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Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 5. zasedání VV SKIP – online, 25. 2. 2021
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
2. Prezentace nového webu SKIP – Linda Jansová
3. Organizační záležitosti, úkoly
4. Hospodaření SKIP za rok 2020 a plán na rok 2021
5. Koncepce rozvoje knihoven 2021-2027.
6. Projekty SKIP
7. Aktivity 2021
8. Informace z regionů
1. Schválení programu, kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
Schválen zápis ze 4. zasedání a program 5. zasedání VV SKIP.
2. Prezentace nového webu SKIP – Linda Jansová
Úkol: Co nejdříve L. Jansové zašlete:






aktualizovaný seznam editorů (regiony a sekce)
seznam osob, které budou zveřejňovat informace o knihovnických akcích
připomínky ke grafice webu
aktuální seznam kolektivních členů SKIP
informace k platbám členských příspěvků v regionech.

Diskuze:
Další weby SKIP budou integrovány postupně. Struktura jednotlivých regionálních webů bude stejná.
Dotaz na uzavřenou členskou sekci – spíše v budoucnu.
Web bude vhodný i pro mobily.
3. Organizační záležitosti, úkoly
Aktualizace členské základny – pošlete R. Giebischovi co nejdříve.
Výroční zpráva – přišly podklady ze všech regionů, chybí : Frankofonní klub, Klub školních
knihoven, Klub vysokoškolských knihovníků, Komise pro zahraniční styky, Sekce veřejných
knihoven, Zaměstnavatelská sekce.
Projekt Dotace.online
SKIP prodloužil projekt i v roce 2021
4. Hospodaření VV SKIP
 Přítomní byli seznámeni s návrhem rozpočtu VV na rok 2021 – viz Příloha 1.
Diskuze:
Knížka pro prvňáčka – v letošním roce uhradí autorské honoráře Triton
DPH – odvádíme jednorázově
D. Divínová – podala vysvětlení k čerpání rezervy
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen.
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 Přítomní byli seznámeni se Zprávou o hospodaření VV SKIP za rok 2020 – viz Příloha 2.
Bude potřeba opravit a vyčistit názvy jednotlivých rubrik v rozpočtu – opraví A. Kvasničková
a Z. Houšková. Zpráva byla schválena.


Přítomní byli seznámeni se Zápisem z kontroly hospodaření VV SKIP za rok 2020 – viz
Příloha 3.
D. Divínová – vyrovnaný rozpočet, plusové zůstatky v rozpočtu VV i v regionech.
Kontrola proběhla v pořádku.

5. Koncepce rozvoje knihoven – V. Richter








Uskuteční se nová analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven.
Proběhl průzkum vybavení a rekonstrukce knihoven. Uskuteční se jednání mezi MK a MPO o
zapojení knihoven do programu IROP – je nutné začít připravovat projekty.
Chystá se průzkum financování knihoven.
Výzva SKIP, SDRUK, AKVŠ hejtmanům – z některých krajů odezvy (Královéhradecký), obrátit
se s výzvou o spolupráci na sekci pro kultury AK ČR.
Byla připravena zpráva o plnění Koncepce rozvoje knihoven
Chystá se novela knihovního zákona – výzva ke spolupráci.
NK ČR a MZK vydá metodický pokyn pro výstavbu a rekonstrukci knihoven.

6. Projekty SKIP do K21 na rok 2021
 Bulletin SKIP – v letošním roce dotace ve stejné výši – 35 000,- Kč, celkové náklady 70 000,- Kč.
Dotace bude využita na autorské honoráře a redakční práce.
 Cyklus mimoškolního vzdělávání - celkem bylo podáno 23 projektů. Požadavek na dotaci je
535 000,- Kč, celkové náklady na projekt jsou 1 103 600,- Kč.


