
Zpráva revizní komise ČSRS za období od VH 2017 

 
1. Vlastní činnost RK 

Revizní komise pracovala ve složení Rychtecký Jos. (předseda), Urban Jan (místopředseda) a 

Kolandová Dagmar. Revizní komise pracovala podle svého plánu činnosti v intencích platných stanov 

ČSRS, rozhodnutí valné hromady ČSRS, příslušných právních předpisů regulujících činnost spolků. 

Kromě plnění povinností revizní komise vyplývajících z uvedených v dokumentů bylo snahou RK pomoci 

VV při vytvoření takových podmínek pro činnosti svazu, aby činnost orgánů svazu byla pro členy jasná a 

i vedoucí funkcionáři členů svazu věděli, jaké informace a do kdy je nutné vedení svazu, aby mohli ve 

prospěch členů odpovědně pracovat. 

Revizní komise se od VH sešla 3 x. Na svých jednáních řešila interní otázky Revizní komise (plán 

činnosti, základní rozdělení úkolů; plnění jednotlivých úkolů členů revizní komise), obecně 

problematikou činnosti VV, plněním úkolů VV uložených VH, věnovala se i organizační a řídícím 

dokumentům ČSRS přijatých VV. Mimo jednání byla provedena kontrola evidence členské základny a 

kontrola účetnictví. VV obdržel zápisy z jednání revizní komise, výsledky kontrol a připomínky a návrhy 

na úpravy přijatých interních směrnic. 

 

2. Činnost výkonného výboru 

Výkonný výbor se scházel podle potřeby, častěji než vyžadují Stanovy ČSRS nebo Organizační řád 

ČSRS. Z každého jednání výkonného výboru byl zpracován zápis. U většiny projednávaných bodů se 

vyskytuje nějaký závěr, tj. rozhodnutí výkonného výboru. Termínové zpracování zápisu je někdy velmi 

pozdní. Není tak vždy naplňován bod 3 části 7 Organizačního řádu ČSRS. Zvláště na začátku letošního 

roku bylo toto zpoždění výrazné. Z pohledu řízení svazu nepovažuje RK za vhodné, aby se zápis 

definitivně schvaloval na dalším jednání výkonného výboru. Dojde-li ke zpoždění zpracování zápisu 

anebo i z jiného důvodu není zápis projednán na následujícím jednání, je již posouzení „správnosti“ 

zápisu problematičtější. Dojde-li k delšímu intervalu jednání výkonného výboru, může mít tato 

problematika zvýšený význam. Revizní komise proto doporučuje při zasílání konceptu, pokud možno 

v termínu stanoveném v organizačním řádu, současně stanovit podmínky pro zasílání připomínek 

anebo ke schválení zápisu jiných technických možností (sdílená data na internetu). 

Výkonný výbor, zejména pak sekretář svazu p. Krauskopf, věnoval hodně úsilí upřesnění členské 

základny. Nebyly při tom vždy plně splněny úkoly uložené výkonnému výboru na Valné hromadě 2017. 

To ale rozhodně nebylo na škodu. Za podstatnější revizní komise považuje nesplnění všech úkolů 

uložených VV na VH 2017 ve vztahu k členské základně, zejména pak body 6, 7 usnesení VH. VV 

nezaujal žádné stanovisko k připomínkám zaslaných RK k přijatým interním směrnicím. Výkonný výbor 

by neměl opomíjet vyjádření členů nebo ostatních orgánů svazu. 

Pro zlepšení činnosti výkonného výboru by prospělo, kdyby pro svou činnost měl zpracován plán 

činnosti. 

 

3. Hospodaření ČSRS 

Členka revizní komise provedla dvakrát kontrolu účetnictví za rok 2017. Hospodaření svazu je 

vedeno v podvojném účetnictví. Účetnictví je vedeno přehledně, doklady jsou řádně číslovány a 

zaúčtovány. Na dokladech je podpis předsedy nebo hospodáře svazu. Na každém jednání VV je 

věnován bod hospodaření svazu od předcházejícího jednání výkonného výboru. Doklady mají 

předepsané účetní náležitosti. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Na posledním jednání revizní komise projednávala i „Přílohu k účetní uzávěrce 2017“. Revizní 

komise nepovažuje za správné použití účetního konta „580001 Poskytnuté příspěvky členům na 

činnost“ pro zaúčtování prostředků svazu zasílané na základě „Darovací smlouvy“. Správné by bylo 

použití účetního konta „546xxx Dary“. Vzhledem k tomu, že prostředky byly poskytnuty z vlastních 



zdrojů a pro činnost členů, RK akceptuje toto realizované zaúčtování pro rok 2017. Doporučuje pro rok 

2018 a následující roky řešit zaúčtování příspěvků členům podle podepsané smlouvy. 

Detaily z hospodaření jsou ve zprávě výkonného výboru. 

 

 
       

  

 

       

  

Josef Rychtecký 
        předseda revizní komise 


