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Přepis z provedené kontroly kontrolní komisí v základní organizaci  

Českého svazu včelařů, z.s. Trhové Sviny 

 

kontrolu provedli: př. Ing. Marek ROJDL, předseda KK 

   př. Jiří PANCÍŘ, člen KK 

   př. Petr HOMOLKA, člen KK 

dne: 14.10.2021 

 

účastníci kontroly:      př. Karel ZMEŠKAL, pokladník 

               př. Petr MAREK, jednatel 

předmět provedené kontroly: 

1) Kontrola minulého usnesení z provedené kontroly KK ze dne 01.02.2020: 

- připomínky byly odstraněny 

- majetek evidován a inventarizován. Evidence majetku je vedena jednatelem. 

 

2) Kontrola účetního stavu pokladny: 

- účetní stav pokladny byl ke 14.10.2021 v částce 8 474,- Kč, účetní stav pokladny byl k 

01.01.2021 v částce 9 223,- Kč. 

- tok peněz je kontrolován ze dvou stran – pokladník, jednatel. To samé se týká výběru 

finanční hotovosti přes platební kartu.  

 

3) Kontrola stavu běžného účtu: 

- počáteční stav běžného účtu k 01.01.2021 činil: 79 112,54 Kč  

- účetní stav běžného účtu k 30.09.2021 činil: 58 449,- Kč 

- proběhla namátková kontrola jednotlivých účetních položek a transakcí. 

 

4) Kontrola webových stránek organizace: 

- jednotlivé informace pravidelně a dle možnosti správce aktualizovány. 

- nebyly nalezeny stanovy spolku, či sdílený odkaz na ně. 

Doporučení:  zveřejnit stanovy spolku na webu 

  

5) Další kontrola činnosti: 

- výkonný výbor (VV) organizace se schází pravidelně a dle konkrétní potřeby.  

- zápisy ze schůzí VV zajišťuje jednatel, jsou pořizovány a vedeny i v elektronické podobě 

a jsou k dispozici k nahlédnutí u jednatele organizace. 

- informovanost členů spolku je zajištěna prostřednictvím webových stránek, SMS zpráv 

či oběžníků, je dostačující a informace jsou přehledné. 
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6) Kontrola členské základny: 

- stav členské základny ke 14.10.2021 činil 112 členů dle centrální evidence (CIS). Z toho 

je 92 členů, kteří platí členský příspěvek spolku (do hranice věku 80 let). 

 

Přepsal:   př. Ing. Marek Rojdl   

 

Podpisy účastníků provedené kontroly za ZO ČSV:  

př. Karel ZMEŠKAL, pokladník ………………………………… 

př. Petr MAREK, jednatel         ………………………………… 

 

Podpisy členů KK ZO ČSV: 

př. Ing. Marek ROJDL, předseda KK ………………………………… 

př. Jiří PANCÍŘ, člen KK                      ………………………………… 

př. Petr HOMOLKA, člen KK              ………………………………… 