Mezinárodní činnost SKIP v IFLA a EBLIDA
Z projektu budou financovány členské příspěvky

7. Aktivity 2021
 BMČ – 12. ročník, téma Udržitelnost. V ČR vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost
v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného
rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům. Skupina
zřídila facebookovou stránku Udržitelnost v knihovnách
https://www.facebook.com/udrzitelnostvknihovnach/
Veškeré informace k tématu jsou zveřejněné na https://udrzitelna.knihovna.cz/tema-2021
Vzdělávací cyklus Udržitelnost v knihovnách získal záštitu MK ČR. Většina seminářů proběhne
online.
Plakáty k BMČ byly rozeslány do krajských knihoven.
 Anketa nejlepší kniha pro děti – hlasovací formulář -https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/souteznejlepsi-kniha-pro-deti
 Čtenář roku – E-čtenář - Hlavním kritériem hodnocení bude celkový počet vypůjčených eknih za rok 2020. Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle těchto základních kritérií
zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro svého nejlepšího E-ČTENÁŘE. V průběhu března
2021 budou vybráni E-ČTENÁŘI nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní
vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen
Magnesia Litera 2021. Přihlašovací formulář - https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/ctenar-roku-2021
 Noc s Andersenem – vzhledem k epidemiologické situaci bude letošní termín pohyblivý
(podle situace 25.6. – 8.10.). Téma: pro starší děti na návrh Albatrosu 80. výročí Záhady
hlavolamu, druhé téma pro mladší děti: František Hrubín (†1. 3. 1971 – 50. výr.), Václav
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Čtvrtek (*4. 4. 1911 – 110. výr., † 6. 11. 1976 – 45. výr.) a Radek Pilař (*23. 4. 1931 – 90.
výročí), časopis Mateřídouška (75. výr.), Zdeněk Miler (*21. 2. 1921 – 100. výr.) - Krteček, Jan
Karafiát (*4. 1. 1846 – 175. výr.), Eduard Štorch (†25. 6. 1956 – 65. výr.) a Zdeněk Burian (†1.
7. 1981 – 40. výr.)
Výtvarný návrh a distribuci pohlednic zajistí Albatros. Tisk bude hrazen z dotace z K21.Využijeme
loňský plakát.
 OKnA budou posunutá na termín 16.-17.6.(v Libervci), 15.6. se uskuteční valné hromada
KDK.
 Kamarádka knihovna – v letošním roce málo účastníků.
 Den pro dětskou knihu – Čtyřlístek
 Seminář s G-I – proběhne online 23.4.2021.
Program:
Dopoledne – 10.00 až 11.30 hod.
1. Elisabeth Sträter - "Otvíráme světy a vytváříme perspektivy". Městská knihovna v
Norimberku jako vzdělávací partner.
2. Roman Dub – Vzdělávací program Městské knihovny Písek. Vliv architektonického a
interiérového řešení na programovou nabídku knihovny.
3. Dagmar Kučerová, Marcela Guttnerová, Jana Linhartová - "Hlásí se Drsný Sever".
Neformální vzdělávání v knihovnách na Drsném Severu.
4. Diskuse, závěr semináře
 Týden knihoven
Knihovna roku ani v letošním roce nebude vyhlášena soutěž Vesnice roku. Soutěž Knihovna
roku proběhne za stejných podmínek, jako v loňském roce - knihovna v kategorii základní






knihovna bude vybrána komisařem Vesnice roku + krajským metodikem vždy jedna
za kraj. Metodici Městské knihovny v Praze vyberou jednu za Prahu.
Komise Knihovna roku (základní knihovna) letos skončila. Předsedkyně a
místopředsedkyně sekce veřejných knihoven osloví a následně navrhnou do celostátní
komise nové členy Tyto vybrané členy pak V. Richter předloží ministerstvu ke
jmenování.
Soutěž Městská knihovna roku se v letošním roce uskuteční
Knížka pro prvňáčka – přihlášeno cca 450 knihoven nebo škol a objednáno cca 40 000
výtisků. Distribuce knih proběhne ve 2. pol. května 2021. V tomto školním roce vyjde knížka
spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové První školní výlet. Autorské
honoráře bude hradit nakladatelství Triton.
V příštím roce vyjde knížka Dubánci od Kláry Smolíkové https://dubanci.cz/
Bookstart – otázky k projektu budou přidány do letošního průzkumu četby dětí, který

