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    Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky                                                                  

Zápis z 5. zasedání PVV SKIP – 20. 2. 2020 

 
Přítomni:   kol. D. Divínová, R. Giebisch, Z. Hájková, K. Hubertová, K. Janošková, B. 

Konvalinková, M. Kratochvílová, Z. Matušík, V. Richter, M. Sabelová,   

 

Omluveni: kol. L. Nivnická, J. Štěrbová 

 

Program: 

1. Schválení zápisu z 3. jednání VV SKIP 

2. Hospodaření VV SKIP 

3. Koncepce rozvoje knihoven a DNnT 

4. Organizační záležitosti SKIP  

5. Projekty SKIP 

6. Zahraniční spolupráce 

 

1. Schválen zápis z 3. zasedání VV SKIP  

 

2. DotaceOnline.cz 

R. Giebisch zaslal nabídku služby včetně kontaktních osob v krajích do e-konference. Zpráva 

bude umístěna i na web SKIP a vyjde i v příštím čísle Bulletinu SKIP.  

Kontaktní osoby: 
Jihočeský kraj - Zuzana Hájková - hajkova@cbvk.cz  

Královéhradecký kraj - Bohdana Hladíková - bohdana.hladikova@svkhk.cz  

Liberecký kraj - Michaela Staňková - stankova@kvkli.cz  

Moravskoslezský kraj - Marie Šedá - seda@svkos.cz  

Pardubický kraj - Tereza Freudlová - t.freudlova@knihovna-pardubice.cz  

Ústecký kraj - Jana Bednářová - bednarova@svkul.cz  

Kraj Vysočina - Irena Brezovic - brezovic@kkvysociny.cz  

Zlínský kraj - Jana Tomancová - tomancova@kfbz.cz  

Plzeňský kraj - Hana Hendrychová - hendrychova.hana@svkpk.cz  

Olomoucký kraj - Zdeňka Daňková - zdenka.dankova@vkol.cz  

Karlovarský kraj -  Michaela Kožíšková koziskova@knihovnakv.cz  

Jihomoravský kraj - Jan Švec - Jan.Svec@mzk.cz 

Středočeský kraj - Radek Liška - liska@svkkl.cz  

Kraj Praha - Viola Nouzovská - viola.nouzovska@mlp.cz 

 

2. Hospodaření VV SKIP  

Rozpočet SKIP 

PVV schválilo návrh rozpočtu na rok 2020 – viz Příloha č. 1 

Kontrola hospodaření VV SKIP – D. Divínová 

D. Divínová seznámila členy PVV s výsledky kontroly hospodaření. Upozornila na 

problematické hotovostní příjmy, lépe fakturace. Netýká se hlavních činností SKIP.  

Problém u některých regionů je dlouhodobý mínusový rozpočet. Nutná kontrola. A. 

Kvasničková připraví přehled regionů, jejichž rozpočet je několik let po sobě v mínusu. Bude 

mailto:hajkova@cbvk.cz
mailto:bohdana.hladikova@svkhk.cz
mailto:stankova@kvkli.cz
mailto:seda@svkos.cz
mailto:t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
mailto:bednarova@svkul.cz
mailto:brezovic@kkvysociny.cz
mailto:tomancova@kfbz.cz
mailto:hendrychova.hana@svkpk.cz
mailto:zdenka.dankova@vkol.cz
mailto:koziskova@knihovnakv.cz
mailto:Jan.Svec@mzk.cz
mailto:liska@svkkl.cz
mailto:viola.nouzovska@mlp.cz


2 
 

připravena informace pro předsedy a hospodářky regionů, hospodářky budou informovány i na 

letošním jednání hospodářek.  

Závěrka VV SKIP za rok 2019 byla schválena. 

Fyzická a dokladová inventura SKIP  PVV schválilo inventární komisi ve složení: V. Richter, 

D. Divínová, B. Štěpánová.   

 

3. Koncepce rozvoje knihoven a DNnT – V. Richter 

V. Richter informoval členy PVV o stavu prací na nové Koncepci rozvoje knihoven a DNnT.  
 

4. Organizační záležitosti  

 

 Projekty z K21 – nutné zahájit čerpání, R. Giebisch vyzve regiony k realizaci 

projektů  

 Web SKIP – v přípravě nový, původní web má výpadky,   

Výroční zpráva – stále nedodaly regiony a sekce: KDK, Sekce VK, KVŠK, 

Zaměstnavatelská sekce, SKIP Velká Morava a SKIP Drsný sever 

 Aktualizace členské základy – dosud nedodaly všechny regiony 

 Aktualizace formuláře přihlášky do SKIP  - bude nový formulář v souvislosti 

s novým webem 

 

5. Aktivity SKIP 

 Čtenář roku – termíny:  přihlášky – 29.2. 

krajská kola – polovina března 

celostátní kolo – konec března 

Nakladatelství Crew věnuje dárkové balíčky všem krajským vítězům.  

