Zápis z jednání výboru SČSPKS v pátek 24. září 2021 v Chrudimi:
Přítomni: Berka, Běťák, Cigánek, Čech, Čechová, Gratias, Halama, Král, Kunte,
Kůrka, Mikeš, Pavelka, Pavlíček P. Vích J., Šebej M..
za archivní sekci: Vochozka.
za revizní komisi: nebyl nikdo přítomen (Taslár –zemřel, Kubát a Beliančin
omluveni).
Přítomno celkem 16 (podle podpisů na prezenční listině).
Nepřítomni a omluveni: Červinka, Michálková, Zemko,
Hosté: Kolařík, Pavlíček K., Janeba Z.
Schůzi výboru zahájil předseda J. Vích, který předal řízení výborové schůze jednateli
I. Běťákovi. Předložený program jednání byl schválen jednomyslně.
1. Výroční zprávu o činnosti (2020–21) od poslední schůze výboru (27.09.2019)
přednesl předseda J. Vích. Zpráva je v plném znění na webu i jako příloha č. 1
k zápisu.
2. Zprávu o hospodaření přednesla J. Čechová. Zpráva je členům výboru k
dispozici jako příloha č. 2.
3. Zprávu kontrolní komise přednesla za omluveného I. Kubáta J. Čechová. Komise
při revizní kontrole neshledala žádné závady. Zpráva je členům výboru k
dispozici jako příloha č. 3.
4. Stručnou zprávu o činnosti arch. sekce podal J. Vochozka.
5. L. Kunte v krátkosti informoval o činnosti redakční rady. Číslo 4/2021 je již
připravené, chybí jen některé zprávy do kuléru. Pro rok 2022 je připraven Speciál
č. 1 (včetně německé verze). Náklad časopisu v současnosti je 1 500 kusů.
6. L. Berka podal stručnou zprávu o stavu příprav Atlasu kaktusů – ročník 2021.
7. Proběhla diskuze k předneseným zprávám, v diskuzi mimo jiné poděkoval M.
Kůrka předsedovi J. Víchovi za lobbing při přijímání „zahrádkářského zákona“.
8. Proběhlo schválení přednesených zpráv
9. Byla projednána cena časopisu Kaktusy pro rok 2022, cena měla být stejná
jako v roce 2021, tj. 300,- Kč + 80,- Kč poštovné, náklad 1600 ks. Vzhledem
k zdražování všeho, byl v týdnu jednání výboru ověřován možný vývoj v nárůstu
ceny papíru a služeb. Odhad nárůstu ceny papíru je 15 %, podle J. Čechové to
bude znamenat zdražení o 21 500.- Kč, po dotazu v tiskárně bylo zjištěno, že
cena za tisk by neměla vzrůst. J. Vích konstatoval, že nárůst by měla pokrýt
avizovaná reklama ve výši cca 20 000,- Kč. Rozhodnutí musí padnout na Valné
hromadě SČSPKS.
10. Jednatel SČS PKS I. Běťák oznámil rezignaci na všechny funkce ve výboru a ve
vydavatelské radě. Bude nutné vyřešit způsob rozesílání časopisu a Atlasu,
rozesílání a prodej přebytečných výtisků a uložení zásob tiskovin.
11. Byl projednán návrh J. Vícha na proplacení odměny P. Šíbalovi za přípravu a
technickou podporu webu Společnosti
12. Výbor projednal návrh na ocenění Zlatý Alberto 2022. Hlasováním o kandidátech
bylo rozhodnuto, že ocenění Zlatý Alberto 2022 bude uděleno Jiřímu
Štemberovi z SPSK Praha.
13. J. Vích přednesl návrh na úpravu stanov Společnosti. Návrh byl členy výboru
akceptován a bude předložen ke schválení Valné hromadě v Děčíně

14. J. Vích přednesl návrh na redukci členů výboru o dva členy (úbytek 10 členů
z různých důvodu a jejich náhradu 8 novými). Návrh nového složení výboru
SČSPKS pro léta 2021–2025 bude projednán a schválen Valnou hromadou
v Děčíně.
15. L. Kunte připraví návrh na nové složení RR časopisu Kaktusy tak, aby ho mohl
schválit nově zvolený výbor SČSPKS po Valné hromadě v Děčíně.
16. L. Kunte přednesl informaci o přípravě Valné hromady v Děčíně 23.10.2021,
zároveň proběhla rozprava
o programu VH.
• V diskusi J. Vích připomenul, nutnost podepsání dohod o členství jednotlivých
spolků (aktivní, sympatizující) v SČSPKS z důvodu ustanovení stanov SČSPKS a
návazného odběru časopisu Kaktusy, kdo tyto požadavky nesplní, nebude
dostávat časopis, jako členskou tiskovinu.
• Byl diskutován přístup Společnosti k pohledu na CITES a možný nadnárodní tlak
na jeho změnu. Z. Janeba (SPKS Praha) byl požádán o sledování situace a
případnou koordinaci s ostatními subjekty, které tyto aktivity vyvíjejí.
• L. Berka a F. Cigánek informovali výbor, že i letos bude mít Společnost
propagační stánek na burze při letošním Zamykání sezóny zde v Chrudimi.
V prodeji bude bohatá nabídka starších čísel časopisu, speciálů i Atlasu kaktusů.
Pro AK 2022 budeme zároveň získávat nové předplatitele.
• Výbor vyslechl zprávu o aktuální situaci na Slovensku (návrhy na obsazení
koordinátorů pro jednotlivé oblasti). Návrh slovenských členů SČSPKS je
zohledněn v návrhu nového složení výboru SČSPKS pro léta 2021–2025.
• Adresář členů výboru, vydavatelské a redakční rady bude vydán po VH. Adresář
bude rozeslán mailem členům výboru a redakční rady.
17. Schůze skončila v 20:15 hodin schválením následujícího:
USNESENÍ:
1. Výbor SČS PKS schvaluje zprávy předsedy, pokladníka, revizní komise a zprávu
archivní sekce.
2. Výbor schvaluje:
- odklad stanovení ceny časopisu Kaktusy do doby konání Valné hromady,
- návrh na úpravu stanov Společnosti, vyplacení odměny P. Šíbalovi
3. Výbor bere na vědomí zprávy L. Kunteho (RR časopisu Kaktusy) a L. Berky
(vydávání Atlasu kaktusů).
4. Výbor bere na vědomí informaci L. Kunteho o přípravě VH v Děčíně dne
23.10.2021.
5. Výbor bere na vědomí rezignaci I. Běťáka na všechny funkce a žádá ho zajištění
činnosti rozesílání časopisu Kaktusy a Atlasu kaktusů do vyřešení situace.
6. Výbor bere na vědomí nutnost vyřešit způsob rozesílání časopisu a Atlasu,
rozesílání a prodej přebytečných výtisků a uložení zásob tiskovin
7. Výbor pověřuje Z. Janebu (SPKS Praha) koordinací a získávání informací o
změně v přístupu k CITES.
8. Výbor SČSPKS ve spolupráci s KK Chrudim uděluje ocenění Zlatý Alberto 2022
Jiřímu Štemberovi ze SPKS Praha.

