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Věc: Metodické pokyny k činnosti kontrolních komisí v Českém zahrádkářském 

svazu, z.s. 

Vážený pane předsedo a předsedo kontrolní komise. 

Vzhledem k množícím se dotazům, nově zvoleným členům a předsedům kontrolních komisí u 

ZO, nejasnostem ohledně funkční náplně členů kontrolní komise a v neposlední řadě také dotazů k čemu 

je vlastně KK u ZO zřízena, když nemají žádný majetek, nebo mají do 20 členů. 

Na tomto základě se PÚS ČZS Mladá Boleslav rozhodlo jednotně informovat všechny ZO 

v působnosti PÚS ČZS Mladá Boleslav jednoduchou metodikou, kterou připravilo ústředí ČZS a měla 

by být nápomocna právě funkcionářům jak výboru, tak kontrolním komisím. 

Sice se vám může na první pohled zdát, že zaslané materiály jsou obsáhlé a jednotlivé body 

kontrolní komise zaberou členům spoustu drahocenného času, ale věříme, že v mnoha případech tomu 

tak nebude. Metodické pokyny obsahují body, které se některých zejména menších ZO, které nemají 

žádný majetek ani týkat nebude, nebo jen v malé míře. 

Funkcionáři PÚS jsou vám kdykoli nápomocni, pokud budete mít nějaké dotazy a nejasnosti 

týkající se této oblasti a rovněž tak činnosti u vaší ZO. Žádáme vás o předání těchto metodických pokynů 

všem vašim členům KK a na zasedání výboru vaší ZO se seznamte s těmito pokyny.   

Seznam příloh: 

1. Metodický pokyn č. …/2020 k činnosti kontrolních komisí v Českém zahrádkářském svazu, včetně 

příloh a vzorů ve formátu doc. 

2. Stručný výtah nejdůležitějších statí, zpracovaný pro školení KK - Seminář 2020 ve formátu 

pdf. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 30. září 2022 

Za územní sdružení ČZS, z.s., Mladá Boleslav 

       předseda Michael Šilinger v.r. 

Tento dokument budou ke stažení také na Webu územního sdružení Mladá Boleslav v sekci 

„Informační sdělení“ 

 

Na vědomí předsedům ZO a 

kontrolním komisím ZO 

Českého zahrádkářského svaz, z.s.                        

v působnosti PÚS Mladá Boleslav 

 

Informační sdělení číslo: 7 
 