 Biblioweb – v roce 2020 nebude vyhlášen, připravují se nová pravidla, v návrhu je 

např. hodnotit responzivní webdesign nebo přístupnost webových stránek knihoven 

podle zákona č. 99/2019 Sb.  

 Knížka pro prvňáčka – seznam přihlášek zaslán do Tritonu, knížka je v tisku, 

distribuce proběhne v dubnu – květnu 2020. V roce 2021 vyjde knížka autorek 

Michaely Fišarové a Anety Žabkové. Do konce dubna zašlou ukázky textu a ilustrací. 

Nakladatelství Triton přislíbilo v roce 2021 uhradit autorské honoráře (úspora 60 tisk. 

Kč).  

 Bookstart – proběhlo jednání v KMHK, nabízíme možnost doobjednávek 

kufříkových setů pro děti 0-3 roky objednavkybookstart@knihovnahk.cz, 

= Prosíme již zapojené knihovny v projektu, aby vyplnili dotazník za rok 2019 na 

adrese: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLofyoKuIYjjVic0mvnqc5gg64UUklI

kiLfZLFFZaPpm8hA/viewform 

= Hledáme další finanční zdroje, R. Giebisch a B. Tauberová jednali o finančním 

příspěvku s R. Povšíkem, náměstkem ministryně Maláčové, neúspěšně.  

= Pro krajské semináře doporučujeme osvědčenou lektorku PaedDr. Zdeňku 

Koppovou / klinickou logopedku, koppova@kopp.cz 

= V letošním roce vyjde s podporou MK metodika pro 3-leté děti 

= Všechny vydané příručky jsou k dispozici v elektronické podobě na: 

https://www.sknizkoudozivota.cz/inspirace-a-tipy/ a https://ipk.nkp.cz/odborne-

cinnosti/ctenarstvi-1/12_Cten.htm#projekty 
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 27. 3. se uskuteční 20. ročník Noci s Andersenem – téma Božena Němcová, K. 

Janošková osloví S. Rašilova s nabídkou na ambasadora NsA 

 seminář Možnosti knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání se uskuteční 

23.4.2020 v Goethe-Institutu 

Program: 

Dopoledne –  10.00 až 11.30 hod. 

 Elisabeth Sträter -  "Otvíráme světy a vytváříme perspektivy". Městská 

knihovna v Norimberku jako vzdělávací partner. 

 Roman Dub – Vzdělávací program Městské knihovny Písek. Vliv 

architektonického a interiérového řešení na programovou nabídku knihovny.   

 Polední přestávka s občerstvením – 11.30 až 12.00 

Odpoledne  12.00 až 13.30 hod 

 Dagmar Kučerová, Marcela Guttnerová, Jana Linhartová - "Hlásí se Drsný 

Sever". Neformální vzdělávání v knihovnách na Drsném Severu. 

 Diskuse, závěr semináře – nabídka exkurze do knihovny Goethe-Institutu v 

Praze ! 

Přihlášky: roman.giebisch@nkp.cz 

 Městská knihovna roku – nová pravidla, RV a KK nominují vždy jednu knihovnu za 

kraj (se zdůvodněním), předpokládá se souhlas nominované knihovny, váha 

hodnocení: 40 % Benchmarking, 30 % a 30 % za dvě nejvýznamnější akce roku. Do 

dalšího kola postupuje 8 knihoven, které navštíví komise. Vítězná knihovna se soutěže 

nesmí v příštích 5 letech zúčastnit. Změna: do soutěže se mohou přihlásit všechny 

knihovny z měst se statutem Město. PVV schválilo nová pravidla soutěže.  

 Noc literatury se uskuteční 13.5.2020. Knihovny se mohou přihlásit do 15.2. na 

adrese krasova@czech.cz, v kopii Romanu Giebischovi Roman.Giebisch@nkp.cz. 

