Zpráva RK CZWA

ZPRÁVA O ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE CZWA ZA ROK 2010

Nově zvolená revizní komise CzWA v roce 2010 pracovala ve složení Ing. Martin Pečenka
(předseda), Dr. Jaroslav Sojka a Ing. Věra Novotná. Dne 17.5.2011 byla provedena RK
kontrolní činnost na sekretariátě CzWA v Brně za účasti Dr. Jaroslava Sojky, Ing. Martina
Pečenky a za spolupráce p.Šmídkové, pracovnice sekretariátu.
Členové RK se zúčastňovali nepravidelně jednání výboru, kterých v roce 2010 bylo 6.
Předměty činnosti CzWA uvedené ve stanovách v oblasti vzdělávání členské základny
zejména organizování zahraničních exkurzí a konferencích pro členy CzWA jsou plněny.
V roce 2010 vyvinula CzWA velké množství aktivit na tuzemských akcích např. organizací
semináře pro korporativní členy, tradiční konference v M.Třebové, konference ve Velkých
Bílovicích, semináře v Soběslavi,

byly započaty přípravy další bienální konferenci v

Poděbradech aj. Od 1.1.2010 je již výhradně používán název organizace Asociace pro
vodu ČR ve zkratce CzWA. Dále se rozšířil počet odborných skupin (OS), naprostá většina
skupin vystupovala aktivně především v oblasti dalšího vzdělávání členů organizace.
Výbor postupoval vždy v souladu s platnými dokumenty CzWA. Revizní komise (RK) tímto
žádá o pravidelné zasílání zápisů z výborů alespoň jednomu z členů RK!
Webové stránky CzWA byly rozšířeny o odkazy na prezentace jednotlivých OS, byl
sjednocen jejich grafický design a jsou pravidelně aktualizovány. Z pohledu prezentace
CzWA i OS působí jednotným dojmem a poskytují aktuální informace o činnosti organizace.
Členové pravidelně dostávají zdarma časopis Vodní Hospodářství. Došlo k nutné změně
přílohy Čistírenské listy na Listy CzWA, které jsou nyní nedílnou součástí časopisu. Listy
vytvářejí prostor pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA a pro prezentaci OS.
Původní odborná náplň je přesunuta na vlastní stránky časopisu. Členům CzWA jsou
sekretariátem asociace pravidelně zasílány aktuální informace o pořádaných konferencích
a seminářích s vodohospodářskou problematikou. CzWA má akciový podíl ve VH, který
udržel odbornou kvalitu a patří do skupiny recenzovaných časopisů s vyšším odborným
hodnocením.
Byla provedena jmenovitá kontrola všech členů asociace a placení jejich členských
příspěvků k datu 31.12.2010. K tomuto datu bylo do činnosti CzWA zapojeno 98 členů (z
toho 24 studentů), 194 členů-expertů (z toho dva čestní členové), celkem tedy 292
individuálních členů. Korporativních členů bylo v závěru roku 2010 evidováno 50.
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V porovnání s rokem 2009 nedošlo k výrazným změnám v počtu individuálních i
korporativních členů, členská základna z tohoto hlediska stagnuje.
RK konstatuje trvající příznivou situaci v platbách členských příspěvků u individuálních
členů asociace. Za rok 2010 nebyly k datu kontroly RK uhrazeny příspěvky 5 individuálních
členů, přičemž v jednom případě se jedná o neuhrazené studentské členství studenta t.č.
na dlouhodobé stáži v zahraničí a v jednom případě je přislíbeno uhrazení příspěvku
v nejbližší době. Zbylé chybějící platby byly urgovány sekretariátem CzWA a v případě
neuhrazení těchto plateb bude u těchto individuálních členů navrženo v souladu se
stanovami CzWA pozastavení členství v asociaci. U korporativních členů nebyly za rok
2010 uhrazeny příspěvky dvou společností, přičemž u obou se dá předpokládat ukončení
členství z důvodů RK známých. Revizní komise opakovaně doporučuje kontaktovat 1x
ročně členy-studenty s žádostí o potvrzení statusu studenta, v případě odchodu do praxe
nabídnout zařazení mezi členy nebo členy-experty.
Členové RK si dovolují připomenout, že členské příspěvky na rok 2011 měly být uhrazeny
do 31. 3. 2011.
Průběžně byla prováděna kontrola stavu pokladní hotovosti, která má odsouhlasený limit
50 000 Kč. Limit byl v roce 2010 nepřekročen a maximální částka byla 46 492,0 Kč
14.1.2010.
V oblasti příjmu pro CzWA jsou posudky, částečně konference a semináře. Asociace má
podíl společnosti Vodní hospodářství s.r.o. a pravidelně dostává odpovídající podíl na
zisku, který za loňský rok činil 36 975 Kč.
V roce 2010 bylo vystaveno 102 ks položek (faktur) a některé nebyly k 31.1.2010
proplaceny. Jedná se o členské příspěvky 2 korporativních členů. Přijaté faktury činí 114 ks
položek, které jsou řádně proplaceny, a nejsme nikde dlužníky.
Kontrola stavu evidence smluv zjistila, že smlouvy jsou přehledně vedeny v sekretariátu.
Inventarizace majetku CzWA je vedena v seznamu, kde jsou uvedeny všechny položky
inventáře. Doporučujeme výboru CZWA provést inventuru prostředků na sekretariátě,
neboť poslední inventura byla při změně pracovnice na sekretariátě. Během této doby byl
majetek navýšen o vybavení sekretariátu.
V době k 31.12.2010 je podle stavu bankovních výpisů stav hospodaření následující:
Pokladna
Valuty a ceniny
KB běžný účet
KB - běžný účet pro OS

23 424,00 Kč
0,00
768 545,31
217 215,25
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ČS a.s. - termínovaný vklad
Celkem aktiva

538 847,22
1 009 184,56

Výsledek roku je kompletně účetně uzavřen a skončil následovně (daňové přiznání):


Náklady……………..,2 451 000, 00 Kč



Příjmy………………. 2 463 000,00 Kč



Rozdíl…………………. 12 000,00 Kč

Za použití dostupných podkladů ke dni kontroly o hospodaření CzWA nemá RK námitek,
účetnictví je vedeno přehledně a správně.
Revize neshledala v hospodaření CzWA podstatné závady a doporučuje valné hromadě ke
schválení hospodaření.

V Brně dne 17.5.2011
Pečenka, Sojka a Novotná
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