9. Výbor ukládá předsedovi redakční rady připravit na jednání VH návrh na složení
redakční rady.
10. Výbor odsouhlasil navržený postup při nepodepsání dohod o členství
jednotlivých spolků (aktivní, sympatizující) v SČSPKS z důvodu ustanovení
stanov SČSPKS a návazného odběru časopisu Kaktusy, kdo tyto požadavky
nesplní, nebude dostávat časopis, jako členskou tiskovinu.
Zapsal: Lubomír Berka, verifikoval: Jaroslav Vích
Příloha č. 1
Zpráva o činnosti SČSPKS a výboru SČSPKS 2020 - 2021
Vážení členové výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů
a sukulentů, z.s. a přítomní hosté.
Dovolte mi úvodem požádat vás o vzpomínku na ty, kteří nedávno navždy opustili
naše řady a se kterými jsme se při jednáních výboru Společnosti setkávali. Uctěme,
prosím, minutou ticha památku Zdeňka France, Milana Štraucha a Alexandra
Táslara.
Ve výroční zprávě za rok 2019 jsem konstatoval, že následující rok je poslední částí
našeho funkčního období. Nikdo z nás tehdy nemohl tušit, že události dostanou zcela
jiný spád. Všichni víme, jak hluboce zasáhla epidemie COVID-19 do našich životů.
Téměř ze dne na den jsme se přestali scházet a akce, které jsme tradičně
navštěvovali byly z důvodu úředních nařízení zrušeny. V tomto obtížném období se
přesto našlo několik aktivních kaktusářů z několika organizací na Slovensku
i v Česku, které pro celou kaktusářsko-sukulentářskou obec pořádaly prostřednictvím
internetové sítě celou řadu kvalitních přednášek. Jejich práce znamenala především
nový prvek v publikaci přednášek a vzájemné komunikaci. Pořadatelům těchto
přednášek patří určitě velký dík veřejnosti i výboru Společnosti.
I když jsme se jako výbor neměli možnost osobně sejít, Společnost fungovala
a zásadní věci k řešení odsouhlasili členové výboru formou mailového souhlasu.
Rovněž vydávání časopisu nedoznalo žádné změny. Redakční rada byla v kontaktu
a v pravidelných termínech byla v roce 2020 vydána 4 řádná čísla a 2 speciální čísla.
V letošním roce dosud vyšla 3 řádná čísla a 3 speciální čísla. Poslední, 4. číslo, je
obsahově kompletně připraveno.
Již mnoho let zde v Chrudimi, rekapitulujeme naši dosavadní činnost výboru
a přijímáme opatření k další činnosti Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů. Podle občanského zákona z r. 2012 (zákon č. 89/2012), jsme
zapsaným spolkem, který jako členy sdružuje lokální spolky a jim podobná sdružení
pěstitelů kaktusů a sukulentů. Výbor se má scházet min. 1x ročně V mezidobí
zabezpečují ekonomický a organizační chod Společnosti předseda, pověřený
místopředseda, jednatel, hospodář a předseda redakční rady. Tento způsob vychází
z dlouholeté praxe a potřeb Společnosti, ale právě uplynulé období ukázalo, že je
potřeba ve Stanovách zakotvit krizový způsob řízení Společnosti.
Dále připomínám, že členství ve SČSPKS se osvědčuje dohodou o členství, kterou
uzavírají jednotliví zájemci se SČSPKS buď jako aktivní nebo sympatizující členové.
Je to požadavek stanov. Podle stanov jsme spolek a našimi členy jsou jiné spolky
nebo jim na roveň postavená neformální a dobrovolná sdružení pěstitelů. Situace se
už hodně zlepšila, ale ne úplně. Některá ustanovení týkající se sympatizujících členů
nejsou ve stanovách formulována zcela jednoznačně, proto také bude navržena
úprava textu stanov

