
Zpráva kontrolní a revizní komise                       
RSST Blansko,z.s. za rok 2019 

 
 

RSST je nevýdělečný spolek, jejímž předmětem činnosti je především rozvoj a propagace 

stolního tenisu na Blanensku. Tento zapsaný spolek (stanovy schváleny 11. 9. 2019) má 

dlouholetou tradici. Řídícím a výkonným orgánem je výkonný výbor jež má předsedy a 

místopředsedy, při čemž každý z členů má své dané povinnosti popsané na regionálních 

stránkách v kontaktech: https://www.rsstblansko.cz/kontakty/ .. 

Sdružení vede jednoduché účetnictví dle zákona č. 563/1991 o účetnictví, par. 1f, odst.1 

(nejsme plátci DPH, příjmy nepřesahují 3 mil. Kč, nevlastníme ani majetek v hodnotě 

přesahující 3 mil. Kč.) Spolek vede běžný účet u FIO banky. Se sídlem spolku, Purkyňova 

1328/5, 678 01 Blansko. Správcem daně je FÚ pro JMK, územní pracoviště Blansko. 

Spolek je registrováno k DPPO a přiznání bylo podáno k 31.3. Účetnictví v roce 2019 

vedla Lucie Ostrá. Daňové přiznání vypracovala taktéž paní Lucie Ostrá. Pokladnu náš 

zapsaný spolek nevede. 

 

V roce 2019 byl rozdíl mezi příjmy a výdaji 4 291,- Kč. Tento byl dosažen výnosy ve výši 

94 622,- Kč a náklady 90 331,- Kč. Co se týká daně z příjmů, základem pro DP je částka 

0,- Kč. Tuto částku si sdružení v celé výši odečetlo podle § 20, odst. 7, zákona o DP, 

takže odvedená daň byla nulová.  

 

Všechny účetní doklady jsou v účetnictví zaevidovány podle požadavků zákona o 

účetnictví. 

 

Dále byla provedena inventura účtů k 31. 12. 2019 s tímto výsledkem: 

- zůstatek běžného účtu 155,513,87 Kč; 

- příjmy na běžném účtu 94 622,- Kč; 

- výdaje na běžném účtu 90 331,- Kč; 

- účetní pohledávky ani účetní závazky RSST Blansko nemá; 

 

Konstatuji, že uvedené zůstatky účtů v účetnictví souhlasí s provedenou kontrolou těchto 

účtů podle dokladů, vztahujících se k těmto účtům a nebyly zjištěny žádné rozdíly. 

 

Na základě zjištěných a v této zprávě konstatovaných skutečností, doporučuje kontrolní a 

revizní komise schválit hospodaření RSST Blansko, z. s. za rok 2019. 

 

 

 
Předseda komise: Zdeněk Křepela …………………… 

 
Členové: Ondřej Šustáček …………………… 

 
  Stanislav Kamba …………………… 

 
 

 

V Blansku dne 16. 9. 2020. 

https://www.rsstblansko.cz/kontakty/

