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Zpráva o činnosti dozorčí komise MO ČRS Pardubice pro 

členskou schůzi 2020                                                                             
         

DK MO ČRS Pardubice Vás chce informovat o činnosti tohoto orgánu  

 

ad 1) Při činnosti kontrolní, která je hlavní pro náplní DK bylo kontrolováno plnění 

usnesení z členské schůze, plnění usnesení výboru MO, samotná činnost výboru a 

namátkově byla kontrolována také oblast ekonomická. 

 

Kontroly usnesení výboru byly prováděny každý měsíc a při této činnosti nebyly 

zjištěny žádné nesplněné body. 

 

Obdobná situace byla u kontroly usnesení členské schůze. Toto usnesení bylo 

bezezbytku splněno a dozorčí komise nezjistila žádný nesplněný bod. 

 

Kontroly prodeje povolenek jakož i kontroly prodeje členských známek byly 

prováděny namátkově na požádání a jsou k dispozici v archivu bez zjištěných 

závad. 

 

K této kontrole byly předloženy tyto doklady: 

Soupis o vydaných členských známkách a povolenkách v druhové skladbě a ve 

vydaných počtech a soupisy prodaných a vrácených členských známek a povolenek 

dle druhové skladby 

Při těchto kontrolách vydaných povolenek a členských známek nebyly zjištěny 

nedostatky oproti vybraným finančním prostředkům. 

 

Dozorčí komise provedla namátkovou kontrolu pokladních bloků z finančních 

příjmů za členské známky a povolenky a odvodu finanční hotovosti. Nebyl zjištěn 

žádný nedostatek. Výsledky kontroly prokázaly dobrý stav hospodaření s finanční 

hotovostí za členské známky i povolenky a jejich včasné odvody do peněžního 

ústavu. 

 

Dále dozorčí komise průběžně prováděla kontroly uzavřených smluv. Všechny 

kontrolované doklady byly řádně vyplněny a smlouvy sepsány a podepsány. 

Namátková kontrola vydaných a přijatých faktur proběhla v pořádku a bez zjištění 

nedostatků. 
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Dozorčí komise se také zaměřila na namátkovou kontrolu pokladních dokladů, 

které byly správně zaúčtované a výsledky kontroly prokázaly dobrý stav vedení 

shora uvedených dokladů a kontrolovaných oblastí.    

 

Výsledky hospodaření MO ČRS Pardubice 2019 

Plán hospodaření v roce 2019 byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem 

členskou schůzí v roce 2018.  

DK konstatuje, že celkové výdaje MO ČRS Pardubice za rok 2019 byly 4 750 

108,26 Kč, oproti tomu celkové výnosy 2019 byly 5 961 849,91 Kč. 

Proto hospodaření roku 2019 bylo velmi příznivé, MO ČRS Pardubice dosáhla 

kladného výsledku hospodaření a to ve výši 1 211 741,65 Kč. 

 

ad 2) Při druhé činnosti a to činnosti rozhodovací, projednala dozorčí komise od 

01.01.2019 do 31.12.2019 při jednáních jedenáct přestupků a vydala jedenáct 

rozhodnutí. Nejčastějšími přestupky, tak jako každoročně, byl lov ryb mimo 

zákonem stanovenou denní dobu.  Je jistě potěšením, že morálka a povinnost nás 

rybářů vítězí a tak ubývá těch, kteří měli v MO problémy se zákonem. A určitě to 

není tím, že by se snížily kontroly a to hlavně v nočních hodinách, jak jsme mohli 

několikrát slyšet od předvolaných členů.  

Od výroční členské schůze v r. 2018 jsme rozhodovali o třiceti přestupcích. 

         

ad 3) kontrola plnění pracovního ročního příspěvku, který se v souladu se 

Stanovami ČRS v § 3 odst. 4 a z rozhodnutí členské schůze 2016, plní finančně.  

Ani zde jsme při kontrole nezaznamenali žádné nedostatky.  

 

Závěrem lze shrnout, že členové DK se tak, jak bývá jejich právem, seznámili 

s výsledky hospodaření a zúčastnili se projednání výsledků hospodaření za r. 2019 

a projednali plnění usnesení výroční členské schůze konané v r. 2018.  Byli jsme 

přítomni projednání a předložení návrhu rozpočtu na rok letošní, tzn. 2020. 

                

Členové DK proto schválili: 
 

     1) zprávu předsedy MO ČRS Pardubice o činnosti 

    2) výsledky hospodaření MO ČRS Pardubice za období leden až prosinec 2019 

    3) návrh rozpočtu MO ČRS Pardubice na běžný rok 2020 

    4) roční účetní uzávěrku za r. 2019 
  

S rybářským pozdravem „ Petrův zdar“ 

      

                                            předseda dozorčí komise MO ČRS Pardubice                  
                                                                                                      Mgr. Čapek Karel                                                                                