připravuje NK. Celkem se uskuteční dva průzkumy – tzv. omnibusový proběhne
v únoru, pro respondenty 15+, dotazy se budou týkat dopadů Covidu. Výsledky budou
zveřejněny na začátku března. Knihovnám zapojeným do projektu S knížkou do života
/ Bookstart připomínáme žádost o vyplnění dotazníku S knížkou do života 2020
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebmcHSMAP7IRJVw5atFMThqHu82r
-16g8ZWBmbgXW15tbIDQ/viewform> . Dotazník slouží jako zpětná vazba k
projektu za rok 2020.
Z. Houšková – v přípravě je i verze pro děti s handicapem – zvuková verze, později i
ve znakovém jazyce. Financování z projektu z VISK 1. B. Konvalinková nabídla
pomoc při tvorbě znakové knihy.



Seminář zaměstnavatelské sekce SKIP – 8-9.6. v Jihlavě nebo online. Program
bude zveřejněn v nejbližší době.
Byl udělen nový certifikát Handicap friendly – Krajské vědecké knihovně
v Liberci. Blahopřejeme!
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Další akvitivity SKIP






Stáže Sdružení místních samospráv
SMS má zájem o pokračování stáží pro starosty, zastupitele obce, kulturní pracovníky i
knihovníky. Chystají projekt 2 x 3,5 hodiny, ve kterém by chtěli představit novinky
knihovnictví.
Nabízejí zveřejnění příručky pro starosty na jejich webu, informaci o ní zveřejní ve svém
zpravodaji.
Projekt mediální vzdělávání
Pracovníci Nadace OSF se na nás obrátili s nabídkou spolupráce v oblasti mediálního
vzdělávání, chtějí opět připravit společný tříletý projekt s knihovnami. Probíhají jednání.
Nadace OSF pošle návrh na aktivity, kterých by se mohl projekt týkat. Bude se jednat
především o akce k mediální gramotnosti pro knihovny i veřejnost.
Projekt Lipka - Cílem projektu je realizace informačních a vzdělávacích aktivit v oblasti
zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni. Předmětem
projektu je tvorba mediálních výstupů, odborných a populárně-naučných publikací,
organizace školení, seminářů, workshopů a dalších osvětových aktivit a vzdělávacích
kampaní, které odpovídají oblasti zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu
na lokální úrovni.

8. Informace z regionů
RV Libereckého kraje
Regionální výbor SKIP Libereckého kraje se v tomto roce sešel jednou, na online platformě,
aby projednal záměry pro letošní rok.
S ohledem na pokračující epidemii onemocnění Covid nebudeme zatím připravovat oblíbené
tradiční akce jakými jsou exkurze do knihoven, literární vycházky a další. V případě zlepšení
situace tyto aktivity operativně do programu zařadíme. Zatím alespoň uvažujeme o vyhlášení
čtenáře roku – záleží ovšem na zájmu knihoven, které e-knihy půjčují. Rovněž plánujeme
online seminář se zaměřením na nové služby knihoven – CPK, NDK a DNNT včetně inspirace
pro elektronické služby knihoven.
Výbor se znovu online sejde na počátku března, aby upřesnil a případně vyhodnotil Čtenáře
roku.
Termíny jednání PVV:
25.3.
22.4.
20.5.
24.6.
25.2.2021
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: R. Giebisch
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Příloha

Návrh rozpočtu VV SKIP 2021
Příjmy
Daněné příjmy celkem

účet

rozpočet 2021

celkem

prodej publikací

601

účastnické poplatky na akce SKIP

60200

Co venkovské knihovny ...
Akce VV SKIP
Reklama na akcích SKIP

60201

BOOKSTART

60204

Architektura

60205

Archivy, knihovny, muzea

60206

Nedaněné příjmy

0,00 Kč

60202
60203

celkem

1 175 220 Kč

úrok ČSS

644

dary BOOKSTART, Knížka pro prvňáčka, výhra

682

0 Kč

členské příspěvky

684

870 000 Kč

čerpání rezervy SKIP

305 120 Kč

dotace MK

69100

dotace

69101

Příjmy celkem

Nezbytně nutné náklady VV SKIP

100 Kč

1 175 220 Kč

účet
549

rozpočet 2021
66 000 Kč

549

61 000 Kč

518

70 000 Kč

poplatky bance

51804

3 500 Kč

dań z úroků

59130

20 Kč

518

7 000 Kč

518a 521

201 000 Kč

518

2 500 Kč

členské příspěvky IFLA a EBLIDA
členské příspěvky jiným organizacím
Unie zaměstnavatelských svazů, AIVF, Asociace muzeí a galerií
Česká sekce IBBY
Doména, weby a Internet SKIP

nájem NK ČR
služby spojené s provozem sekretariátu
SW účetnictví
Nezbytně nutné náklady VV SKIP