 Konference Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost se uskuteční 

18. 3. 2020 v prostorách Kampusu Hybernská UK. 

 Kamarádka knihovna – v tisku je vysvědčení (CEIBA) 

 

6. Zahraniční spolupráce 

 Uhrazeny členské poplatky IFLA a EBLIDA. Hledáme zpravodaje pro sledování 

webu EBLIDA a IFLA. Newsletter EBLIDA – bude pravidelně rozesílán členům 

PVV. 

 IFLA nabízí knihovnám účast na projektu Media Literacy, jehož cílem je pořádání 

výstav a workshopů po celé Evropě. Knihovny, které mají zájem o toto téma, 

mohou oslovit níže uvedenou kolegyni Valensiyi Dresvyannikovou 

valensiya.dresvyannikova@ifla.org 

 BID oslovilo SKIP s nabídkou spolupráce na projektu Partnerland  

https://bi-international.de/de_DE/programm-partnerland. Jedná se o tříletý program 

s počátkem v r. 2022. Účelem projektu je posílení vztahů mezi knihovnickými 

komunitami obou zemí. Probíhají iniciativy ve formě různých společných aktivit 

(studijní návštěvy, stáže, přednášky,…). Každý nový projekt je zahájen na 

kongresu BID. Současnou partnerskou zemí je Nizozemsko (2007 – Dánsko, 2010 

– Španělsko, 2013 – Turecko, 2016 – USA). PVV deklarovalo o nabízený projekt 

zájem. 

 Při příležitosti komunálních voleb ve Francii se Asociace francouzských 

knihovníků (ABF) obrací na kandidáty ve volbách do zastupitelstev obcí a 

upozorňuje na nezastupitelnou roli knihoven v obci. Ve svém komuniké se 

zaměřuje se na 4 pilíře: 

mailto:krasova@czech.cz
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1 / bezplatná knihovna otevřená všem 

                   2 / knihovna jako vzdělávací centrum pro všechny 

                   3 / knihovna podporující digitální gramotnost 

                   4 / knihovna je dobře dostupná (z hlediska časového i místního) 

Celé komuniké ABF, včetně 4 pohlednic, které knihovníci mohou poslat 

kandidátům, popř. šířit prostřednictvím sociálních sítí k dispozici zde: 

http://www.abf.asso.fr/1/22/850/ABF/-communique-candidates-aux-elections-

engagez-vous-pour-les-bibliotheques-

?fbclid=IwAR38sY7paWsh8408MVi82f2dB0DYinE5UamOqgOCn2pYLlQ-

9su6LMkNsf0 

Proběhla diskuze, zda podobnou aktivitu nepřipravit i pro komunální volby v ČR. 

Začneme pracovat na přípravě. 

 Prodloužen zápis SKIP v povinném rejstříku o transparentnosti  

 

7.  Různé 

 UZS připravuje metodický pokyn pro přístupnost webů podle zákona č. 99/2019 

Sb. 

 

 

Termíny jednání PVV v 1. pol. roku 2020: 

 19.3. 

 30.4. 

 21.5. 

 18.6. ZMĚNA !  

vždy v kanceláři V. Richtera 

 

Jednání VV SKIP  

 18. – 19.11. výjezdní zasedání Písek 

 

20. 2. 2020 

Zapsala: B. Štěpánová 

Schválil: V. Richter 
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Přílohy 

 

 

Příloha č. 1 

 

Návrh rozpočtu VV SKIP 2020  
  

    

Příjmy účet rozpočet 2020 

Daněné příjmy celkem celkem 0,00 Kč 

prodej publikací 601   

účastnické poplatky na akce SKIP 60200   

Co venkovské knihovny ... 60201   

Architektura 60202   

Reklama na akcích SKIP 60203   

BOOKSTART 60204   

akce SKIP 60205   

Archivy, knihovny, muzea 60206   

Nedaněné příjmy celkem 1 326 100 Kč 

úrok ČSS 644 100 Kč 

dary BOOKSTART, Knížka pro prvňáčka, výhra 682 170 000 Kč 

členské příspěvky 684 870 000 Kč 

čerpání rezervy SKIP   286 000 Kč 

dotace MK  69100   

dotace 69101   

Příjmy celkem   1 326 100 Kč 
  

 

