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     Zpráva kontrolní a revizní komise o činnosti Okresní organizace Českého svazu včelařů v 
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1. finanční zpráva 

      2.   činnost Okresního výboru ČSV Písek  

      3.   závěr 

 

 

1. Finanční zpráva. Komise provedla kontrolu hospodaření okresní organizace. Pokladník př. 

Stanislav Zábranský předložil ke kontrole veškeré potřebné podklady. Pokladní deník 

obsahuje za rok 2014 celkem 126 položek. Všechny tyto položky byly porovnány 

s přeloženými fakturami, pokladními výdajovými a příjmovými doklady. V deníku nebyli 

zjištěny žádné nesrovnalosti,  všechny výdajové i příjmové položky jsou řádně odůvodněny. 

Zároveň byla provedena kontrola pokladny, také bez nedostatků. OO ČSV Písek měla na účtu 

k 1.1.2014 246.414,04 Kč a k 31.12.2014  262.225,89 Kč, hotovost v pokladně činila 

k 1.1.2014 7.063 Kč a k 31.12.2014 2.871, Kč.    

     Kontrolou hospodaření komise nezjistila žádné účetní nedostatky, veškerá dokumentace je 

vedena pečlivě. V minulosti se podařilo vytvořit postupně určitou finanční rezervu, kterou by 

bylo vhodné zachovat. Pro případné řešení mimořádných situaci. Například změna legislativy 

v oblasti léčení včelstev může rychle zvýšit finanční náročnost některých opatření. 

V budoucnu může také dojít ke změnám v oblasti dotační politiky. Podle názoru komise, jsou 

prostředky okresní organizace vynakládány účelně.  

 

2 . Komise zhodnotila činnost okresní organizace v roce 2014. Při hodnocení činnosti výboru 

vycházela ze zápisů jednotlivých schůzí zveřejněných na internetových stránkách, plánu práce 

pro rok 2014, usnesení minulé Okresní konference. Dále komise využila vlastních postřehů  

zjištěných při osobní účasti členů komise na jednotlivých akcích pořádaných OO.  Podle 

plánu proběhlo 9 schůzí. Z každé schůze byl pořízen jednatelem zápis. V průběhu roku byli 

plánovány v rámci schůzí také přednášky. Osvětovou činnost okresní organizace hodnotíme 

kladně. Každá činnost směřující ke zvýšení odborné úrovně členské základny je prospěšná. 

Počet posluchačů je proměnliví a působí na ně pravděpodobně více faktorů, které výbor asi 

nemůže ovlivnit. Velkou část práce výboru představovala činnost kolem nákazové situace. 

Zajišťovala se objednávka a distribuce léčiv. A také odběr vzorků zimní měli. Na území ZO 

Milevsko byl v červnu 2014 detekován mor včelího plodu, následně proběhla likvidace 

ohniska a v rámci dalších opatření byly na podzim zjištěna další dvě ohniska MVP již na 

území okresu Tábor. Jsou však pouze 1 km od hranic okresu Písek. Další skutečností na 

kterou se kontrolní komise zaměřila je personální stav OO. Okresní organizace pracuje proti 

minulému volebnímu období v podstatně nižším počtu. Stanovené úkoly plní, ale pro 

jednotlivé členy to znamená větší pracovaní vytížení. Při osobním jednání bylo zjištěno, že 

byl veden spor o přesnost zápisu z dříve proběhlé schůze. Zpětně nelze ověřit oprávněnost 

výhrad. V ostatních ohledech hodnotí komise činnost OO dobře, v její činnosti nebyly zjištěny 

roce 2014 žádné nedostatky.  

 



3. Závěr - Komise provedenou revizí v hospodaření OO nejistila žádné nedostatky. V činnosti 

samotné OO neshledala komise žádné nedostatky. 

Doporučení komise pro další činnost: 

1) Doporučuje činnost směřovat tak, aby zůstala zachována vzniklá finanční rezerva.  

2) Nadále věnovat pozornost činnosti na úseku tlumení nákaz a to nejen varroáze, ale i 

moru včelího plodu. 

3) Je vhodné pokračovat v osvětové činnosti, jako optimální se jeví organizace dvou 

přednášek ročně. 

4) S ohledem na výše uvedené spory o přesnost zápisů, doporučujeme jako první bod 

každé schůze okresní organizace provést čtení a schválení zápisu předchozí schůze.  

 

V Božeticích dne 10.4.2015 

 

Předseda OKRK:                                                                                      Za OO převzal: 

 

Richard Šimko 