411 020 Kč

Ostatní náklady VV SKIP
cestovné a ubytování - výjezdní zasedání VV SKIP a

cestovné stáž, Matušík

512

30 000 Kč

dary (květinové dary)
dohody

518
51310
521

5 000 Kč
50 000 Kč

materiál

50130

1 000 Kč

51310

3 000 Kč
100 Kč

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

518

6
provozní režie (školení ,právník, odborná literatura,banner,
zápočet)
Ostatní náklady VV SKIP

518
celkem

5 000 Kč
94 100 Kč

Přehled tisku publikací, plakátů, pohlednic
plakáty
Bulletin - zpracování

518 a 521

60 000 Kč

51833 a 521
521 nebo
518

35 000 Kč

celkem

95 000 Kč

BOOKSTART - tašky,knížka - dar a SKIP

518

110 000 Kč

cena MARK

546

10 000 Kč

Městská knihovna soutěž cena

546

60 000 Kč

IMPULSY

521

10 000 Kč

Kamarádka knihovna - SW a vyhlášení

518

10 000 Kč

513 a 521

15 000 Kč

521 a 518

39 100 Kč

521 a 518

121 000 Kč

518

15 000 Kč

Knížka pro prvňáčka - autorské honoráře

Náklady na tisk

0 Kč

Navýšení dotace a akce SKIP hrazené z VV SKIP

Goethe Institut
IFLA
Noc s Andrsenem
Dotační projekty - monitoring
Zvyšování povědomí o dopadech změny klimatu
Certifikát Knihovna Friedly
Nový web SKIP
Workshop Klub tvořivých knihovníků
Čtenář roku
odhad navýšení projektů Knihovna 21.století
Náklady hrazené na akce a navýšení dotace
Náklady VV SKIP

30 000 Kč
521

15 000 Kč

518

20 000 Kč

518

5 000 Kč

518

2 000 Kč

501,513,518

113 000 Kč

celkem

575 100 Kč

celkem

1 175 220 Kč

celkem

1 175 220 Kč

dotace
vratka MK
dary
daňové náklady

Celkové náklady

Hospodářský výsledek

Zpracovala: Mgr. R. Giebisch, PhD., A. Kvasničková
Schváleno:

0 Kč
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Zpráva o hospodaření SKIP za rok 2020
V roce 2020 výnosy SKIP ve výši 2 580 201,32 Kč se skládaly z
 dotace od MK ČR na projekty z programu Knihovna 21. století ve výši 586 000 Kč, ze které
byla vrácena částka 101 130 Kč, na Bulletin částku 35 000 Kč a dotace na IFLA ve výši 88 000
Kč, ze které byla na účet MK zaslána nevyčerpaná částka 54 886 Kč. Celková dotace z MK
byla 552 984 Kč.
 členské příspěvky SKIP celkem 1 493 890,06 Kč,
 dary – na akci BOOKSTART obdržel SKIP dar ve výši 100 000 Kč od ČEPS
 Dalšími příjmy SKIP byly úroky z BÚ ve výši 230,31 Kč.
 Do rozpočtu na rok 2020 byla zapojena částka 180 000 Kč z fondu VV SKIP - dar ve výši
70 000 Kč za Cenu Knihovna roku – kategorie B – Informační počin a dar Nadace Martina
Romana.
 daněné příjmy ve výši 253 096,95 Kč se skládají:
 z účastnických poplatků na seminářích a akcích pořádaných SKIP v rámci projektu
Knihovna 21. století ve výši 232 660 Kč, výnosy z akcí pořádaných SKIP byly ve výši 6
000 Kč. Poplatek za zajištění HANDICAP FRIEDLY 4 000 Kč a jiné výnosy z regionů
10 436,95 Kč.
V roce 2020 byly celkové náklady VV SKIP ve výši 2 198 797,54 Kč
Náklady daňově uznatelné ve výši 251 572 Kč
Z toho na materiál bylo vynaloženo 12 073 Kč, na dohody o provedení práce 69 600 Kč a
na služby 169 299 Kč (lektoři, ubytování, nájemné, stravování na akcích).
 Náklady na projekt Knihovna 21. století, ze kterého v tomto roce bylo realizováno z 29 akcí
pouze 15. MK byla vyúčtována částka 484 870 Kč, materiál bylo čerpáno
5 503 Kč, dohody o provedení práce byly uzavřeny na částku 114 900 Kč a za služby bylo
uhrazeno 364 467 Kč.
 Dále byl za podpory MK ve výši 35 000 Kč vydáván on-line časopis Bulletin SKIP. Celkové
náklady zajištění Bulletinu byly 70 000 Kč. V rámci dotace z MK na projekt Členský
příspěvek IFLA, EBLIDA byla uhrazena polovina členských příspěvků ve výši 33 114 Kč.
Zbylá přidělená částka byla vrácena na účet MK.
Z členských příspěvků SKIP byly uhrazeny následující náklady:
Účet

Název

Kč

501N

Spotřeba materiálu

512N

Cestovné

25 292,00

513N

Náklady na reprezentaci

21 385,00

51300N

Občerstvení

51310N

Dary

518N

Ostatní služby

113 055,23

14 207,00
7 178,00

686 662,49
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518004N poplatky bance

19 156,43

51840N

Služby z darů

200 000,00

51830N

Ostatní služby z členských příspěvků

425 962,56

51833N

Tisk z členských příspěvků

521N

Mzdové náklady

546N

Dary

70 000,00

549N

Jiné ostatní náklady

95 613,49

54904N

členské příspěvky

62 500,00

54930N

Jiné ostatní náklady z členských
příspěvků

33 113,49

581N

Poskytnuté příspěvky

7 000,00

591N

Daň z příjmů

Náklady celkem

41 543,50

375 200,00

33,33

1 394 241,54

V roce 2020 bylo uzavřeno ve SKIP celkem 134 dohod o provedení práce.
Vzhledem k uzavření knihoven nemohly být pořádány plánované akce Setkání k výročí SKIP
nebo seminář v Goethe Institutu. Některé akce byly realizované on-line (např. Archivy.. aj.
semináře) a tudíž nemohl být vybírán účastnický poplatek.

Nezbytně nutné náklady VV SKIP

účet

členské příspěvky IFLA a EBLIDA

549

členské příspěvky jiným organizacím

částka
66 227,57 Kč
62 500,00 Kč

Unie zaměstnavatelských svazů, AIVF, Asociace muzeí a galerií
Česká sekce IBBY
Doména, weby a Internet

518

50 310,92 Kč

poplatky bance

51804

3 613,86 Kč

daň z úroků

59130

21,66 Kč

518

6 964,80 Kč

518 a 521

201 000,00 Kč

518

2 282,06 Kč

nájem NK ČR
služby spojené s provozem sekretariátu
SW účetnictví
Nezbytně nutné náklady VV SKIP

392 920,87 Kč
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Ostatní náklady VV SKIP
cestovné hodnocení MěK roku

512

12 859,00 Kč

dary (květinové dary - věnec)

51310

1 019,00 Kč

materiál

50130

1 153,00 Kč

občerstvení

51310

2 456,00 Kč

518

55,00 Kč

51833

6 500,00 Kč

celkem

24 042,00 Kč

518 a 521

67 160,00 Kč

51833 a 521

35 000,00 Kč

521 a 518

69 000,00 Kč

celkem

171 160,00 Kč

BOOKSTART - tašky, knížka

518

53 078,50 Kč

Cena MARK

546

10 000,00 Kč

Městská knihovna soutěž cena

546

60 000,00 Kč

IMPULSY

521

10 000,00 Kč

Kamarádka knihovna - SW a tisk vysvědčení

518

2 650,00 Kč

Goethe Institut

513 a 521

0,00 Kč

IFLA

521 a 518

0,00 Kč

Noc s Andersenem

521 a 518

121 000,00 Kč

518

87 289,00 Kč

poštovné
provozní režie (výroční zpráva)
Ostatní náklady VV SKIP
Přehled tisku publikací, plakátů, pohlednic
plakáty
Bulletin - zpracování
Knížka pro prvňáčka - autorské honoráře
Náklady na tisk
Navýšení dotace a akce SKIP hrazené z VV SKIP