Protože mnoho našich členů-organizací, které vstoupily do SČSPKS po jejím
založení, již reálně neexistuje museli jsme se vyrovnat i s touto skutečností. Po
zániku místního spolku někteří přešli do jiných spolků nebo se, po dohodě
s pražským spolkem, stali členy pražského spolku a časopis je jim posílán poštou.
Není to ale jediný závažný problém, který jsme museli řešit. V loňském roce se měla
uskutečnit valná hromada Společnosti v Mostu. Ze známých důvodů byla valná
hromada 2x odložena a z důvodu úmrtí hlavního pořadatele A. Táslara také
přeložena z Mostu do Děčína. Poněvadž nám nebyl Radou Ústeckého kraje
prodloužen termín vyúčtování účelové dotace, kterou jsme obdrželi na pořádání
valné hromady, byli jsme nuceni dotaci v plné výši 25 tis. Kč vrátit. Nyní platný termín
konání valné hromady je 23. října t. r. Úkolem každého člena výboru je zabezpečit
dostatečnou účast členů, neboť se bude jednat o valnou hromadu, která musí
reagovat na dosavadní vývoj.
Na jednání výboru v roce 2019 jsme plánovali určité organizační změny, jak ve
výboru, tak v redakční radě. Zdálo se, že takové změny jsou nezbytné. Po široké
diskusi a s přihlédnutím k novým skutečnostem jsme dospěli k názoru, že impulsem
pro organizační změny nemůže být jen počet odebíraných časopisů a regionální
princip. Výbor je volen členskou základnou a pro členskou základnu musí být
zárukou jistoty. Protože se nacházíme v období generační obměny, je třeba vzít
v úvahu nejenom nevýrazný finanční přínos, ale také zachování pocitu příslušnosti
i těch početně malých členů ke Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů
a sukulentů, z.s.
V předchozích letech jsem několikrát konstatoval, že situace mezi námi a orgány
ochrany přírody je napjatá, především díky postojům úředníkům těchto orgánů. Je
pravdou, že v mezidobí odešlo z České inspekce životního prostředí několik osob,
zodpovědných za současný stav, což zatím pro nás neznamená žádnou pozitivní
změnu v postojích zbylých úředníků. Informoval jsem vás, že celní orgány zadržely
mnoho zásilek kaktusů odesílaných z ČR, bez fytosanitárního osvědčení, které
nahrazuje vývozní doklad CITES. Jak se v průběhu šetření legálnosti postupů celní
správy a České inspekce ŽP, v nám známých případech, ukázalo, nesledoval postup
těchto orgánů po zadržení žádnou nápravu stavu, ale byl především cíleně zaměřen
na potrestání odesilatele. Vše bylo založeno na tvrzení, že po odeslání zásilky nemá
odesilatel právo přístupu k zadržené zásilce, ač byla tato zásilka stále jeho majetkem
a zásilku není možno dodatečně odbavit. Orgány celní správy obcházeli po zadržení
zásilky celní zákon a ihned předávali zadržené zásilky České inspekci ŽP, která
v přístupu k odesilateli ignorovala jeho práva. Podle hodnoty zásilky potom probíhalo
trestání ve správním řízení nebo byli odesilatelé stíháni podle trestního zákona.
Nebyla to, bohužel, jen soukromá záležitost odesilatelů ale především selhání
státních orgánů. Na základě naší argumentace, uznal Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, že nemůže odmítat provedení fytosanitární kontroly ani po
odeslání zásilky. Postoje celních orgánů ani České inspekce ŽP doposud neznáme,
ale je zřejmé, že přiznání jejich pochybení, i na základě argumentace ustanovením
celního zákona a celního kodexu, se budeme dlouho domáhat. Akceptace trestů
a mlčení ze strany většiny postižených odesilatelů nahrává státním orgánům.
Ve výroční zprávě z roku 2019 jsem byl vůči státním orgánům skeptický
a můj názor přetrvává. Ministerstvo ŽP i Česká inspekce ŽP komunikují vyhýbavě
a v mnoha případech se uchylují k viditelným lžím. Odpovědi na naše dotazy
a stížnosti na nesprávný úřední postup jsou toho dokladem. Možná si také
vzpomínáte na tvrzení, že se v mezinárodním obchodu s kaktusy a sukulenty točí
obrovské peníze a zisky byly přirovnávány k nelegálnímu obchodu s lehkými topnými

