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KRAJSKÝ ÚŘAD 
Pardubického kraje 

 

Odbor finanční 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

 466 026 544   www.pardubickykraj.cz 
 
 
 č.j.: KrÚ   2024/2022 
 Počet listů: 2 
 Počet příloh:0 
  
 

P R O T O K O L  č .  2 / 2 0 2 2  

o kontrole a schválení vyúčtování veřejné sbírky dle ustanovení § 24 zákona 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a dle zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Kontrolovaná osoba: H&V IZOL s.r.o. 

     Sídlo Útěchov 69, 571 01 Moravská Třebová 

     IČ: 07082371 

Zástupce kontrolované osoby:   Jan Stupka 

Kontrolující: Alena Chaloupková, pověřená ke kontrole za Krajský 
úřad Pardubického kraje, odbor finanční. 

 

Účel veřejné sbírky:  

Nákup elektrokola a ochranných prostředků pro Václava Mikolína a finanční prostředky pro 
Martina Žižlavského k zajištění sportovní činnosti v rámci oficiálních sportovních soutěží. 

 

Předmět kontroly:  celkové vyúčtování sbírky 
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Kontrolované období: 11. 11. 2020 – 5. 9. 2021 

 
Zahájení kontroly: doručením pověření č. 2/2022 ze dne 7. 1. 2022 
  
                                                           
  
Kontrolní zjištění    
 
Kontrolou bylo zjištěno: 

 hrubý výtěžek sbírky dosáhl částky 112 693,- Kč 
 náklady spojené s konáním sbírky byly 5 000,- Kč 
 čistý výtěžek sbírky dosáhl částky 107 693,- Kč 
 využití výtěžku sbírky na účel sbírky bylo doloženo ve výši 107 693,- Kč 
 zůstatek výtěžku na účtu k 5. 9. 2021 byl 0,- Kč 

 
Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna seznámit veřejnost s celkovým 
vyúčtováním sbírky a jejím využitím srovnatelným způsobem, jakým sbírku propagovala, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do  jednoho měsíce po schválení vyúčtování 
krajským úřadem, tedy do jednoho měsíce po doručení tohoto protokolu, nebudou-li 
vzneseny připomínky.  

 
Pochybení:    bez závad        
  

Nápravné opatření:    neuloženo 

 
Ukončení kontroly:   dokladová kontrola vyúčtování ukončena dne 7. 1. 2022 
 
 
 
Poučení o možnosti podat námitky proti protokolu o kontrole 
Proti protokolu může statutární orgán kontrolované osoby, popřípadě jím pověřený zástupce, 
podat kontrolnímu orgánu do 15 dnů ode dne jeho doručení písemně odůvodněné námitky.        
 
Podpisy kontrolujících: 
 
Alena Chaloupková   

datum 7. 1. 2022 
 

podpis 
Podepsáno 
elektronicky 

 
 
 Počet výtisků: 2 
  
Protokol obdrží: 

H&V IZOL s.r.o., sídlo Útěchov 69, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 0782371 – DS 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad 
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