Nezbytně nutné náklady VV SKIP účet rozpočet 2020 

členské příspěvky IFLA a EBLIDA  549 65 000 Kč 

členské příspěvky jiným organizacím    

60 000 Kč Unie zaměstnavatelských svazů, AIVF, Asociace muzeí a galerií  549 

Česká sekce IBBY   

Doména, weby a Internet SKIP 518 70 000 Kč 

poplatky bance 51804 4 800 Kč 

dań z úroků 59130 100 Kč 

nájem NK ČR 518 7 000 Kč 

služby spojené s provozem sekretariátu 518a 521 201 000 Kč 

SW účetnictví 518 2 500 Kč 

Nezbytně nutné náklady VV SKIP    410 400 Kč 

Ostatní náklady VV SKIP     

cestovné a ubytování - výjezdní zasedání VV SKIP a 512 
30 000 Kč 

cestovné stáž, Matušík 518 
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dary (květinové dary) 513 5 000 Kč 

dohody  521 97 000 Kč 

materiál  50130 5 000 Kč 

občerstvení (jednání a akce sekcí a klubů SKIP a VV SKIP)  
501 

5 000 Kč 

poštovné 518 100 Kč 

provozní režie (školení ,právník, odborná literatura,banner, 
zápočet) 518 

5 000 Kč 

Ostatní náklady VV SKIP celkem 147 100 Kč 

Přehled tisku publikací, plakátů, pohlednic     

plakáty 518 40 000 Kč 

Bulletin - zpracování 51833 a 521 35 000 Kč 

Knížka pro prvňáčka - autorské honoráře 521 60 000 Kč 

Náklady na tisk celkem 135 000 Kč 

Navýšení dotace a akce SKIP hrazené z VV SKIP     

BOOKSTART - tašky,knížka - dar a SKIP 518 60 000 Kč 

cena MARK 546 15 000 Kč 

Městská knihovna  soutěž cena 546 30 000 Kč 

IMPULSY 521 10 000 Kč 

Kamarádka knihovna - SW a tisk vysvědčení 518 10 000 Kč 

Goethe Institut 513 a 521 15 000 Kč 

IFLA 521 a 518 80 000 Kč 

Noc s Andrsenem 521 a 518 121 000 Kč 

propagační tašky 518 90 000 Kč 

Dotační projekty 518 8 000 Kč 

Certifikát Knihovna Friedly 521 15 000 Kč 

Nový web SKIP 518 20 000 Kč 

Setkání k výročí SKIP 513 50 000 Kč 

Workshop Klub tvořivých knihovníků 518 3 000 Kč 

Čtenář roku 518 2 000 Kč 

odhad navýšení projektů Knihovna 21.století 501,513 104 600 Kč 

Náklady hrazené na akce a navýšení dotace celkem 633 600 Kč 

Náklady VV SKIP  celkem 1 326 100 Kč 

dotace     

daňové náklady     

Celkové náklady celkem 1 326 100 Kč 

     

Hospodářský výsledek    0 Kč 

   

   

   

Zpracovala: A. Kvasničková    

    

Schváleno předsednictvem 20.2.2020    
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Příloha č. 2 

Výsledovka  SKIP 2019   

   

Účet Název SKIP 

501N Spotřeba materiálu 348 247,00 

50100N Spotřeba materiálu 85 835,42 

512N Cestovné 281 857,98 

51200N Cestovné 23 914,00 

513N Náklady na reprezentaci 227 833,50 

518N Ostatní služby 1 620 402,58 

521N Mzdové náklady 775 705,00 

546N Dary 45 295,00 

549N Jiné ostatní náklady 147 911,21 

54904N členské příspěvky 124 887,29 

581N Poskytnuté příspěvky 20 500,00 

591N Daň z příjmů 31,14 

Náklady celkem   3 467 783,41 

Daňové náklady  711 760,00 

   

Výnosy   

602V Tržby z prodeje služeb 988 100,00 

60200V Reklama 269 100,00 

60201V 
Příjmy z účastnických 
poplatků 557 000,00 

60202V Příjmy z  akcí SKIP 147 050,00 

60204V zájezd _ 14 950,00 

644V Úroky 208,00 

649V Jiné výnosy 9 000,00 

649V Jiné výnosy 9 000,00 

682V Přijaté dary 145 000,00 

684V Přijaté členské příspěvky 1 470 700,00 

68412V Přijaté členské příspěvky   

691V Provozní dotace 975 000,00 

69100V Dotace MK 775 000,00 

69101V 
Dotace od jiných 
poskytovatelů 200 000,00 

Výnosy celkem   3 588 008,00 

Daňové výnosy  997 100,00 

   

