
 

Zpráva revizní komise při ZOČZS Kyjov za rok 2019. 

 

1. Kontrola pokladny. 

 V minulém roce 2019 byly provedeny 4 neohlášené kontroly 

pokladny. Ve všech případech peněžní hotovost v pokladně 

souhlasila s účetním stavem v pokladní knize. O každé kontrole 

pokladny je vyhotoven zápis, který je uložen v dokladech i 

v programu výpočetní techniky. 

2. Kontrola dokladová. 

 Bylo zkontrolováno 223 výdajových dokladů a 350 příjmových 

dokladů. Dále byly zkontrolovány všechny vydané i přijaté faktury. 

Nebylo shledáno revizní komisí závad. Všechny účetní doklady mají 

předepsané náležitosti a jsou ověřeny pověřeným členem výboru. 

Archivace a úschova účetních dokladů je vedena dle zákona o 

účetnictví. 

3. Hmotný investiční majetek 

 Je evidován na inventárních kartách. Revizní komise ve 

spolupráci s 3 člennou inventarizační komisí, která byla jmenována 

výborem, provedla k 31.12.2019 inventarizaci veškerého hmotného 

majetku organizace. Poškozené, nefunkční předměty byly navrženy 

k vyřazení, nově nakoupené vzaty do evidence. O provedené 

inventarizaci je pořízen samostatný zápis. 

 

 

 



5. Provozní problematika. 

 K 31.12.2019  měla naše organizace 312 platících členů. 

Evidence členů je v programu výpočetní techniky. K tomuto dni 

nebylo zaplaceno nájemné za pronajaté zahrádky a za členství ve 

výši 71 943,- Kč.  

              V roce 2019 se uskutečnilo 11 schůzí výboru a 1  výroční 

členská schůze. Všechny řádné výborové schůze byly usnášení 

schopné. Byly projednány důležité provozní, ekonomické, 

organizační a finanční úkoly, týkající se činnosti naší organizace, 

včetně vyhodnocení tématických a ostatních zájezdů a výstav. 

               . 

6. Revizní komise má vypracován na rok 2020 plán činnosti, 

podle kterého bude svou práci řídit.  

Zpráva byla přečtena na VČS dne 31.03.2020. 

Za RK: Půčková Naděžda 

            Angerová Zdenka 

            Šikulová Hana 

 

 

 

 

 

 

 



Plán činnosti revizní komise při ZOČZS Kyjov na rok 2020. 

1. Provedení 4 neohlášených kontrol pokladny včetně 

odsouhlasení zůstatku s pokladní knihou a vyhotovení zápisu. 

2. Kontrola účetních dokladů během celého roku 2020. 

Odsouhlasení předpisu na účetních dokladech s účetními konty. 

3. Ke konci roku 2020 fyzická inventarizace veškerého majetku ve 

všech zařízeních ZOČZS spolu s inventární komisí. 

4. Průběžné plnění dalších úkolů vyplývajících z činnosti revizní 

komise. 

 

 

V Kyjově, 31.03.2020    za RK:  Půčková Naděžda 

         Angerová Zdenka

         Šikulová Hana  

  

 

 