Propagační tašky
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Dotační projekty - monitoring

518

9 075,00 Kč

501 a 521

12 237,83 Kč

Nový web SKIP

518

0,00 Kč

Setkání k výročí SKIP - Archivy

521

0,00 Kč

Workshop Klub tvořivých knihovníků

518

3 400,00 Kč

Čtenář roku

518

0,00 Kč

Archivy

521

9 500,00 Kč

501,513,518

5 866,32 Kč

Náklady hrazené na akce a navýšení dotace

celkem

384 096,65 Kč

Náklady VV SKIP

celkem

972 219,52 Kč

Certifikát Knihovna Friedly

Odhad navýšení projektů Knihovna 21. století

SKIP v roce 2020 hospodařil se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši
381 403,78 Kč. Tento hospodářský výsledek bude převeden v jednotlivých regionech na účet
932 – nerozdělený zisk a ztráta.
Daňový základ SKIP pro rok 2020 je 1 524,95 Kč.
Zpracovala: A. Kvasničková

Schválil VV SKIP dne 25.2.2021
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ZÁPIS Z KONTROLY HOSPODAŘENÍ SKIP ZA ROK 2020
Předmět kontroly:
- kontrola zůstatku pokladní hotovosti k 31. 12. 2020 - fyzická inventarizace
- uzavřené účetnictví VV SKIP - r. 2020 - dokladová inventarizace
- kontrola rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy - r. 2020
- kontrola návrhu rozpočtu na rok 2021
Místo kontroly:
NKP, kancelář předsedy SKIP - Mgr. Romana Giebische
Termín kontroly zůstatku pokladní hotovosti:

27. 01. 2020, 10:00 - 10:30 hod

Účastnice kontroly: Alena Kvasničková - hospodářka SKIP
Daniela Divínová - předsedkyně DK VV SKIP
Věra Krajíčková – členka DK VV SKIP
Průběh kontroly:
- v rámci fyzické kontroly stavu hotovosti k 31. 12. 2020 byl ověřen dokladový
zůstatek pokladny VV SKIP ve výši Kč 31.472,00
- v sepsaném protokolu byl potvrzen správný a skutečný stav konečného zůstatku,
byla zdokumentována výčetka bankovek a mincí
- protokol byl podepsán A. Kvasničkovou, V. Krajíčkovou a D. Divínovou a předložen
k odsouhlasení předsedovi SKIP - R. Giebischovi
Termín kontroly účetních agend:

27. 01. 2020, 10:30 - 11:30 hod

Účastníci kontroly: Alena Kvasničková - hospodářka SKIP
Daniela Divínová - předsedkyně DK VV SKIP
Věra Krajíčková – členka DK VV SKIP
Roman Giebisch – předseda SKIP
Průběh kontroly:
- byly zkontrolovány veškeré doklady agendy Pokladna:


Výdajové pokladní doklady – č. V01-0001/001 – V12-0009/001
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(celkem zkontrolováno 89 ks výdajových dokladů)


Příjmové pokladní doklady – č. P02-0001/001 – P12-0002/001
(celkem zkontrolováno 14 ks příjmových dokladů)

Nebyla nalezena nesrovnalost.
- byly zkontrolovány doklady související s agendou Bankovní účty (doklady běžného
účtu), nebyla nalezena nesrovnalost, KZ k 31. 12. 2020 – Kč 744 196,90
- byla diskutována organizace a financování Sekretariátu SKIP
- byly diskutovány přijaté (dodavatelské) i vydané (odběratelské) faktury v r. 2020
(přijatých faktur evidováno 59 ks, vydaných faktur evidováno 24 ks)
- byly diskutovány uzavřené Dohody o provedení práce v r. 2020
(DPP evidováno 134 ks)

