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V Praze dne 6.6.2018 
 
 

Zasedání revizní komise 
 

        Přítomni:  Bc. Vratislav Vrábel 
          Bc. Daniel Vičan 
        Omluveni: Martin Šrahulek 
 
V souladu s Revizním řádem VZS ČČK a s plánem práce zasedala revizní komise v sídle 
prezídia Vodní záchranné služby ČČK v Lahovicích. Ze tří členů byli přítomni dva. Jeden 
omluven. Revizní komise byla usnášení schopná. 
 
Navržené body jednání: 

1. Namátková kontrola vedení pokladního deníku a reálného stavu pokladny. 
2. Kontrola zákonných a organizačních náležitostí zápisu republikové konference. 
3. Nařízena plošná revize majetku a jeho stavu VZS ČČK skrze revizory jmenovaných 

v pobočných spolcích. 
4. Administrativní opatření pro práci revizních komisařů, zejména možnost nahlížet do 

elektronického systému vedení všech členů VZS ČČK. 
5. Rozšířený plán revizní komise pro kontroly, jak je nakládáno s majetkem VZS ČČK. 

 
Pro: 2  SCHVÁLENO 

 
Namátková kontrola vedení pokladního deníku a reálného stavu pokladny 
 
Josef Švec pověřený správou a nakládáním s pokladnou VZS ČČK předal revizní komisi 
pokladní deník s výpisem pohybů v CZK a EUR pokladně. Výpis je za rok 2018, konkrétně 
od 1.1.2018 do dne konání zasedání revizní komise, tedy 6.6.2018.  
 Dle pokladního deníku jsou stavy:  CZK zůstatek 4 799,00 Kč 
      EUR zůstatek    757,55 €  
Kontrola ručním přepočítáním komisaři revizní komise zjistila, že reálný stav hotovosti 
v pokladně je roven stavu uvedeném v peněžním deníku. 
 Tento stav potvrdili oba přítomni komisaři revizní komise. Kontrolovaný peněžní deník 
je přílohou této zprávy. 
 
 
Kontrola zákonných a organizačních náležitostí zápisu republikové konference 
 
Josef Švec pověřený všemi legislativními i organizačními úkony se zápisy z republikové 
konference předal všechny dokumenty z republikové konference komisařům revizní komise. 
Především tyto dokumenty: 

1. Usnesení republikové konference. 



 

2. Program konference. 
3. Navřené a schválené zapisovatele. 
4. Navrženou a schválenou volební komisi. 
5. Volební lístky. 

 
Přítomni členové revizní komise konstatovali: 

1. Legislativní náležitosti jsou splněny, usnesení republikové 
konference je uveřejněno v registru u rejstříkového soudu 
pod spisovou značkou L 817/SL19/MSPH. 

2. Všechny ostatní záznamy jsou uloženy v šanonu v sídle 
VZS ČČK. 

3. Chybí zápis volební komise, ten nebyl zřejmě na 
republikové konferenci vůbec vytvořen. 

 
Během úkonů kontroly byly rozlepeny volební obálky s plombou. Obálky obsahovaly 
vyplněné volební lístky. Rozlepení provedli komisaři revizní komise za účelem pátrání po 
zápise volební komise. Ten však nebyl nalezen. 
 
Revizní komise ukládá prezidiu, aby vyřešilo problém s absencí zápisu volební komise 
z republikové konference, jak stanovuje volební řád VZS ČČK. Tento úkol splní prezídium do 
další republikové konference. 
 
Nařízena plošná revize majetku a jeho stavu VZS ČČK skrze revizory jmenovaných 
v pobočných spolcích 
 
Revizní komise obešle do 30.6. všechny revizory majetku pobočných spolků VZS ČČK. Úkol 
je aktualizovat tabulku s majetkem a v jakém stavu je majetek. 
        
        Provede: Bc. Daniel Vičan 
 
Administrativní opatření pro práci revizních komisařů, zejména možnost nahlížet do 
elektronického systému vedení všech členů VZS ČČK 
 
Revizní komise ukládá prezidiu úkol, aby zajistilo komisařům přístup do elektronického 
systému, kde jsou vedeni všichni členové VZS ČČK. Přístup bude zřízen za účelem kontroly 
reálného stavu počtu přihlášených členů. Tento úkol splní prezídium do 1.9.2018. 
 
Rozšířený plán revizní komise pro kontroly, jak je nakládáno s majetkem VZS ČČK 
 
Revizní komise se usnesla, že bude v letní sezóně 2018 provádět kontroly pobočných 
spolků, jak nakládají s majetkem VZS ČČK. Tento úkol bude plněn dle časových dispozic 
jednotlivých komisařů revizní komise. Operační plán si schválí komisaři revizní komise ústně, 
nebo elektronicky. O připravované kontrole bude vybraný pobočný spolek informován 
minimálně čtrnáct dní předem. 
 
        Provede: členové RK 
 
Zápis vyhotovil: Bc. Daniel Vičan, člen revizní komise 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Bc. Vratislav Vrábel, předseda revizní komise VZS ČČK 
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