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ZPRÁVA KONTROLNÍ SKUPINY ČESKÉHO KOMITÉTU 
CIRED, Z.S. ZA ROK 2021 
Kontrolní skupina provedla pravidelnou kontrolu hospodaření a činnosti spolku 
Českého komitétu CIRED, z.s. (dále jen ČK CIRED) v souladu se stanovami a 
konstatuje, že: 

• Příjmy byly vyšší nežli v plánovaném a schváleném rozpočtu na rok 2021. 
Skutečné příjmy byly konkrétně o 485 710,-Kč vyšší nežli plánované 
a skutečné výdaje byly o 1 661 287,- Kč nižší nežli plánované. 

• Vyšší výnosy oproti plánovaným byly způsobeny hlavně díky konání podzimní 
konference ČK CIRED. Vysokému počtu účastníků a propagaci velkého počtu 
firem. 

• Výrazně nižší výdaje pak představovala osobní neúčast na jednáních WG 
CIRED, jednání DC CIRED a hlavně nižší výdaje na konferenci CIRED v Ženevě, 
která probíhala pouze v on-line režimu. Nižší výdaje dále ovlivnilo částečné 
omezení činnosti pracovních skupin z důvodů probíhající koronavirové 
pandemie během roku. 

• Hospodaření v roce 2021 skončilo s přebytkem 246 996,- Kč, oproti 
plánovaným výdajům 1 900 000,- Kč. 

• Stav běžného bankovního účtu ke dni 31.12.2021 byl 5 126 760,72 Kč. 

Kontrolní komise konstatuje, že příjmy a výdaje jsou dokladovány a zaúčtovány 
v řádně vedené daňové evidenci a souhlasí se zůstatky na běžném bankovním 
účtu. 

Činnost a hospodaření spolku Českého komitétu CIRED, z.s. je podrobně a 
správně popsána ve Zprávě o činnosti ČK CIRED v roce 2021 a ve Zprávě o 
hospodaření ČK CIRED v roce 2021 zveřejněných na webových stránkách ČK 
CIRED. 

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