ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ČRK
za období mezi 7. a 8. sjezdem Českého radioklubu
předložená na 8. sjezdu ČRK dne 11.3.2017

Vážené dámy, pánové přátelé radioamatéři!
Předkládám 8.sjezdu zprávu Revizní komise českého radioklubu za uplynulé období ,tj. od posledního
7. sjezdu naší organizace, který byl dne 23.3.2013
Na tomto sjezdu, zvolená Revizní komise ČRK v čele s jejím předsedou Luďkem Salačem OK1VSL
pracovala po celou dobu s tím, že na základě rezignace Luďka Salače na svoji funkci a členství v komisi
byl za člena komise kooptován v srpnu 2016 Pavel kupilík,OK1MY a následně byl na zasedání této
komise zvolen jejím předsedou.
Revizní komisi byl uložen posledním sjezdem úkol zjistit stav věci kolem nemovitosti v Jablonci n/N,
stav hospodaření a pravdivost zprávy, podané OK1SQK.Po provedeném místním šetření, zjištění
skutečností a přijatých (i následně realizovaných) nápravných opatřeních, byla záležitost uzavřena.
Podrobnější informace jsou obsaženy v zápisech RK ze dne 22.12 2013 ve svém 4.bodu a z jednání
Rady ČRK ze dne 17.12.2013.
Ze Stanov ČRK je posláním RK ČRK kontrolovat hospodaření Rady ČRK. Rada ČRK pracovala
v posledním období podle ročních rozpočtů, sestavených a následně schválených vždy s přelomem
roku. Sestava rozpočtu se opírala o skutečnosti minulých období, avšak se zahrnutím očekávaných
událostí a vývojových trendů, zejména v oblasti příjmů dotací od různých sektorů (MŠTV, SAZKA…).
Revizní komise bedlivě sledovala návrhy rozpočtů, svou přítomností na všech jednáních Rady
s hlasem poradním, vznášeli členové RK dotazy k hospodaření a nechávali si i vysvětlovat některé
údaje. Shrnout lze, že rozpočty byly navrhovány a schváleny jako „přiměřeně vyrovnané“. RK ČRK
potvrzuje, že čerpání z rozpočtu – jednotlivých kapitol - bylo střídmé, racionální a respektovalo
maximální hospodárnost a efektivnost užití peněz ČRK.
Neméně důležitou oblastí RK bylo směrování kontroly hospodaření Rady, evidování a nakládání
s majetkem ČRK. Členové RK někdy zaznamenávali různé „informační šumy“; šlo o to, zjistit stav věci
a ověřit, že i Rada ČRK pracuje jako řádný hospodář s majetkem ČRK. Při provedení fyzických inventur
za účetní období r.2016 jsem se s dalším členem RK zúčastnil celé fyzické inventury na provedení
inventur řádně ustanovenou inventurní komisí v čele s jejím jmenovaným předsedou. V rámci takto
provedené inventury v plném souladu s ustanovením zákona o účetnictví (zkontrolováním fyzického
stavu a porovnáním s evidencí) nebyla zjištěna neshoda. Jednotlivé položky inventurních seznamů,
po zkontrolování byly zatříděny a i nově označeny štítkem s příslušnými údaji. Majetek ČRK je řádně
evidován, jeho existenci inventura potvrdila. Konečné uzavření inventur proběhne v souladu se
zákonem o vedení účetní evidence a provádění inventur.
Kontrola pokladen ČRK byla prováděna opakovaně v každém roce; zaměření bylo vedeno i na období
předávání funkce Tajemníka ČRK. Kontrolami byl potvrzen soulad mezi hotovostí v pokladně (i všech
jednotlivých měn) a údajem v příslušných dokumentech (pokladní kniha) účetnictví ČRK.
RK konstatuje jako dobrý, vysoce kvalifikovaný krok Rady ČRK, svěřit vedení účetnictví ČRK do výkonu
profesionální firmy ,která je zárukou správnosti vedení účetnictví. Pozitivní rozdíly jsou patrné již
nyní.

RK ČRK bedlivě sledovala ze své posice vývoj a činnost Rady ČRK ve věci měnících se (snižujících se)
dotací a příspěvků všech tipů, jež na straně příjmů ČRK mohly zásadně proměnit celý ČRK – v rovině
finanční a následně i dluhových služeb. ČRK nemá žádné půjčky. Podle názoru RK ČRK byla přijata (byť
ne populární) opatření nanejvýš nutná a zavedená v nejvyšší čas. Tato cesta – vlastních úspor a
hledání i dalších vlastních zdrojů a rezerv je jedině správná. Jedině tato cesta vede k udržení majetku
ČRK, nenechat se přinutit okolnostmi k jakémukoli prodeji nemovitostí. Nelze se na cokoli jiného
(milodary apodob) spoléhat.

Závěrem mé zprávy poděkuji všem členům RK-současným i minulému za jejich práci a čas, strávený
na takové činnosti a i vám všem za vaši pozornost.

………………………………………………………
Pavel KUPILÍK, OK1MY
předseda RK ČRK

