
c- 
Zpróvo předsedy KRK CDo o činnosti zo období I0.03.2012 - l1.ó.20l3

1/ Kontro|ní o revizní komise CDo procovo|o ve sloŽení:

Do|ibor Stono - předsedo

PeŤr Belos _ člen do ó.3.20] 3

Veroniko MochovÓ _ č|en

V|osto Sihe|níkovÓ - č|en od ó.3.20l3 kooptocí

2/ činnost KRK zo období t0.3.2012. ll.ó.2013.

l. dne 10.3.2012 se kono|o 1. jednóní Kontro|ní o revizníkomise CDo no mimořÓdné VH
v Hovlíčkově Brodě V p|ném sloŽeníproběh|o vo|bo předsedy, o tÍm by|zvolen - |ng. Dolibor
at *.-- *
.) iLií i\J.

2. dne7.?.2012 Účost Do|iborStono o Veroniko Mochovó no jednÓníprezidio cDo přívýběrovém
!lactlt J(Jt r-l-LETLJzu!J v rilrJt(JVtLtLtt.

3. dne ó.l2.2012 proběh|o píprovnó kontro|o spróvního sekretoriótu v Brně ve sloŽení Do|ibor Stono,
FeŤi.Beios, Vei.orriko iviocirovó. Příiomrry i:yiy dř-:!e lrnorrii<:a nnŮiierovó, Siivie ŠŤěpi<ovó a futcií-iiira

Truhlóřovó * doňovÓ porodkyně CDo.

3i 1 KRK se seznÓmilo no zqk|odě signolŮ z Č|enské zÓk|odny s hospodÓřškou siŤocíCDo. KRK
konstoŤovolo, Že cDo hospodoří v měsíci 12/2012 se zÓporným Cosh F|ow.

3i2 KRK převzoio k do|šímu šetření:
- EkonomickouzprÓvu/neschvó|enouprezidiem)

n^* '-hr r ,+n.*!...'linL.+r r. i-\iJŽ. V(ji iU Lji i\jiy*iiLKUU

- Poklodní knihu l.9.-31 .8.2012
- Vydoné o přijoté foktury l.9.-3l .8.2012
- Přeh|edy mezd 9.2.2ai l- 30.1 1.2012
- Soupis te|efonů Vodofone

L|...+.|.+. ..........n.Í.+'.í..!.. ....!. .., .^! . .^1 .- N\JLJttt I I tLtt tLlLllt ilL-t I )t I iltJv Lw I z-.Lv t\)

- Ekonomickou roanohu mezinÓrodní soutěŽe
- Seznom cestovních nóhrod l.9.20l l - 30.1 1.2a12
- Smiouvy B2Bolonce, Kofolo, Sponow

3/3 KRK zodo|o doňové porodkyni CDo |ng. Mortině Truh|óřové zprocovÓní o zoslóní
^t^!,!-^.-:-!...- (
é|pl |' 

' 
l' l|. .r \/

- Vývoj Cosh Flow zo 0l -03/2013
- Ano|ýzu mezd zoměsinonců 20l 1 q 2012

4. dne 7.|.2al3 Účost Veroníky Mochové no jednÓní preldio CDo v Proze, kdy rezignovo| Rodím

-Snmek nn všechnr.l funkce v CDo.

5. dne ló.l.2013 se kono|o 2. jednÓní KRK CDo v prostoróch B.D.S. v Proze v p|ném s|oŽení:

5/l KRK zprocovolo vyjÓdření k ono|ýze Cosh Flow zosloné Účetní cDo lng. Mortinou TruhlÓřovou.

Cosh Flow:

- 12/2012 - 72.814,_Kč
. ol i20l3 -470.514,--Kč
- |riliÚii .5i /.u i4.--Kc

- aa2a13 + 75.98ó,_Kč
. 0412013 +339.28ó,-Kč
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Ze zópisu ó. jednÓní prezidio cDo ze dne l B.l .2ol2 v Brně, bod S/Kontrolo Účetní uzÓvěrky cbo
^n 

l 1 , '....|.,'' .. =. CDO v ubdoi;í l.9.2c10- 3l.8'2Cl l iiospociořilo s Účeti.iíztrÓtou 224.ó53,l4 Kč.Lviii vypiyvu.Átjl
po zdonění, kÍeró bylo hrozenQ ze zisku {rezeNy) z minulých let.

