Zpráva Ústřední revizní komise OS ČMS
(pro zasedání 3. Rady ÚZ OS ČMS dne 22.6.2018)
Ústřední revizní komise OS ČMS se sešla na svém zasedání 22.6.2018 ve složení J. Stupka
a A. Mádlová. D. Nosková se nemohla zúčastnit z pracovních důvodů. Komise se zabývala
kontrolou hospodaření za 2. pololetí roku 2017 a 1.-5.2018 jak na účtu OS ČMS, tak i BOZP
a vyhodnocením příspěvkové morálky organizací i individuálních členů v roce 2018.
Kontrolou účetních dokladů byly zjištěny následující nesrovnalosti v zaúčtování dokladů
v hospodaření OS ČMS:
-

-

rok 2017 – výpis z banky 024 20.9.2017 nezaúčtován poplatek 80,- Kč za výpis
výpis z banky 033 31.12.2017 bylo zaúčtováno 325,- Kč místo 225,- Kč za
vedení účtu
rok 2018 – výpis z banky 007 16.3.2018 v pokladní knize byla omylem odečtena
částka členských příspěvků Archeologického ústavu ČSAV

V oblasti BOZP byly vynaloženy částky 5.150,- Kč a 690,- Kč na materiály k dané
problematice nejprve v únoru z účtu OS ČMS. Stejné částky pak odešly z účtu BOZP
12.3.2018, ale jako navrácení finančních prostředků na účet OS ČMS do konce května
nedoputovaly.
Na členských příspěvcích bylo za období 1.-5.2018 od ZO a individuálních členů celkem
vybráno 91.057,- Kč, tj. 64,1% ročního plánu. Velmi pěkný výsledek kalí skutečnost, že se na
něm nepodílí 21 ZO či MO OS ČMS z celkového počtu 47 subjektů. Mezi neplatícími
subjekty byly ZO při OV KSČM Praha 1, Prachatice, Teplice, Hradec Králové, Jičín,
Pardubice, Svitavy, MěV Brno, Brno-venkov, Znojmo, Břeclav, Vyškov a Šumperk, dále pak
MO v Lanžhotě, v Pasohlávkách a v Rožnově. Dalšími neplatícími ZO či MO při Středočeské
KR KSČM, Chomutov, Přerov, Havířov a Karviná-Ráj. Z poloviny se na výběru členských
příspěvků za ZO podílí ZO při ÚV KSČM.
V oblasti BOZP obdrželo OS ČMS zatím jen 117.301,- Kč z plánované částky 800,000,- Kč.
V rámci zasedání byla diskutována nehospodárnost spojená s vedením účtu OS ČMS v České
spořitelně (výpisy s 10-ti denní četností vždy za 80,- Kč, kvartálně poplatek za vedení účtu ve
výši 225,- Kč, a to jak pro vlastní účet OS ČMS, tak pro Fond K. Heneše, neexistence
internetového bankovnictví a z toho vyplývající placení např. poplatků za telefon složenkou
zpoplatněnou vždy 33,- Kč). ÚReK OS ČMS doporučuje Radě ÚZ OS ČMS, příp. ÚZ OS
ČMS opětovně se zabývat možností zefektivnit vedení účtu (snížit četnost výpisů, zavést
internetové bankovnictví, příp. převést účet do jiné banky).

Ing. Jan Stupka
předseda ÚReK OS ČMS
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