
JEDNOTA ČSOL 

……………………………….

Výroční zpráva jednoty za rok ……. 

Jednota uskutečnila Výroční členskou schůzi jednoty dne: …………………………… 

Výroční členská schůze provedla/neprovedla1 změny v obsazení výboru jednoty. 

Kontrola členské základny byla provedena dne: ………........... 

Výbor jednoty pro sněmové období 2019-20232

Funkce Jméno a Příjmení Věk Telefon E-mail Další funkce 
v ČsOL 

Předseda 

Místopředseda 

Člen výboru 

Tajemník 

Hospodář3 

Revizor jednoty (případně revizní komise)
Funkce Jméno a Příjmení Věk Telefon E-mail Další funkce 

v ČsOL 
Revizor 

1 Nehodící se škrtněte. 
2 Pokud došlo ke změně obsazení výboru jednoty, vyznačte nově zvolené členy kurzívou 
3 Není-li zvolen hospodář, vykonává funkci hospodáře místopředseda jednoty 



Počet členů jednoty
K 1. 1. 2019 K 31. 12. 2019 

Aktivita členů jednoty 
Aktivní členové  
(účastní se akcí jednoty, 
schůzí, atp.) 

Komunikující členové 
(udržují stálý kontakt 
s jednotou) 

Neaktivní členové  
(neúčastní se akcí ani 
schůzí, nereagují na 
pozvánky, atp.) 

Členové, se kterými 
jednota ztratila kontakt 

Činnost jednoty
Pietní akty a 
připomínkové 
akce 

Setkání členů Přednášky pro 
veřejnost 

Sportovní 
akce, akce pro 
mládež  

Ostatní Akce, na které 
jednota byla 
pozvána 

Finanční zdroje jednoty
Dotace MO 
ČR (dle žádostí 
podaných 
ústředím ČsOL) 

Dotace měst, 
krajů a obcí 

Dary měst, 
krajů a obcí 

Příspěvek na 
členy (dle 
usnesení RV 
ČsOL) 

Členské 
příspěvky 
vybírané v 
jednotě 

Ostatní 

Příloha č. 1 - Seznam členů jednoty s vyznačenými změnami
Příloha č. 2 - Účetní uzávěrka jednoty a pokladní deník
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