  

• Hospodaření v roce 2019 skončilo s rozdílem minus 170 597,72  Kč oproti plánované částce  
minus 975 000,- Kč. 

• Příjmy a výdaje jsou dokladovány a zaúčtovány v řádně vedeném účetnictví a souhlasí 
se zůstatky na běžném účtu. 

• Stav běžného bankovního účtu ke dni 31. 12. 2019 je 3 672 679,15 Kč. 

Činnost a hospodaření spolku Českého komitétu CIRED, z.s. je podrobně a správně popsána ve 
Zprávě o činnosti ČK CIRED v roce 2019 a ve Zprávě o hospodaření ČK CIRED v roce 2019 zve-
řejněných na webových stránkách ČK CIRED. 

Závěr: 

Kontrolní skupina dospěla k závěru, že při čerpání rozpočtu a vynakládání finančních pro-
středků na činnost spolku jsou dodržovány veškeré zásady hospodaření a nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. 

Kontrolní skupina doporučuje všem členům spolku vyšší aktivní účast na jednáních WG CIRED 
a na dalších souvisejících zahraničních konferencích. 

Pro zlepšení a udržení platební morálky členských příspěvků Kontrolní skupina doporučuje 
i nadále zachovat zasílání faktury každému členovi s odpovídající výší a s termínem splatnosti 
do 30. března 2020. 
 

 

V Praze dne 7. 2. 2020       
Ing. Vladimír Korenc  

předseda Kontrolní skupiny 

 
Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. 
Prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. 
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