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FOTBALOVÁ ASOCIACB ČnSXn REPUBLIKY

oloMoucxÝ xnalsxÝ rorrar,ov,í SvAZ
odvolací a revizní komise
Na Střelnici 39, P.O.BOX 79, 779 lI Olomouc 9

Zpráva o provedené kontrole z pověření raČn ze dne 4.3.2021,

Dne 4. 3. 2021 byla členy ORK Olomouckého krajského fotbalového svazu provedena
kontrola dle zadání FAČR následovně:
Kontrola dodávek sportovního materiálu
V roce 2020 byla na základě doporučeníORK O KFS pro HK O KFS provedena dodávka
sportovního materiálu pro oddíly O KFS ve výši 1.243.107,- Kč. Materiál byl rozdělen mezi
72 klubů nazákladé roáodnutí VV O KFS formou voucherů vhodnotě do 15.000,- Kč na
jeden klub. Vouchery byly rozděleny do tří oblastí - za prvé materiální pomoc ve formě
značkových míčůod společnosti LION SPORT, za druhé bezpečnétréninkovébranky od
společnosti Clean4you azatřetí celoročnídodávky hnojiva od společnosti Nohel Garden.
Všichni dodavatelé byli řádně poptáni a schváleni v HK O KFS a následně W O KFS.
V případě dodávky míčůbyla vystavena zálohová faktura, která byla promítnuta do konečné
faktury při dodávce míčůdo sekretariátu O KFS, kde dle požadavkůoddílůbyly míčeproti
podpisu předány sekretářem O KFS zástupcům jednotliqých klubů. U voucherů ě. 2 a č. 3
byly vystaveny faktury ů po dodávce branek nebo hnojiva do jednotliqých klubů, kde byly
předany proti podpisu. Na všechny tři dodávky byly samostatně vystaveny objednávky, které
vystavil a zaslal sekretář O KFS. Faktury k dodávkám jednotlivých materiálů jsou řádně
zílétoványna správných úětech v úěetnictvíO KFS a byly uhrazeny v předepsané splatnosti.
Náhodným výběrem 6 klubů bylo telefonicky ověřeno, zdabylo jimi požadovanémnožství
sportovního materiálu skutečně dodáno a v požadovanékvalitě. ORK O KFS při kontrole
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shledala žádných nedo statků.

Kontrola seminářů
ČlenovéORK provedli kontrolu následující seminářů zarok2020:
Seminář VPR - KFS komise rozhodčíchze 17.2.2020
Seminář Akademie rozhodčích rozdělený do tří běhů vtermínech 3. 9., 10. 9., 17.9.2020
komise rozhodčích
Seminář doškolenítrenéru licence B a C ze dne 4. I.2020 pořádaný TMK
Seminář školenínových trenéru licence B, který se konal ve čtyřech blocích v měsíci březnu,
pořádaný TMK
Všechny prověřované seminaře byly jednotlivými komisemi vjejich působnosti zahrnuty
v plánu práce, schváleny ve VV a ke každému semináři jsou k dispožici prezenčnílistiny.
Příjmovédoklady za seminaře jsou řádně zaúčtoványjak v účetnictvína předepsaných
úětech, tak i v pokladní knize. Výdajové doklady za semináře jsou řádně zaúčtoványjak
v účetnictvína předepsaných účtech,tak v pokladní knize. Faktury za pronájmy a odměny
lektoru dle dohodnutých částek jsou řádně zaúčtovány na předepsaných účtecha uhrazeny ve
splatnosti.
Nahodným výběrem dvou účastníkizkaždéhosemináře bylo zjištěno, že semináře proběhly
v daných termínech a dle předepsaného obsahu seminářů. ORK O KFS při kontrole
neshledala žádných nedo statků.
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V Olomouci,4.3.202I

zapsal:

vlastimil

