Zpráva kontrolní komise AIVD ČR,
Za období roku 2016
Kontrolní komise (KK):
Kontrolní komise pracovala v průběhu roku 2016 ve složení Ing. Mirka Maťátková, PhDr. Petr
Kaplan a Mgr. Markéta Šupplerová, od měsíce října 2016 byl do kontrolní komise jmenován
PhDr. Jaroslav Louka v souvislosti s rezignací Ing. Mirky Maťátkové.
V rámci své působnosti vymezené stanovami a „Finančním kontrolním řádem AIVD“ se KK
zaměřovala především na kontrolu hospodaření, dodržování ročního plánu a rozpočtu a
obecně dodržování všech ustanovení řídících dokumentů AIVD.
Členové KK velmi dobře komunikovali jak s prezidentkou Mgr. Janou Brabcovou, tak
s ředitelkou kanceláře Bc. Sárou Drozdovou.

1. Kontrola činnosti AIVD ČR









Členové KK se účastnili zasedání Výkonného výboru (VV). Zasedání VV se konala
v roce 2016 pravidelně, obsah jednání odpovídal zaměření činnosti Asociace a
schválenému plánu činností na rok 2016.
Důležitým bodem jednání VV byla problematika stabilizace členské základny AIVD,
v souvislosti s udržením plánovaných výnosů, resp. členských příspěvků.
V oblasti vedlejší hospodářské činnosti byla snaha VV i nadále rozvíjet nabídku
vzdělávacích akcí AIVD určených primárně pro potřeby členů Asociace.
KK hodnotí pozitivně obsahovou stránku časopisu Andragogika v praxi.
Stávajícímu VV se podařilo v průběhu roku 2016 vyřešit personální problémy v
obsazení kanceláře AIVD a personální změny ve VV AIVD, aniž by byl zásadně
narušen jejich chod.
KK konstatuje, že v činnosti VV Asociace v roce 2016 neshledává žádné
závažné nedostatky.

2. Rozpočet AIVD ČR na rok 2016






Rozpočet na rok 2016 byl stanoven jako vyrovnaný ve výši 2 054 460,- (s
rozpočtovou rezervou 9 540,- Kč) s tím, že očekávané výnosové a nákladové položky
byly podrobněji členěny.
KK konstatuje, že v roce 2016 se sice nepodařilo zcela naplnit očekávanou výši
výnosů, rok 2016 skončil v položce výnosy na částce 1 852 242,- Kč. Nicméně
operativními úspornými opatřeními v oblasti mzdových a provozních nákladů –
celkem 1 810 875,- Kč, bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši
41 367,- Kč.
KK doporučuje valné hromadě hospodaření AIVD za rok 2016 schválit.

3. Návrh rozpočtu AIVD na rok 2017







Návrh rozpočtu na rok 2017 je dle názoru KK nastaven realisticky. Z hlediska
očekávaných výnosů a nákladů je předkládaný rozpočet vyrovnaný s rezervou 11
000,- Kč
V rámci projednávání návrhu rozpočtu na rok 2017 VV, byly členové KK přítomni a
měli možnost uplatnit svá doporučení.
V této souvislosti bylo VV doporučeno, s ohledem na platnou daňovou a účetní
legislativu, agregovat položky „členské příspěvky“ a „služby členům“, tj. časopis
Andragogika v praxi a nadále vykazovat tyto výnosy jen jako členský příspěvek.
KK doporučuje valné hromadě návrh rozpočtu AIVD na rok 2017 přijmout.

4. Účetnictví AIVD ČR



Účetnictví Asociace bylo v roce 2016 zabezpečováno externě společností: „SLUŽBY
A ŠKOLENÍ MB, z. ú.“, sídlem Mladá Boleslav.
Členové Asociace mohou v případě zájmu nahlédnout do účetnictví po předchozí
dohodě v sídle Asociace.

Přílohy:
1. Rozpočet AIVD na rok 2016.
2. Návrh rozpočtu AIVD na rok 2017.
3. Účetnictví AIVD, výsledky za období 1.1.2016 - 31.12.2016

V Praze dne 30. 3. 2017

………………………………….
Jaroslav Louka
Předseda Kontrolní komise AIVD

……………………………………….
Petr Kaplan
člen Kontrolní komise AIVD

………………………………….
Bc. Sára drozdová
Ředitelka kanceláře AIVD