Mimo kontrolu závěrky r. 2020 bylo hospodářkou VV SKIP a předsedkyní DK VV SKIP
dále diskutováno:
-

EET ve vztahu k účetnictví SKIP – odklad EET všech 4 fází do 31. 12. 2022

Info D. Divínové k EET SKIP:
1. limit: Příjem z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI (tj. ne hlavní činnosti) přijatý v POUZE V
HOTOVOSTI nesmí přesáhnout 300.000 Kč za kalendářní rok.
nebo
2. limit = nejvýše 5% z CELKOVÝCH PŘÍJMŮ poplatníka (tj. veškeré výnosy hlavní i
vedlejší činnosti), ale pro tento limit se započítávají pouze hotovostní příjmy z
vedlejší činnosti.
Účastnické poplatky členů i nečlenů SKIP v každém případě (i když se přiřazují
k poskytnuté dotaci z MK ČR, nebo jako vlastní příjem spolku, budou vždy příjmem hlavní
činnosti, neboť pořádání seminářů je vyjmenováno ve stanovách spolku jako hlavní činnost,
neboť je to jedním ze základních poslání spolku.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pro nás je nejdůležitější rozlišit, co jsou příjmy z vedlejší (tj.
NE HLAVNÍ). Nutno paní Kvasničkovou definovat, co všechno zařazuje do vedlejší činnosti
(výnosy z reklam a sponzorských smluv atd.).
Měli bychom se držet 1. limitu, tj. max 300 tis. v HOTOVOSTI výhradně z výnosů vedlejší
činnosti, neboť bude asi vycházet jako vyšší limit než v případě toho druhého (5% z celkových
výnosů).
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Co se týče 2. limitu – je třeba vzít celkové výnosy SKIP za r. 2020 a spočítat 5%.
Do tohoto vypočteného limitu se započtou pouze a výhradně příjmy v hotovosti
z vedlejší činnosti – dle A. Kvasničkové nebyly v r. 2020 žádné hotovostní příjmy z vedlejší
činnosti.
Více viz: https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Archiv/Metodika_k_evidenci_trzeb_v3.0.pdf

-

Je třeba zvolit nového člena DK VV SKIP za zesnulou Marii Mudrovou – úkol pro
R. Giebische, ideálně jako bod k projednání na jednání VV SKIP v únoru 2021.

Kontrola výkazů uzavřeného účetnictví r. 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021:
Konzultace a kontrolu v průběhu měsíců leden a únor 2021 provedla:
- Alena Kvasničková - hospodářka SKIP
- Daniela Divínová - předsedkyně DK VV SKIP
Byla konzultována předběžná účetní závěrka za rok 2020 (rozvaha, výkaz zisků
a ztrát, příloha), byl zkontrolován a komentován návrh nového rozpočtu na rok 2021.
D. Divínová vyslovuje doporučení VV SKIP, aby projednal na jednání VV SKIP v únoru
2021 možnost sestavit a schválit navrhovaný rozpočet na r. 2021 jako vyrovnaný s tím, že
plánovaná výše ztráty ve výši cca 305 tis. Kč bude dorovnána tzv. čerpáním rezervy SKIP
(kumulace rezervy na účtu 932 – Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let., KZ
k 31.12.2020 účtu 932 je přebytek ve výši
Kč 471 185,00).
Závěr:
Při kontrole nebyla nalezena chyba či nesrovnalost. Dozorčí komise doporučuje účetní závěrku
za rok 2020 k předložení VV SKIP. Shodně i nový návrh rozpočtu na rok 2021.
Z účetního i daňového pohledu nutno konstatovat, že velkým pozitivem je skutečnost,
že celkový výsledek hospodaření za celý spolek SKIP za rok 2020 je ziskový.

Zapsala: Daniela Divínová
Ve Vsetíně, dne 15. 02. 2021
Na vědomí:
Alena Kvasničková, člen/ky DK VV SKIP, Roman Giebisch, členové/ky PVV VV SKIP