oleji. Víme, kdo za takovou dezinformací stojí! Viditelně se jedná
o účelovou manipulaci s veřejným míněním. Posuďte sami: ve veřejně dostupné
statistice České inspekce ŽP je uvedeno, že v letech 1997-2019 bylo odebráno nebo
zabaveno 14 077 kusů rostlin z rodů Aloe, Agáve, Didierea, Cykas, Hoodia dále
kaktusy, orchideje, láčkovky, pryšce a šruchovité. Z tohoto výčtu bylo 12 630 kusů
kaktusů, bez jakéhokoli rozlišení, zda šlo o dovážené, vyvážené nebo u pěstitelů
zabavené rostliny. Tato statistika má sice neúplnou vypovídající hodnotu, ale zřetelně
zpochybňuje veřejná prohlášení, která se pravidelně objevovala v tisku nebo
internetovém zpravodajství.
Dne 1. prosince letošního roku nabude účinnosti Zákon č. 221/2021 Sb. o podpoře
zahrádkářské činnosti (tzv. zahrádkářský zákon). Není tajemstvím, že jsme se na
vzniku tohoto zákona podíleli, k nevoli předsedy Českého zahrádkářského svazu.
Formulovali jsme poslanecký návrh, který rozšířil rozsah původního návrhu
zahrádkářského zákona, který byl původně zákonem pro jeden vybraný subjekt –
Český zahrádkářský svaz a jeho interní problémy s pozemky a nájmy. Schválením
zásadních formulací našeho návrhu dostaly právní ochranu také jiné pěstitelské
spolky. Z obsahu zákona vyjímám naše schválené požadavky:
V § 8, odst. 1 je uloženo Ministerstvu zemědělství podporovat v rámci své působnosti
zahrádkářskou činnost a zastupovat zájmy zahrádkářských spolků při projednávání
dotčené problematiky v rámci České republiky a Evropské unie. Zahrádkářským
spolkem jsou myšleny také aktivní členové SČSPKS, z.s. a SČSPKS jako
zastřešující spolek.
V novém § 4 jsme formulovali Kulturní hodnoty zahrádkářské činnosti a jejich
zachování takto: Tradiční pěstování v České republice nepůvodních rostlinných
druhů, specifikovaných v § 2 a 3, je součástí životního stylu pěstitelů a má nesporný
celospolečenský význam. Vytvořené kolekce rostlin patří mezi kulturní hodnoty
vytvořené na území České republiky ze soukromých zdrojů, které je potřeba chránit
pro budoucí generace. Existuje nadnárodní celospolečenský zájem na zachování
genetických zdrojů. Pěstování rostlin tohoto charakteru je společensky odůvodněné.
Rostliny nepůvodních rostlinných druhů jsou vždy považovány za kulturní, uměle
pěstované rostliny bez nutnosti prokazovat v České republice jejich původ.
Teprve čas ukáže, jestli je citovaný § 4 dostatečnou ochranou proti úřední svévoli.
A nyní několik dalších informací:
Hospodaření SČSPKS je vyrovnané a Společnost bezproblémově zvládá finančně
svoji činnost. K problematice hospodaření jsou na programu zprávy hospodáře
SČSPKS Ing. Čechové, která nahradila Ing. Stuchlíka a která vede naše účetnictví
a finanční záznamy a zpráva kontrolní komise, kterou přednese za omluveného Ing.
Kubáta také Ing. Čechová.
Redaktor. př. Jiří Štembera digitalizoval časopis Kaktusy, ročníky 1994–2018
a speciální čísla z let 1997 až 2018 a do r. 2016 jsou připraveny k publikaci na webu
Společnosti.
K webu SČSPKS, z.s: Technickou stránku webu zabezpečuje Pavel Šibal. Původní
webové stránky byly vytvořeny ve formátu HTML, tedy statické. Bylo téměř nemožné
provádět jejich další aktualizace. To byl především důvod, proč jsme se rozhodli
změnit webové stránky na dynamické. Ze stávajících hotových redakčních systémů
nebyl pro naše potřeby žádný vyhovující, a tak po domluvě webmaster navrhnul
a naprogramoval pro potřeby našeho webu nový redakční systém. Pro tvorbu
aplikací byl použit PHP framework Nette, který dobře eliminuje bezpečnostní rizika.
Pro vytvoření dynamicky generovaných stránek a administračního rozhraní bylo

