
VZOR !!!  k sestavení Zprávy revizora účtů nebo revizní rady 

Zpráva revizora SDH ………………………….. za rok ………. 
 

Po provedené revizi hospodaření SDH předkládám tuto revizní zprávu: 

Zůstatek k začátku roku ke dni: ……………  

I/ v pokladně SDH činil    ……….…………….. Kč 

II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činil   .…………………….. Kč 

Příjem za rok ………… činí: 

     1)   od členů SDH členské příspěvky  …………………….. Kč 

     2)   sponzoři    …………………….. Kč 

     3)   kulturní akce (plesy, …)  …………………….. Kč 

     4)   sběr atd.    …………………….. Kč 

     5)   ……………    …………………….. Kč  

Celkem     ………………………… Kč 
 

Vydání za rok ………… činí: 

    1)   platba členských příspěvků na OSH …………………….. Kč 

    2)   valná hromada - občerstvení  …………………….. Kč 

    3)   soutěže                …………………….. Kč 

    4)   mládež     …………………….. Kč 

    5)   odborná příprava   …………………….. Kč 

    6)   zájezdy adt.    …………………….. Kč 

    7)   ………          …………………….. Kč 

Celkem     ………………………… Kč 

 

Zůstatek ke konci roku ke dni: ……………  

I/ v pokladně SDH činí    …………..………….  Kč 

II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činí  ..…………………….. Kč 

Vypracoval:  ………………………………….. 

Dne:   …………………. 

Za revizní radu SDH:  1.člen ………………………….. 

    2.člen ………………………….. 

   3.člen ………………………….. 

 

 

 



Zpráva revizní rady SDH  ............................. 

pro Výroční valnou hromadu za rok ......................................... 

 

 
Vážení členové, členky sboru! 

 

Z pověření revizní rady  SDH   ……………………. předkládám k dnešnímu jednání VVH 

zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období. 

 

Revizní rada pracovala ve složení  ……………………………………………… 

a během roku se sešla …….krát,   provedla  ……krát kontrolní činnost a revizi pokladny. 

 

Stav pokladny ke dni 1.1.201x   ……….Kč a účtu  ……….Kč, při provedené fyzické kontrole 

dne ………………  odpovídá částkám uváděným ve finančním deníku. 

 

Čerpání rozpočtu sboru v roce  …………  odpovídá - neodpovídá  schváleným záměrům jak v 

oblasti příjmové, tak i výdajové. 

 

Případný komentář - zdůvodnění: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Evidence členské základny je řádně vedena  ( ručně, elektronicky v programu KPO6, ve 

spolupráci s OSH Jihlava na www.evidencesdh.cz ) sbor má k dnešnímu dni  ……… členů, z 

toho  ………mužů a žen  ………..,   mladých hasičů  ………………..  a  dorostenců 

(dorostenek)    …………. 

Členské příspěvky v částce  ……………. Kč byly řádně odvedeny Okresnímu sdružení hasičů 

v ........................... Výbor sboru pracuje v  ………. členném složení.  Během roku se sešel  

……krát.    

Nedostatečně úkoly plní:   …………………………………………. 

Stejně tak byla - nebyla  splněna usnesení valných hromad (výroční valné hromady), vyřízení 

připomínek, stížností a námětů.  

Sbor má inventárně veden majetek v částce   ……….. Kč,     v roce    ………… byl přírůstek 

o   ………..,   úbytek o  ……………     O majetek je - není řádně pečováno. V březnu bylo 

včas podáno řádné daňové přiznání. Revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v 

roce  …….. jako řádné a současně (ne)doporučuje udělit hospodáři - pokladníkovi pochvalu 

(absolutorium) za výkon funkce. 