Hospodářský výsledek SKIP 
2019   120 224,59 
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Daňový základ SKIP 2019 285 340,00 

   

Daňové náklady   548 760,00 

Daňové výnosy  565 000,00 

zisk   16 240,00 

Reklama  269 100,00 

základ daně   285 340,00 

 

 
Příloha č. 3 

ZÁPIS Z KONTROLY HOSPODAŘENÍ SKIP ZA ROK 2019 

Předmět kontroly:   

- kontrola zůstatku pokladní hotovosti k 31.12.2019 - fyzická inventarizace 

- uzavřené účetnictví VV SKIP - r. 2019 - dokladová inventarizace 

- kontrola rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy - r. 2019 

- kontrola návrhu rozpočtu na rok 2020 

 

Místo kontroly: 

NKP, kancelář předsedy SKIP - Mgr. Romana Giebische 

Termín kontroly zůstatku pokladní hotovosti: 16.01.2020,  09:30 - 10:00 hod 

Účastníce kontroly: Alena Kvasničková - hospodářka SKIP 

    Daniela Divínová - předsedkyně DK VV SKIP 

Průběh kontroly: 

- v rámci fyzické kontroly stavu hotovosti k 31.12.2019 byl ověřen dokladový zůstatek  

   pokladny SVV KIP ve výši Kč 16 846,00 

- v sepsaném protokolu byl potvrzen správný a skutečný stav konečného zůstatku, 

  byla zdokumentována výčetka bankovek a mincí 

- protokol byl podepsán A. Kvasničkovou a D. Divínovou a předložen k odsouhlasení 

  předsedovi SKIP - R. Giebischovi 

Místo kontroly: 
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NKP, kancelář předsedy SKIP - Mgr. Romana Giebische 

 

Termín kontroly účetních agend:   24.01.2020,  09:30 - 11:00 hod 

 

Účastnice kontroly: Alena Kvasničková - hospodářka SKIP 

    Daniela Divínová - předsedkyně DK VV SKIP 

    Věra Krajíčková – členka DK VV SKIP 

    Jitka Štiborová - členka DK VV SKI 

     

Průběh kontroly: 

- byly zkontrolovány veškeré doklady agendy Pokladna: 

 Výdajové pokladní doklady – č. V01-0001/001 – V12-0023/001 

 Příjmové pokladní doklady – č. P02-0001/001 – P12-0004/001 

        Nebyla nalezena nesrovnalost. 

- byly zkontrolovány doklady související s agendou Bankovní účty (doklady běžného 

  účtu), nebyla nalezena nesrovnalost, KZ k 31.12.2019 – Kč 979 931,54 

- byla diskutována organizace a financování Sekretariátu SKIP 

Mimo kontrolu závěrky r. 2019 bylo hospodářkou VV SKIP a předsedkyní DK VV SKIP dále 

diskutováno: 

- Možnost využití dobrovolnické práce, konané na základě Příkazní smlouvy, v rámci projektů 

žádaných z programu K21 – MK ČR (D. Divínová zašle  

A. Kvasničkové vzorovou smlouvu spolu s hodinovou sazbou dobrovolnické práce) 

- EET ve vztahu k účetnictví SKIP (D. Divínová zaslala následující vyjádření: 

Zaslány dva soubory:  

První: § 6 ze zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.), kde je napsáno, že u právnické 

osoby musí jít o příjem z podnikání - tedy nikoliv z hlavní činnosti, § 6/1/b) 

Viz: § 6 

Rozhodný příjem 

(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je 

podnikáním, s výjimkou příjmu, který 



10 
 

1. není předmětem daně z příjmů, 

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo 

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo 

b) u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je 

podnikáním, s výjimkou příjmu, který 

1. není předmětem daně z příjmů, 

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý, 

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo 

4. podléhá dani ze samostatného základu daně. 

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle 

zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou. 

(3) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem veřejné obchodní společnosti a 

komanditní společnosti také příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní 

společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka. Tento příjem není pro účely tohoto 

zákona příjmem tohoto společníka. 

- Druhý: metodiku GFŘ k EET - na straně č. 16-19 se dozvídáme podrobnější informace.  