nutno napsat okolo 15 000 řádků kódu (PHP, HTML, JavaScript, CSS). Následně
byly staré stránky převedeny do prostého textu a vloženy do databázové struktury.
Jako databázový server je využívána databázová služba MySQL. Díky tomu lze tyto
stránky dynamicky obsluhovat více lidmi. Stará čísla časopisu byla převedena
z obrázků do formátu .pdf a byla uložena na náš webový server. Cca 5x ročně, po
vydání bezpečnostních aktualizací frameworku Nette provádí webmaster jeho
aktualizaci na našem serveru. I to vyžaduje programátorské zásahy. Práce
webmastera není vidět, ale to, že stránky fungují prakticky on-line je dílem
webmastera Pavla Šibala a redaktora Jirky Štembery. V současné době jsou do
nového formátu převedeny stránky Notosekce a připravuje se také změna u stránek
Archivní sekce. Na převodu spolupracuje Petr Morávek, člen chrudimského spolku.
Ze statistiky stránek mohu uvést údaje z letošního roku. Od 1.1.2021 měly stránky 11
107 návštěvníků, z toho bylo 8 315 unikátních přístupů. Bylo navštíveno 50 897
stránek, staženo 167 862 prvků (hity) a přeneseno 25,93 GB dat. Nejvíce
návštěvníků je z ČR, dále (v pořadí) z USA, Slovenska, Francie, Německa,
Rakouska, Toga, Ruské federace a Itálie. Z této statistiky není možno k 4 159 hitům
a 568, 18 MB stažených dat přiřadit ke konkrétní zemi. Jedná se pravděpodobně
o přístupy ze skryté adresy nebo přes proxy server.
Distribuci časopisu a s tím spojené financování tisku prováděl bezproblémově
jednatel SČSPKS Ing. Běťák a hospodáři SČSPKS Ing. Stuchlík a jeho nástupce Ing.
Čechová. Také vydávání Atlasu kaktusů pod redakcí Ing. Luboše Berky, je v
pořádku. Atlas vychází pravidelně s velmi dobrým obsahem ve výborné kvalitě.
Letos budeme mít na chrudimské burze opět vlastní stánek. Daří se nám zde získat
nové předplatitele a prodat přebytky časopisu a Atlasu. Za tuto práci chci především
poděkovat manželům Cigánkovým, kteří zajišťují provoz stánku. Děkuji rovněž
chrudimské organizaci za bezplatné poskytnutí prostoru.
V rámci Společnosti působí dlouhodobě specializované sekce gymnofilů, notofilů,
sukulentářů, pěstitelů mrazuvzdorných kaktusů a archivní sekce. Není to jednoduché,
a proto děkuji všem, kteří se podíleli na činnosti odborných sekcí v uplynulé
nepříznivé době. Poděkování také patří všem vydavatelům a redaktorům spolkových
zpravodajů, kteří nepřestali spolkové zpravodaje v uplynulém období vydávat.
Rovněž děkuji předsedovi chrudimského spolku p. Karlu Pavlíčkovi za zajištění
prostor pro dnešní jednání vydavatelské a redakční rady a výboru SČSPKS.
Jak všichni víme, končí neplánovaně prodloužený mandát tohoto výboru. Všem
členům výboru děkuji. Někteří členové vzdali svoji další funkcionářskou činnost a do
nového výboru SČSPKS, z. s. nekandidují. Z tohoto místa všem děkuji a doufám, že
budu mít příležitost jim zvlášť poděkovat na valné hromadě v Děčíně.
Na závěr bych znovu připomněl, že je důležité posilovat to, co nás spojuje a ne
rozděluje. Bez vzájemné spolupráce nejsme schopni naplňovat a posilovat tradice
českého a slovenského kaktusářství a sukulentářství. Potěšující je, že mezi kaktusáři
existuje silná lidská solidarita. Tornádo, které zasáhlo letos jižní Moravu, postihlo
i několik kaktusářů. Řada jednotlivců a některé spolky poskytly nezištně finanční
prostředky pro obnovu nejvíce zničeného skleníku p. Doležala v obci Hrušky na
Břeclavsku. To, myslím, nepotřebuje další komentář.
V Chrudimi, dne 23.9.2021
Ing. Jaroslav Vích
předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů

Příloha č. 2
Hospodaření SČSPKS za rok 2020
Příjmy
příspěvky
inzerce
Atlas
ostatní
příjmy celkem
Výdaje

Kč
582 620,53
17 478,120 651,20
0,720 749,73
Kč

výroba časopisu
distribuce časopisu
honoráře a odměny
daň
redakční rada
revizní komise
vedení SČSPKS
ostatní
Atlas
výdaje celkem

314 257,48 138,131 685,43
22 949,8 387,0,0,20 094,48
122 998,668 508,91

Stav BÚ k 31. 12. 2020

233 726,05 Kč
290 € (= 7 611,05 Kč)
13 365,- Kč

Stav pokladny k 31. 12. 2020

Hospodaření SČSPKS v roce 2020 skončilo přebytkem 52 240,82 Kč. Je to dáno
zvýšeným příspěvkem od roku 2020 a také neuskutečněnými jednáními redakční a
vydavatelské rady, revizní komise a vedení SČSPKS.
V Brně dne 5. 1. 2021
Stanislav Stuchlík,
hospodář SČSPKS do 31.12.2020

Příloha č. 3
Zpráva o provedené revizi účtů
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů z. s.
Revize byla provedena dne 24.9.2021 v Novém Světě.
Revize byla zaměřena na stav vedeni účtů v peněžním deníku a správnost všech
příjmových a zejména výdajových dokladů za uplynulé období od 19.1.2021.

Die výpisu z účtu vedeného u FIO banky a peněžního deníku ke dni 24.9.2021 byl
překontrolován stav konta u peněžního ústavu a fyzicky překontrolována pokladní
hotovost. Stav pokladní hotovosti byl v souladu s částkou uvedenou v peněžním
deníku, rovněž i stav
účtu vedený u peněžního ústavu je v souladu se stavem vedeným v peněžním
deníku. Veškeré
účty a účetní doklady jsou vedeny pečlivě, čitelně a přehledně, peněžní deník je
veden jak v papírové, tak v elektronické podobě. Všechny položky v příjmech a
výdajích jsou doloženy schválenými doklady, které jsou řádně proúčtovány. Zásady
hospodařeni jsou dodržovány v souladu s článkem IX stanov společnosti, včetně
upřesněni na jejich výborech a valných
hromadách. V průběhu revize nebyly zjištěny žádné nedostatky. Za uplynulé období
nebyla přijata
ze strany jednotlivců či organizací jakákoliv připomínka, která by byla potřeba řešit
revizní komisí. Platební morálka jednotlivých organizaci je na dobré úrovni, nebylo
třeba urgovat platby.
Stav hospodařeni SCSPKS je v souladu s předloženou zprávou hospodaře paní Ing.
Jany Čechové.
Stav hospodařeni ke dni 24.9.2021:
- na účtu v peněžním ústavu 369 942,77 Kč +
1734,25 Euro
- stav hotovosti v pokladně 18 132,00 Kč
Revize provedena předsedou kontrolní komise: Ing. Ivanem Kubátem + podpis
V Novem Světě 24.9.2021

