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Výroční zpráva Kontrolní komise spolku Praha12.net 

o činnosti spolku pro plánovanou valnou hromadu ke dni 14.12.2021 

a 

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce spolku za rok 2019-2020 

 

Kontrolní komise (KK) se sešla 7.12.2021. V průběhu roku 2020 a 2021 probíhala 
komunikace elektronicky jak mezi členy KK, tak s některými členy vedení spolku. 
Kontrolní činnost spočívala v následujících úkonech:  

KK se zajímala především o průběh „transformace“ spolku v souvislosti se založením 
dceřiné společnosti PRAHA12.com s.r.o., dotazování předsedy spolku v souvislosti 
s investicemi, postupem šetření finančního úřadu, aktivit servisní organizace, podání 
účetní uzávěrky, apod. 

 

KK konstatuje, že období transformace a rozběhnutí servisní organizace se podařilo 
zrealizovat a to bez ekonomického ohrožení stability spolku. K datu poslední valné 
hromady v roce 2019 měl spolek cca 2000 členů, v roce 2021 ke dni konání valné 
hromady má spolek cca 140 členů.  Vzhledem k uvedenému poklesu počtu členů a 
faktu, že v podstatě jediným zdrojem tržeb spolku jsou příjmy z členských příspěvků, 
došlo v meziročním srovnání roku 2019-2020 téměř k 10-ti násobnému poklesu tržeb 
spolku. V tomto období došlo samozřejmě také k výraznému poklesu nákladů spolku. 

K datu konání valné hromady, jsou příjmy a výdaje spolku na minimální úrovni. Do 
budoucna je důležité zajistit stabilní úroveň příjmů spolku odpovídající plánovaným 
výdajům. Zejména bude nutné zajistit financování splacení půjčky spolku ve výši 850 
tis Kč, splatné v dubnu 2022. 

KK konstatuje, že se oproti plánu deklarovanému na poslední VH nepodařilo převést 
stávající infrastrukturu (investiční majetek a nedokončené investice) spolku do 
servisní organizace.  

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce spolku za rok 2019 a 2020 

Účetnictví spoku je vedeno řádně. Daňová přiznání za rok 2019 a 2020 byla podána 
a požadovaném rozsahu 

- Účetnictví je vedeno v on-line systému FlexiBee. 
 
Některé položky účetní uzávěrky 2019-2020 
 

 Aktiva 
(Pasiva) 

Náklady Výnosy HV Čl.přísp Cizí zdroje Kr.fin.maj 

2019 7054 6088 7789 1701 7765 1983 309 
2020 6108 1350 804 -545 802 1582 154 
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ZÁVĚR: 

V účetní evidenci a zpracované účetní závěrce nebyly zjištěny nedostatky. Účetnictví 
dle provedených kontrol zobrazuje reálné finanční toky v souladu s interními předpisy 
spolku. 

Kontrolní komise doporučuje účetní závěrku ke schválení. 

 

Praha 12.12.2021 

 

Kontrolní komise spolku Praha12.net 

 

 

Bořivoj Kůla    Michal Popovič   Daniel Dvořák 

 

 