Z Ekonomicke zpro'ly k rlčeŤní uzÓr'ěrce z 3l .8.20i 2 vypiýr',o, Že CDo v oboopí 1 .?.zoi 1 _

3l .8.2012 hospodoř|o s Účetní ztrÓtgu 905.ó34,22 Kč po zdonění.

Z do|šího šetření by|o zjištěno, Že pi.ob|émy s Ceish Fiow v |étě 20l l o 20l2by|y opokovoné o
nejvěÍšípok no zoČótku roku 20l3.

KRK jednoznočnou odpověď no velmi oozdní řešení význomného ořeŤrŽení Cosh F|ow nenošlo.

Rodim Somek, řídícív té době hospodořeníCDo tvrdí, Že prezidium by|o něko|ikrÓt o
probiémeeh s Cosh Fiow informovóno. osioŤní čienové preziciio Ťvi.cií, že ciosioiečně infoi.i.i.,ovóni

nebylí.

KRK konsŤoŤuje' Že bvic c probiémech s Cosh Flow zpravenq moiiern Rociimg Sornko, ó.i2.2CII2
ve 3:05 hod. Te.dv cco. 7 hodin před plÓnovonou kgntrolou sekreŤoriÓtu v Brně.

No zÓklodě těchŤo skuŤečnosŤíKRK CDo poŽÓdoio o providelné zprocovÓvónítobulky v..Ívoie

Cosh Flow pro Úče|y nezpochvbníte|né informovonostívšech členŮ orezidío, monoŽerŮ o-členŮ
VAV

5/2 KRK kontro|ovol podrobnou evidenci cestovních nóhrodTunkcionóřŮ zprocovoné Účetní
^ň.^. 

!'- ^. l |....l:.. -. Ť...!^| !.=-. '.,,LULJ |Í lg. lVlQÍ ||I |UU | |Uí llutQVUU.

1.9.2a10 - 3l.8.201 1 4ó4.930,48 Kč {z toho zohroničí 140.l ó8,-- Kč)
l.9.2Cl l - 3 j .8.2C12 423.83l,?3 Kč iz toiro zo|ituriičí l l j.478.08Kči

1.9.2012 - 30.l 1.2012 45.228,90 Kč (k 5.ó.2013 pok celkem l23.805,--Kč)

5l3 KRK konŤro|ovqio monciÓŤnísmiouvy, seznomy fokŤur

. 514 KRK poŽÓdolo preádento Jiřího Hubeného o převzetívěcísvěřených Rodimovi
Scnrkovi, zrušerrí ciispozičrríiro provo ke korurrcvýrri Účiům CDo o přecióirí
odminisŤróŤorských přísŤupŮ o přísŤupu k serverovému Ú|oŽišti.

6. dne27.2.2013 se kono|o 3. jednóní KRK cDo v prostoróch B.D.S. v Proze v plném sloŽení:

KRK kontro|ovolo p|něnízÓpisu z2. jednóni KRK, zejméno konstoŤovo|o:

- CDo mÓ dostotečné přÍmy pro udržení vyrovnoného hospodoření z č|enských příspěvkŮ,

ocivociů sŤoriovného o docioŤečného přihlošovóníze souŤěŽí. Nuiné je pouze r.espekŤovóní
reo|ity o dostoŤečnó o včosnó reokce na změny v rozhodujících přijmových kopito|óch.

- PožÓdo|o prezidium o zprocovÓnívýhledŮ Cosh F|ow no nÓsledujícíměsíce

- PoŽódolo Jiřho Hubeného o sdě|ení stovu v předóní ogendy Rodimo Somko

. Projedno|o nóvrh PeŤro Be|ose o relgnoci no funkcič|eno KRK CDo o podpořilo jeho
pověření k dočosnému řízení spróvního sekretoriÓtu v Brně do konÓní VH.

- Projednc|o kooptcci V|osŤy Sihe|níkové k dop|nění KRK cDo.
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7. dne ó.3.2013 Účost no jednóní prezidio cDo v Proze ve s|oŽení - Stono, Be|os, MochovÓ.

- lnformoce o šetření hospodoření CDo

. Rezignoce Petro Belose no funkcičleno KRK cDo, kdt' ho prezidium schvÓ|ilo do funkce
cj.:časného řeciiŤeie sekreŤoriÓti; v- Bi.irě 

=

8' dne 2l.3.2013 se kono|o 4. jednóní KRK v Proze ve s|oŽenÍ- Stono. Mochovó, host Be|os

811 KRK zprocovol doporučení k ekonomice CDo.

. PruŽné nostovení výdojŮ v zóvis|osti no výši přumů v průběhu Účetního období k l0. o 4.

měsíciV i.oce inopř' pohybiívé sioŽky n^rÉzCi' honorÓřů, sil-rluv ,c cjíio v zivísiosii no vý.ši

přumŮ)

- Revize smiuvních vztohů 1nopř. vyjeonÓní Íepších podrníneki

. Morketing zoměření no růst č|enské zÓk|odny nopř. 1a%zč|enských pňspěvků pouŽíŤ no
iiúkup Ceil ílu souiěŽe CDC {tiupř. i:kiiviií i.eprociuk'iot.y, opocl.i

8/2 KRK vzol no vědomí rezignoci Pero Belose no funkcí členo KRK o kooptoci Vlosty Sihe|níkové
.-:^L^ ..í^r^
l lu JUl lLJ í I |l)|(J.

9 . dne 1 l.4.2013 KRK se emoi|ově vy'jódfi|o ke Sm|ouvě o reklompí spo|uprÓci mezi cDo o TERM s.r.o.

'^:-J^-^t 
|-l^.-.,--.|-|^.-^-^-L''.iL-'.'.^|...e5?!'.i.ěr:.t'^'''!-.'^.|^:.i.!.-...-l.Y...-J-*íUiccorfij, Kiei.ou Zíjslgici Ze soi.qvnino UseKU jiivie 5TepKovc spoiecne s Koí.ÍienTciei.íi ccjnove

porodkyně CDo lng. Mortiny Truhlóřové.

Po bieskor'é i<onzuiŤocis qcivokÓiem Mgr. Tiborem SŤono přecisedo KRK odesioi komenŤoř
smlouvy k rukóm Petro Be|ose o prezidio cDo s poŽodovkem zosŤovení vzovíróní do|ších smluv o
rek|omní spo|uprÓci bez řódného předložení o sehvÓ|ení PeŤrem Belosem. pclvěřenÝm prezidiem
7 3.2a13 k řízení sprÓvního sekreŤoriÓtu v Brně do konÓní VH.

KRK ke sm|ouvě cDo o TERM s.r.o. konstoŤuje vÓŽné nedostotky:

- Ve smlouvě je nejosnÓ formuloce věcného p|nění, hrozí tedy vyfokturovÓní věcného p|nění o
poŽodovÓní jeho Úhrody ze strony CDo...joko u kouzy Kofo|o...

- Ve smlouvě není sjednÓno přesnÓ specifikoce věcného p|nění ze strony TERM 5.í.o., TERM moh|

dodot zboŽj v po|oviční hodnotě o tvrdit, Že mó hodnotu věcného p|nění dle sm|ouvy.

. z hodnoŤv věcného p|něníodvede CDo DPH ve výší ó9.900._Kč

Smlouvo mezi CDO o TERM s.r.o. je uzoÝřeno, kdyŽ v ní nenívýslovně uvedeno, Že
....-...+:!...-..!"-.-ia zboŽíje ve stejiié výšijoko profihociiroia lekiomiríiro pirrěi'í. CDo tak budelJt LJil! tLrl-tl rLJ

odvódět zbytečně DPH ve výši ó9.900,--Kč, kdyŽ cDo fokturuje zo reklomu ve uýši 40o.000,-Kč
včetně DPH o zÓroveň no poskytnuŤé věcné plnění {zboŽí) není moŽné uplotnit odpočet DPH.

. sm|ouvo je uzovřeno 7.3.20.13 Jiřím Hubeným' kdÉ bl ó.3 z ie,dnóní preldio telefonickv
zproven Dovidem NovÓčkem. že vešker.é skutečnosti zok!Ódo!ící smluvní nebo fincnční
zóvozky pod|éhojí od ó.3.20l3 schvó|ení Petrq Be|ose. pověřeného prezídiem.

Petr Be|os se o uzovření sm|ouvy CDoXTERM dozvědě| toké 11.4.20|3 z moilu Silvie ŠŤěpkové.



l0. dne 7.ó.2013 proběh|o 2. plónovonó kontro|o sprÓvního sekretoriÓtu v Brně ve sloŽení: stono,"
r:L - r*at--. .-4.Jií ieií iiŇUvLj'

KRK kontrolovolo:

- odhod Cosh Flow no měsíce ó-9 /2al3 :

0ó12013 +l.l40.993,94 Kč

^-7 
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\Jt lL\Jta) | .JrJ/.l"/J./,* N\J

08/2013 +379.793,94 Kč
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Cestovní nóhrody od l.9.2012- 5.ó.2013 (celkovó vyše l23.805,--Kč
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Kontrolo všech smluv o reklomní spoluprÓci

KRK konsŤoŤcvoio, Že kromě smiouvy o rekiomníspoiuprÓci mezi CDo o TERM s.r.o. iDiocioroi,
jsou všechny do|šísm|ouvy uzovřeny spróvně, zejméno iedy bez odvodu DPH z věcného
plněníze str.ony cDo'

- Anolýzu morketingu zo roky 20l 1,2012, předpok|od 20l3

Ano|ýzo bylo zodÓno pro veškeré finončnívýnosy o nókiody no morketing včeŤně PR okŤívit. Není
v nízohrnuto hodnotozboil o cen. Zo tyto cDo Žódné přumy neískÓvó, neboť nejsou
--- -.:-...J^. 

. .^. .l::í . .| L=t L.--- ^.U| gu| !!ZL]|Uly }UUIgZ| íV|L,]5l Í l|uícl |y'

Soldo morketingu zo období:

i.9.20l l - 3i .8.2ai2 - 294.óóÓ,7a {'čo{ oŘ7 oŤ ř'ň,J.rvt,/4 r\9

- |8.443,_ Kč (předpok|od}
i .9'.20i0 * 3l .8.20t i

t.?.2012- 3t .8.n13

KRK konstoŤuje předpok|Ódonor.l zŤrÓtu Úseku morketinou CDo v obcjobí od 1.9.2010 do 31.8.20i3
ve vÝši-cco. 409.097.ó2 Kč.

KRK CDO doporučuje urvchlené přijmutí oootřeníyedoucích k wrovnonému hospodořeníÚseku
morketingu o PR_.

Zóvěr:

Zo období l0.03.201 2- 11 .ó.2013 bylo Kontro|ní o revizní komise cDo činnó celkem ve 1Gti přípodech.
.-:!- ^^!!-^_ l !::..J.:.^:^L., -!-Á_.|^!-.í)esiq se nc ceiKem 4-Ti jeononicn V pineÍ-i-l siozeni, i ígogovoiQ eieKTronicKy, píoveoio l KonTi.oiy

sekretorióiu v Brně a její zóstvpci se ÚčosŤnili no 3 zosedóních prezidio CDo o.s.

KRK CDo neřešiio Žocjné podněŤy z řoci č|enské zÓkiccjny CDo, provedio ceikem j0 díičích koniroi
dokumentů cDo o bv|o pítomno no většině dŮleŽiilých zosedÓní prezidio CDo.

KRK CDo přrjolo usneseníjednomyslrrě všemi Čieny. viz. pňpojené zÓpisy z jednórrí q korrtroi.

Protiminulému funkčnímu období KRK cDo konstotuji l00% nÓrŮsÍ ekonomické ogendy, kteró
vt'o'Jovoio v piné sioŽeníKRK CDo a z'ái.oveň i ociboi.né prúvní i: .joňové konzuiioce.

Ze zkušenosti minulého isoučosného funkčního období KRK cDo novrhuji, oby čínnost KRK CDo by|o
v doiších íurrkčirícir obciobích tozuirrrrě ironorovórrc přizocirovóní Úhrcciy účeiirě vyircioŽerrýci.r
nók|odŮ.

ZÓvěrem bych chtěl poděkovot Peirovi Be|qsovi, ktery bez nÓi.oku no honorÓř se pusii| do nÓroČné
činnosti, stobilizovo| hospodoření CDo o zobrÓnilznočným škodÓm. Novrhuji Pe|rovi Belosqvi schvÓ|it
rnirnnřár|nnr I iar.|nnrhzn'.tat t nr{rněnr r rrp rrr?ši 9Ó ooň -Kn

V Proze, dne l0.ó.2013 |ng. Dolibor stono - předsedo KRK CDo o.s.