 Jeden limit může být 300.000 Kč příjmů z vedlejší = podnikatelské činnosti, avšak vztaženo 

k hotovostnímu příjmu. Příjem z vedl. činnosti přijatý na BÚ se do limitu 300.000 Kč 

nezapočítává - viz příklad na straně č. 18 

 Druhým limitem je potom nejvýše 5 % z celkových příjmů poplatníka: tedy suma z hlavní + 

vedlejší. 

 Pokud se neziskovka (včetně našeho spolku) dostane do 300.000 Kč hotovosti z vedl. č. nebo 

do 5 % hotovosti z celkových výnosů = není  

v EET.  

Viz: https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Archiv/Metodika_k_evidenci_trzeb_v3.0.pdf 

- Ztrátové výsledky hospodaření v některých regionech – D. Divínová doporučuje znovu 

připomenout všem hospodářkám stanovisko DK VV SKIP po závěrce r. 2017 (platí stále 

aktuálně ke každému uzavřenému hospodářskému roku):  

 

Viz: 

Dozorčí komise v rámci konzultací nad vedením účetnictví jednotlivých regionálních výborů 

SKIP v návaznosti na závěrečnou konsolidaci regionálních účetnictví do konečného výsledného 

účetnictví za celý spolek SKIP považuje za nutné upozornit PVV SKIP na skutečnost, že některé 

regiony skončily se záporným výsledkem hospodaření, tj. ztrátou. Ne sice velkou, ale přesto není 

tento zůstatek v červených číslech ideálním stavem, především vzhledem k variantám řešení 

tohoto stavu a také vzhledem k vývoji hospodaření v dalších letech. 

Předsedkyně DK SKIP a hospodářka SKIP se nakonec po zvážení alternativ řešení (kterých 

ovšem po legislativním zrušení kompenzace vůči vlastnímu jmění mnoho není) dohodly na 

https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Archiv/Metodika_k_evidenci_trzeb_v3.0.pdf
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převedení ztrát v jednotlivých regionech  

na rozvahový účet č. 932 - Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let. Tento účet je 

kumulativní, tzn., že se na něj bude převádět dosažený hospodářský výsledek i v dalších letech, 

takže doporučeným a požadovaným zůstatkem v dalších letech v jednotlivých regionech by měl 

být zisk, aby se  

v rámci regionálního účetnictví na tomto účtu kompenzovala ztráta (ztráty).  

Dozorčí komise tedy doporučuje hospodářce VV SKIP a PVV SKIP, aby oslovil jednotlivé 

předsedkyně a hospodářky regionálních výborů a trval na průběžné meziroční kontrole 

hospodaření v jednotlivých regionech tak, aby konečný stav účetnictví za následně uzavíraný 

hospodářský rok v každém  

z regionálních výborů byl pokud možno zisk. 

Kontrola výkazů uzavřeného účetnictví r. 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020: 

Konzultace a kontrolu v průběhu měsíců leden 2020 provedla: 

- Alena Kvasničková - hospodářka SKIP 

- Daniela Divínová - předsedkyně DK VV SKIP 

- byla konzultována předběžná účetní závěrka za rok 2019 (rozvaha, výkaz zisků  

   a ztrát, příloha), 

- byl zkontrolován a komentován návrh nového rozpočtu na rok 2020 

(V této souvislosti vyslovuje D. Divínová doporučení PVV SKIP, aby projednal na jednání PVV SKIP 

v únoru 2020 možnost sestavit a tím pádem schválit navrhovaný rozpočet na r. 2020 jako vyrovnaný, 

tj. momentálně navrhovanou ztrátu ve výši  

Kč 323 00,00 dorovnat v příjmové části. 

Závěr: 

Při kontrole nebyla nalezena chyba či nesrovnalost. Dozorčí komise doporučuje účetní závěrku za rok 

2019 k předložení PVV SKIP. Shodně i nový návrh rozpočtu na rok 2020. 

Z účetního i daňového pohledu nutno konstatovat, že velkým pozitivem je skutečnost, že celkový 

výsledek hospodaření za celý spolek SKIP za rok 2019 je ziskový. 

Zapsala: Daniela Divínová 

Ve Vsetíně, dne 03. 02. 2020 

Na vědomí: 
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Alena Kvasničková, člen/ky DK VV SKIP, Roman Giebisch, členové/ky PVV VV SKIP 

 


