Souhrnná zpráva DR CMZS k hospodaření a činnosti CMZS za
období kalendářního roku 2018
1) Obecně:
DR pracovala v roce 2018 ve složení: Jan Axmann, Ing. Martin Ilčík, Tomáš Sedláček,
Jaromír Urbanec a Ing. Miloš Vašík.
V průběhu období roku 2018 byli všichni členové DR pravidelně informováni o činnosti
cechu prostřednictvím e-mailových zpráv zasílaných sekretariátem cechu, předsedou DR
a přímou účastí jednotlivých členů DR na zasedání představenstva cechu.
Na každém zasedání představenstva cechu v roce 2018 byl vždy přítomen minimálně
jeden člen DR, který pak o výsledku jednání informoval ostatní členy DR.
2) Činnost DR:
V uplynulém roce 2018 se uskutečnila dvě řádná jednání DR a několik neformálních
setkání některých členů DR při akcích cechu a odborných školeních.
3) Kontrola vedení účetnictví a hospodaření CMZS za rok 2018
Dle výsledku provedených kontrol je možné sdělit, že vedení účetnictví cechu je
řešeno jako podvojné účetnictví, smluvně tuto činnost zajišťuje a odpovídá za ni pan Říha.
Bylo zkontrolováno, že všechny položky jsou řádně zaúčtovány a lze je dohledat v listinné
podobě jako účetní doklad. Vedení účetnictví je srozumitelné, objektivní, průhledné a bez
závad. Evidence dokladů splňuje všechny formální náležitosti. Všechny jednotlivé doklady
byly zkontrolovány.
DR proto ve shodě sděluje, že hospodaření cechu je prováděno s péčí řádného
hospodáře. Všechny výdaje a náklady jsou schvalovány představenstvem cechu, o čemž jsou
vedeny řádné záznamy. Dle Zprávy o hospodaření za rok 2018, hospodařil v uplynulém
období cech se ztrátou 132.876,- Kč.

4) Shrnutí vedení účetnictví a hospodaření CMZS za rok 2018
Dle Zprávy o hospodaření za předmětné období 2018 je výsledkem hospodaření cechu
ztráta 132.876,- Kč. Lze konstatovat, že část ztráty ve výši 35.000,- Kč tvoří odepsání
nedobytných pohledávek z minulých let a nikoli z roku 2018.
5) Činnost CMZS - dozorčí rada konstatuje:
V rámci práce cechu lze za rok 2018 velmi pozitivně hodnotit propagaci cechu v projektu
„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i sousedům“ včetně mobilní aplikace obsahující
v databázi členy cechu, která je volně ke stažení na Google play a App Store. Na veletrhu
FOR ARCH 2018 v Praze měl cech společnou expozici v rámci projektu Bezpečná země
s MV a Policií ČR jako poradenské centrum. Velmi zajímavá a podnětná byla návštěvu
veletrhu v Německu Essen Security. Svoji propagaci měl cech i na Lock Festu
v Karlových Varech pořádaném AZKS. Velmi zdařilé bylo podzimní setkání cechu
v Lovecké chatě Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou, kde podruhé v historii cechu
proběhla cechovní soutěž v lockpickingu.
6) Dozorčí rada doporučuje:
DR doporučuje pokračovat v projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i
sousedům“ a pořádání dalších tematických školení pro členy cechu. DR doporučuje
pokračovat v projektu Bezpečná země a pokračovat v činnosti cechu na projektu Bezpečnost
ve školách a školských zařízeních. DR doporučuje větší zapojení členské základny do činností
CMZS, které je pro další činnost cechu velmi důležité.

V Brně dne 17. května 2019
Zpracoval: za DR – Miloš Vašík
Připomínkováno a odsouhlaseno členy DR:

