
 
 

 

Zápis z jednání kontrolní komise VOS 

dne 1. února 2019 

 

 

 

Přítomni:  RNDr. L. Bauer CSc., Ing. H. Janáčková PhD., Ing. J. Luňáček PhD. MBA. 

 

 

 Kontrola zápisu ze dne 10. prosince 2018. 

 
KK provedla kontrolu plnění bodů zápisu ze dne 10.12.2018.  

 

 

 Projednání zápisů z výboru VOS ze dne 10. prosince 2018 a 22. ledna 2019.  

 
RNDr. Bauer informoval o jednání výboru VOS, kterého se zúčastnil ve dnech 10.12.2018 

a 22.1.2019. KK projednala a vzala na vědomí zápisy z těchto jednání. K návrhu smlouvy 

o pronájmu kancelářských prostor na Senovážném náměstí nemá KK připomínky. 

 

 

 Kontrola účetních dokladů. 
 

KK provedla kontrolu účetního deníku, hlavní knihy a dokladů, na základě kterých bylo 

účtováno, za rok 2018. KK neshledala závady a konstatuje, že účetnictví je v současné 

době vedeno přehledným způsobem.  

 

 

 Hospodaření VOS za rok 2018. 
 

Kontrolní komise konstatovala, že i v roce 2018 se dařilo odpovědným přístupem k plnění 

schváleného rozpočtu snižovat provozní náklady. Současně bylo dosaženo vyšších příjmů 

(díky vyšším příjmům z MSDU vzhledem k úpravě majetkových podílů jednotlivých 

svazů v návaznosti na soudní rozhodnutí, stabilitě příjmů z KŠV Brno i soustavnému tlaku 

výboru a kontrolní komise na řádný odvod členských příspěvků ze ZO), takže v roce 2018 

hospodaření skončilo s přebytkem. 

 

 

 Rozpočet na rok 2019. 
 

Rozpočet na rok 2019 je jako každoročně i při snaze o maximální úspornost navrhován 

jako mírně deficitní, ale dá se předpokládat, zejména pokud nebude nutné čerpat položky, 



které mají povahu rezervy pro nepředvídané situace, že výsledek hospodaření v roce 2019 

může být i příznivější. KK doporučí sjezdu schválení navrhovaného rozpočtu.  

 

 

 Příprava Výroční konference VOS 2019. 
 

KK se zabývala plněním jednotlivých bodů usnesení XXII. sjezdu VOS, seznámila se s 

aktuálním zněním materiálů připravovaných pro Výroční konferenci VOS 2019 a 

dopracovala finální znění své zprávy pro tuto konferenci.  

 

 
 

V Praze 1.2.2019                       Za správnost: Dr. Bauer 

 

 


