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DR SH obdržela dne 4.3.2010 stížnost od Zbyňka Čecha na pozdě odevzdané účetnictví Studentské 
unii ČVUT ve znění: 

 

Ahoj, 
 
jelikoz klub jeste nema odevzdane ucetnictvi za 1.pololeti roku 2009, 
ktere melo byt odevzdano do 15. rijna 2009, byl bych rad, 
pokud by dozorci rada zjistila kdo je odpovedny za toto 
v dejinach SU neuveritelne zdrzeni a navrhla v ramci sveho 
usneseni kroky vedouci k naprave. 
 
Diky 
 
Zbynek 

 

Průběh šetření 

Šetřením byl pověřen člen dozorčí rady Zdeněk Bandík. 
Během šetření byl kontaktován vedoucí kanceláře a místopředseda klubu Silicon Hill Jakub Andr, 
aby sdělil svoje stanovisko k této stížnosti. Přiznal, že k pochybení došlo. Jakub Andr uvedl, že 
v době, kdy byl správcem DUSPSu Stanislav Šmejkal a zároveň byl účetním Studentské unie, 
probíhalo hlášení stavu klubu Studentské unii následovně: kancelář odevzdala podklady pro 
zpracování účetnictví a soupis majetku a zbytek informací si zajistil Stanislav Šmejkal sám právě 
z DUSPSu.  
V době, kdy Stanislav Šmejkal  přestal DUSPS spravovat, vedoucí kanceláře nevěděl o povinnosti 
podávat hlášení o stavu klubu Studentské unii. 

 

Závěr šetření 

Z interního předpisu Studentské unie č. G1/2002 jednoznačně plyne, že hlášení o stavu klubu 
odevzdává předseda klubu. U tak velkého klubu jakým je Silicon Hill není jistě v možnostech 
předsedy, aby zpracovával hlášení sám. Proto má předseda kancelář, aby se o podobné povinnosti 
starala. Dozorčí rada SH proto žádá předsedu klubu Bc. Jiřího Dostála k přijetí opatření, která 
v budoucnu zamezí pozdnímu odevzdání hlášení klubu a aby o přijatých opatřeních informoval 
dozorčí radu klubu SH a představenstvo klubu SH do třiceti dnů od schválení této zprávy. 
 

Schváleno dozorčí radou klubu SH v Praze dne 4. 4. 2010  
 
 
 
..................................                 .................................... 
   Bc. Pavel Mlýnek             Zdeněk Bandík 
   předseda DR SH       člen DR SH pověřený šetřením 


