
 

Zpráva o činnosti kontrolní komise ZD Netřebice na  členské 
schůzi dne 18.06.2021. 
 
Vážení členové družstva. 
 
 Z pověření kontrolní komise ZD Netřebice, Vás seznámím s její činností za uplynulé 
období r. 2020. 
Kontrolní komise má celkem 5 členů, řídí se schválenými stanovami Zemědělského družstva 
Netřebice a schází se podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 
Od výroční členské schůze konané dne 12. 06. 2020 se sešla celkem 4x  a zabývala se 
podstatnou problematikou Zemědělského družstva.  
  V úvodu Vás seznámím se závěrem zprávy auditora, firmy PLAN CONTROL s.r.o. , 
která prováděla audit účetnictví za rok 2020. 
Auditor posoudil naše účetnictví a konstatoval, že nemá  k vedení našeho účetnictví žádné 
výhrady. 
 
Komise si vytýčila tyto hlavní úkoly: 
 
1. Posoudit správné provedení účetní závěrky za účetní období roku 2020 a návrh na rozdělení  
    zisku. 
2. Účast na jednání představenstva družstva a kontrola plnění usnesení z jednání    
       představenstva družstva. 
3. Plnění a dodržování Stanov 
4. Sledování stavu pohledávek družstva a jejich správné a důsledné vymáhání. 
5. Sledování rozboru hospodaření družstva.   
6. Kontrola provádění inventur, kontrola odůvodněnosti veškerého vyřazovaného majetku a  
     dále kontrola způsobů jejich likvidace. 
7. Kontrola správného postupu při uzavírání nových pachtovních smluv s vlastníky pozemků    
    převedených od spol. AGRA Netřebice s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o užívání  
    propachtovaných pozemků. 
8. Kontrolní komise prověřila rentabilitu převedených pozemků za r. 2020 s kladným    
     výsledkem. Produkce vzrostla o 3,5 mil Kč, náklady o 3 mil Kč a dotace o 2 mil Kč. 
9. Prověření výše osobních nákladů na zaměstnance a zda dochází k navyšování mezd 
z důvodu konkurenceschopnosti vůči jiným podnikům. Průměrná mzda je za loňský rok 
33 191,- Kč. Je konstatováno, že družstvo postupuje v souladu s kolektivní smlouvou vyššího 
stupně od Zemědělského svazu České Republiky. 
                                                                                                   
 Nyní k prvému úkolu, tedy posouzení účetní závěrky roku 2020 a návrhu na krytí ztrát 
družstva z minulých období.  
Výkony celkem 76 650 346,- Kč, náklady celkem ve výši 75 988 573,- Kč.  
Z toho vyplývá zisk družstva před zdaněním 661 773,- Kč. 
 
  
Kontrolní komise nemá žádné připomínky k výsledkům hospodaření družstva, které zde 
přednesla předsedkyně představenstva a s těmito souhlasí.  
Komise rovněž vyjadřuje souhlas s návrhem na rozdělení zisku po zdanění souhlasí vyplatit 
členům družstva 2% z hodnoty podílů jako podíl na výsledku hospodaření částku 538 478,- 
Kč a do rezervního fondu přidělit částku 123 295,- Kč 



Byla jsem zvána na jednání představenstva družstva a tohoto jsem se také 
zúčastňovala. V případě mé nepřítomnosti mne zastupoval jiný člen kontrolní komise.   
K způsobu a průběhu jednání představenstva nemá komise žádných podstatných připomínek. 
Návrhy kontrolní komise byly  respektovány  a pokud možno realizovány .  
Usnesení představenstva bylo vždy na následném jednání kontrolováno, dlouhodobá plnění 
byla sledována.  
 
 
Komise měla možnost se vyjadřovat i k návrhům zlepšení způsobu hospodaření družstva a 
většina těchto návrhů byla také brána v úvahu. Byla opravena střecha na dílně v Netřebicích, 
která se okamžitě pronajala malému autoservisu. Po celý rok probíhaly různě velké ale nutné 
opravy aby byl majetek družstva stále v užíváníschopném stavu a mohl dobře sloužit 
potřebám podnikání. 

Komise byla seznámena s výsledky mléčné ligy, kde se ZD Netřebice umístilo na 
druhém místě. Farma Chodeč má i další umístění ohleně složek mléka nebo celoživotní 
užitkovosti nejlepších dojnic. Za tento výsledek musíme poděkovat zootechničkám a 
samozřejmě i pracovníkům v živočišné výrobě. Do živočišné výroby byl také zakoupen nový 
krmný vůz Faresin. Co se týká rostlinné výroby na posklizňové lince na mák byl pořízen nový 
pneumatický stůl a provedeny další opravy aby probíhalo čištění co nejefektivněji. Družstvo 
také obdrželo certifikát České cechovní normy který deklaruje, že mák je produkován 
v nejvyšší kvalitě. Další certifikát s názvem „Opravdu od nás“ byl obdržen nedávno a to pro 
změnu, že mák z Netřebic je regionální potravinou.  
  

Členové kontrolní komise byli zařazováni  do inventurních komisí a měli tak možnost 
přímo posoudit jednak správné a důsledné provádění  inventur, tak i  správné  a hospodárné 
nakládání  s vyřazeným majetkem, tedy majetkem, který nebyl dlouhodobě využíván a jehož 
další využití bylo problematické či pro podnik ztrátové.  
 
 
Komise sleduje prodej nemovitostí a nevyužívaných objektů a souhlasí s nimi. Nadále 
doporučuje prodávat další nevyužívané objekty, nemovitosti a stroje, které přináší podniku 
pouze náklady a nulový zisk. 
 
Kontrolovali jsme také, zda probíhají správně výplaty podílů podle stanov a jestli dochází 
k výplatě podílů včas.  
 
 
Vzhledem k tomu, že vše proběhlo v souladu se stanovami družstva, nebylo nutné svolávat 
mimořádnou členskou schůzi. 
 
To je ke zprávě kontrolní komise vše.  
 
Děkuji Vám za pozornost.     
 
 
 
  


