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K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

 

Zpráva o kontrole hmotného majetku ČSJ za rok 2019 
 

Podle plánu činnosti Kontrolní komise ČSJ (KK ČSJ) na rok 2019 byla provedena kontrola stavu a 

využívání hmotného majetku ČSJ.  

 

Kontrolu provedl člen KK ČSJ p. Pavel Schwarz za součinnosti generální sekretářky ČSJ paní Dany 

Dvořákové dne 18. října 2019, Martina Součka, Tomáše Musila, Jiřího Maiera (čluny, ,kontejner) a 

Davida Křížka ( 29er)  . Při kontrole byly použity : Zápis o Fyzické inventuře k 31.12.2018 včetně 

Inventurního seznamu hmotného majetku CSJ k 25.4.2019 a seznam zaplacených záloh za motorové 

čluny a plachetnice.   

 

Předmětem kontroly byl majetek, jenž ke dni kontroly je zařazen na inventárním seznamu ČSJ 

uloženého na sekretariátu ČSJ. 

 
Kromě běžného kancelářského vybavení, jež se nachází v Sekretariátu ČSJ, se jedná především o : 

 16 motorových člunů, z nichž jsou 3 dlouhodobě zapůjčeny YC Černá a další dva v JMJ Staré 

Splavy a JK Česká Lípa. Ostatní čluny byly v době kontroly vráceny do skladu ČSJ- Roudnice 

n./L. Všechny čluny jsou pravidelně servisovány ve značkových servisech, mají platné 

technické osvědčení a pojištění odpovědnosti. Totéž se týká i přívěsů k člunům náležejícím. 

Ke každému zapůjčení člunů je proveden  „ Záznam o převzetí a vrácení“ a složena záloha.  

 

 10 kompletních 29er, které provozuje SCM pod vedením Davida Křížka. Všechny lodě jsou 

udržovány v provozuschopném stavu a přidělovány jednotlivým posádkám dle pravidel ČSJ. 

 

 6 kompletních surfů Bic – předány ČWA, která tento materiál půjčuje jednotlivým 

závodníkům.  

 

 1 kontejner, který je v současné době umístěn ve skladu ČSJ v Roudnici n./L. 

 

Veškerý majetek podléhá fyzickým inventurám prováděným každoročně. Při poslední inventuře 

31.12.2018 nebyly shledány závady. 

 

Závěr  

Na základě provedené kontroly KK ČSJ konstatuje, že veškerý hmotný majetek ke dni kontroly 

odpovídá inventurnímu seznamu. Jeho využívání a provoz je v souladu s příslušnými závaznými 

dokumenty a dalšími pravidly schválenými Výkonným výborem ČSJ. Jeho stav odpovídá jeho stáří a 

provádějí se na něm předepsané kontroly a prohlídky.   

 
 

V Praze dne  30 . října 2019            Petr Ondráček  

                             předseda KK ČSJ 


