
PRAŽSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
                      Bělohorská 269/19, 169 00  Praha 6 – Břevnov 
                      Kontrolní a revizní komise 
 ____________________________________________________________________________________  
 

ZPRÁVA 
 

KRK PVS za období od 04/2021 – 03/2022 
předložená na 2. valné hromadě PVS dne 11. dubna 2022 v Praze  

 
1. Úvod 
 

 Vážení delegáti a vážení členové výboru PVS. 
 

 V souladu se stanovami ČVS článkem 10, odst. 9., písm. f) Vám předkládám „Zprávu o činnosti KRK PVS“ za 
období od 04/2021 – 03/2022. 

       
2. Složení KRK PVS  
 

 KRK PVS po celé období pracovala ve tříčlenném složení: 
  Pavel Švitorka – předseda KRK, Jiří Beneš a Jan Červenka. 
 

3. Zasedání KRK PVS 
 

 KRK PVS zasedala 4x a vždy byla usnášení schopná. Ze všech zasedání byl pořízen zápis, který byl předán 
sekretáři PVS ke zvěřejnění na webových stránkách PVS.  

 Účast na zasedáních výboru PVS předsedou nebo pověřeným zástupcem KRK PVS byla zajištěna. 
 

4. Kontrolní činnost 
 

 Ve sledovaném období byly uskutečněny tyto kontroly: 
  

 01/21 Převzetí funkce novým sekretářem PVS – Pavel Švitorka, Jan Červenka 
Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Bylo doporučeno provést skartaci dokumentů, 
které se již ze zákona nemusí archivovat a v rámci evidence movitého majetku dořešit zapůjčené věci 
bývalým členům výboru. Při inventarizaci vyřadit a odepsat majetek, který je již nefunkční či morálně 
zastaralý. 

 

 02/21  Kontrola stávajících platných a účinných smluvních vztahů – Jan Červenka, Jiří Beneš 
  Sekretařem PVS byly predloženy smlouvy, které byly porovnány s usneseními výboru PVS v danném 

období. Neexistuje přehledná evidence platných a účinných smluv (SOD, DPP atd…), která by 
usnadnila jak práci sekretaři, výboru tak i kontrolní a revizní komisi.   

 

 03/21 Implemantace směrnic ČVS do PVS – Jiří Beneš, Pavel Švitorka 
  Bylo zjištěno, že PVS zapracoval požadavky platných a aktualizovaných směrnic ČVS do své činnosti 

a své metodiky. 
  

 01/22  Spolkový rejstřík – kontrola spolků sdružených v PVS – Pavel Švitorka, Jiří Beneš 
  Před svoláním Valné hromady PVS byly porovnány údaje spolků sdružených v PVS s údaji ve 

spolkovém rejstříku. Celkem bylo prověřováno 90 sdružených spolků. U 15 spolků neodpovídal název 
s veřejným rejstříkem a 47 spolků nezveřejňuje požadované údaje podle zákona. Tři spolky nesplňují 
zákonné registrační podmínky či jsou v likvidaci. Jedna se o: 

  Volejbalový klub medvědi Praha, o.s - neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb.  
  Beach volejbal SK Slavia Praha, o.s. - neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb. 
  SK ECOS - oddíl volejbalu - v likvidaci od 23.9.2021 
   Doporučeno řešit nesrovnalosti s RMK ČVS, která by měla na základě zjištění z kontroly učinit 

nápravu. 
 

5.  Závěr    
 

 V rámci kontrol byla součínnost s výborem PVS vyhodnocena jako dobrá. Po dobu působnosti zvoleného 
mandátátu budeme rádi, pokud budou i nadále předkládány požadované dokumenty ve stejné formě.  

 
 

 Děkuji Vám za pozornost. 
 
V Praze dne 4. dubna 2022 

     Pavel Švitorka    
 předseda KRK PVS 

  
 


