
Zpráva o činnosti Kontrolní komise ZD Netřebice 
pro členskou schůzi dne 17.6.2022

     Kontrolní komise se za období od minulé členské schůze družstva sešla osobně třikrát a jednou on-
line z důvodu nemoci nebo karantény členů komise. Na svých jednáních komise projednávala 
informace z jednání Představenstva družstva, kterého se podle svých možností pravidelně zúčastňovali
předsedkyně a místopředseda kontrolní komise. Dále komise projednávala plán kontrol a schvalovala 
jejich provedení a závěry. V uvedeném období komise provedla následující kontroly:

1. Kontrola průběhu rekonstrukce kravína v Dlouhé dne 22.9.2021 v souvislosti s nepřidělením 
dotace na jeho rekonstrukci. Rekonstrukce probíhá podle plánu, družstvo se snaží o hospodárné 
využití rekonstruovaného objektu s minimálními náklady. Komise neshledala v postupu 
rekonstrukce žádné podstatné závady.

2. Kontrola provozu a zacházení se strojním parkem v kravínech Chodeč a Netřebice dne 
22.10.2021 v souvislosti s relativně vysokou poruchovostí strojní techniky. Komise neshledala v 
provozu obou kravínů žádné podstatné závady, jejich technologie je na vysoké úrovni. Komise 
souhlasí s případným pořízením technologie, která predikuje změny ve zdravotním stavu 
a zachycuje říjovou aktivitu krav.

3. Účast členů komise na pravidelné roční inventuře dlouhodobého hmotného majetku dne 
26.1.2022. Komise neshledala žádné podstatné závady.

4. Účast členů komise na pravidelné roční inventuře pohledávek, závazků, banky a pokladny 
dne 31.1.2022. Inventura proběhla podle plánu. V evidenci pokladny, banky, pohledávek ani 
závazků nebyly zjištěny žádné závady.

5. Kontrola odběratelských smluv na produkty rostlinné výroby dne 8.4.2022 v souvislosti 
s ekonomickými dopady války na Ukrajině. Družstvo má část úrody roku 2022 nasmlouvanou za 
ceny, které jsou sice nižší než současné, ale rentabilní. Zbývající část úrody bude možné prodat za
ceny platné v době sklizně. Komise neshledala na tomto postupu žádné závady.

6. Kontrola účetní závěrky za rok 2021. Komise provedla rozbor účetní závěrky a neshledala 
žádné zjevné závady. Pouze upozorňuje, že na tvorbě zisku za rok 2021 ve výši 2.893 tis.Kč se 
podílel prodej dlouhodobého majetku částkou 6.634 tis.Kč. Pro udržení ziskovosti v dalších 
letech bude třeba zvýšit rentabilitu zemědělské výroby. To bude obtížné, protože změny v dotační
politice státu znevýhodňují velké a střední zemědělské podniky. 
Komise doporučuje členské schůzi schválit účetní závěrku za rok 2021.

7. Kontrola vypořádacích podílů. Komise zkontrolovala výplatu vypořádacích podílů a zjistila, že 
s výjimkou 2 případů, které jsou v řešení, byly všechny vypořádací podíly řádně a včas 
vyplaceny.

8. Kontrola webových stránek družstva. Na doporučení Kontrolní komise provedlo 
Představenstvo družstva drobné změny webových stránek družstva: převod na zabezpečený 
protokol, aktualizaci kontaktů a zřízení mailové adresy kontrola@zdnetrebice.cz, kam mohou 
členové družstva zasílat stížnosi a žádosti o kontrolu. Za uplynulý rok žádné stížnosti nepřišly.

9. Návrh na rozdělení zisku. Komise se seznámila s návrhem představenstva na rozdělení zisku za 
rok 2021 zahrnující výplatu podílů členům družstva ve výši 535.036 Kč a příděl do FKSP 
družstva ve výši 500.000 Kč. 
Komise s tímto návrhem souhlasí a doporučuje jej členské schůzi ke schválení.

V Netřebicích dne 31.5.2022

Ing. Pavel Bolek, místopředseda KK Marcela Neufus, předsedkyně KK
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