
 
 
 

Odvolací a revizní komise MS KFS 
 

Zápis ze zasedání odvolací a revizní komise MS KFS  konané v zasedací místností na 
adrese Náměstí Svatopluka Čecha 10, PSČ 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

 
Datum a čas konání: 13.2.2014, 16,00 hod. 
 
Místo konání: zasedací místnost MS KFS 
 
Program:  
1 .Úvod 
2. Projednání zprávy o provedené kontrole hospodaření 
3. Různé 
4. Závěr 
 
 
Přítomni:  
JUDr. Radim Miketa – předseda 
Ing. Jan Čarnoký – místopředseda 
JUDr. Petr Huml – člen 
JUDr. Jiří Rak – člen 
František Kuča – člen 
 
Hosté: 
Ing. Vladimír Janoško – sekretář MS KFS 
Bc. Martin Bednář – předseda MS KFS 
 
 
 
1.Předseda přivítal přítomné a současně konstatoval, že komisi nebyly předloženy žádné 
podněty, či odvolání. Dále konstatoval, že všem členům komise byla předložena zpráva o 
kontrole hospodaření místopředsedy Ing. Jana Čarnokého a tomuto předal slovo k přednesení 
zprávy. 
 
2. Ing. Jan Čarnoký konstatoval závěry kontroly tak, jak vyplývají ze zápisu o provedené 
kontrole hospodaření za 4. čtvrtletí roku 2013 a dále uvedl, že jednotlivá opatření a 
doporučení jsou průběžně plněna. Předseda komise navrhl, aby přednesená zpráva byla 
schválena. 
 
 Na to dal o zprávě hlasovat a tato byla všemi přítomnými schválena. 
 
3. Místopředseda komise Ing. Jan Čarnoký dále přítomné informoval o svých poznatcích 
provedené kontroly takto: 
 

a) Doporučuje zpracovat smluvní a související agendu k odměňování činovníků MS 
KFS, když dosavadní odměňování považuje za nesystémové 



b) Dále konstatoval stav při nákupu a dispozici s míči a má zato, že by měla být 
sestavena přesnější evidence těchto míčů, když některé z nich jsou za úplatu 
poskytovány klubům a některé jsou využívány pro potřeby MS KFS 

c) Doporučuje vyčlenit soutěžní zálohy klubů na příslušný soutěžní ročník 
z termínovaných účtů MS KFS 

d) Konstatuje, že dosud nebyl dopracován a aktualizován inventář vybavení byť převážná 
část činnosti s tím spojených již učiněna byla (štítkování a pod). 

 
Po obsáhlé diskusi ORK jednomyslně doporučuje výkonnému výboru 
 

a) Zpracovat příslušné smlouvy a dohody pro odměňování činovníku MS KFS 
b) V součinnosti s účetní firmou ověřit a případně zpracovat účetní evidenci míčů 
c) Doporučuje vyčlenit z termínovaných účtů soutěžní zálohy klubů tak, aby byly vedeny 

odděleně od ostatních finančních prostředků MS KFS 
d) Zpracovat a aktualizovat inventář vybavení ve lhůtě nejpozději do 31.3.2014 

 
4. Předseda ORK poté požádal s ohledem na svoji pracovní vytíženost, aby informace, zápisy 
a výstupy výkonného výboru byly směřovány k rukám místopředsedy Ing. Čarnokého, který 
s uvedeným postupem vyslovil souhlas.  
 

ORK tímto žádá sekretáře, aby veškeré informace směřované dosud k rukám předsedy 
JUDr. Mikety byly směřovány k rukám místopředsedy Ing. Čarnokého. 
 
5. Předseda komise udělil slovo předsedovi MS KFS Bc. Martinu Bednářovi a sekretáři Ing. 
Vladimíru Janoškovi, kteří poděkovali za pozvání na předmětné zasedání s tím, že uvedené 
podněty považují za prospěšné a doporučí je výkonnému výboru k realizaci. Sekretář dále 
přítomné informoval o potřebě nových sponzorských a reklamních smluv s přihlédnutím 
k nové úpravě soukromého práva a předložil přítomným návrh takové smlouvy.  
 

Po diskusi bylo konstatováno, že uvedené smlouvy mají své dopady v daňové, účetní i 
právní oblasti, přičemž ORK, jako orgán kontrolní, nemůže takovéto smluvní dokumenty 
tvořit, či upravovat. 
 
 ORK doporučuje výkonnému výboru, aby příslušné právní akty byly zpracovány 
odborně s případnou spolupráci profesních specialistů tak, aby byly vyloučeny negativní 
daňové, právní, či jiné dopady na MS KFS. 
 
5. Poté sekretář MS KFS předal přítomným členům ORK soubor předpisů FAČR. Pravidla 
fotbalu a Rozpis fotbalových soutěží MS KFS  pro soutěžní ročník 2013 – 2014. 
 
6. Předseda vyzval přítomné k vznesení dalších námětů, připomínek, či jiných podnětů a 
vzhledem k tomu, že takovýchto nebylo jednání dne 17,30 hod. ukončil. 
 
V Ostravě dne 13.2.2014 
         JUDr. Radim Miketa 
         Předseda ORK MS KFS 

 
 


