
ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ČRK 

předkládaná na 9. sjezdu ČRK dne 25.9.2021 

 

Vážení účastníci 9. sjezdu, dámy a pánové! 

Předkládám sjezdu ČRK tuto zprávu Revizní komise českého radioklubu za období mezi 8. sjezdem a 

sjezdem dnešním, tedy 9. sjezdem ČRK. 

Toto období, od 11.3.2017 až k dnešnímu dni, bylo z pohledu členů Revizní komise obdobím zcela 

zvláštním, spíše ojedinělým. 

V létě 2017 zemřel člen RK ing Jaroslav Bažant Ph.D, OK1 WF. V r. 2018 byl na jeho místo kooptován 

Josef Burian, OK1AY. Ve složení OK1AY, OK1MTZ, OK1MY pracovala RK po zbývající, velmi zvláštní, 

období.  

Revizní komise se zúčastňovala – s hlasem poradním – jednání Rady ČRK s cílem, být podrobně 

informována o průběhu řešení otázek, týkajících se chodu a hospodaření ČRK. Díky vysoce 

profesionální činnosti v oblasti hospodaření hospodáře ČRK Mirka OK1DVM, perfektnímu přístupu 

Libuše OK1LYL tajemnice ČRK, a zodpovědnému přístupu předsedy ČRK Jirky, OK1RI a členů Rady 

ČRK, lze k dnešnímu dni konstatovat:  

Vedení účetnictví je prováděno v souladu s příslušnými zákony, účtováno je o hmotném i nehmotném 

majetku a o prostředcích ČRK je vedena řádná účetní evidence. 

V uvedeném období byly prověřeny nemovité majetky (budovy, stavby a pozemky), vedené 

v evidenci ČRK s porovnáním se zápisy na listech vlastnictví – podle jednotlivých katastrů nemovitostí. 

Byly zjištěny odchylky drobné povahy, např. v evidencích, kde nebyly zaznamenány přesné výměry 

anebo tvary pozemků ve vztahu k obecním místním mapovým listům – následně byly tyto 

nemovitosti zavedeny do inventur v souladu s nynějším stavem. 

Nemalý objem času jednání Rady ČRK byl věnován údržbě, pronájmu a zajištění případné 

modernizace našich objektů a prostor v některých z nich. Výsledkem tohoto zaměření Rady ČRK je 

stabilní zajištění výnosů z pronajatých prostor v nemovitostech ČRK. 

Při provádění pravidelných ročních fyzických inventur, obvykle ke konci kalendářního roku, se práce 

inventurní komise se zúčastňovali členové RK ČRK. Na místě tak probíhala kontrola stavu hmotného 

majetku a zařízení. RK kontrolovala naplnění jednotlivých smluv a řádnou evidenci o pronájmu 

přístrojů v evidenci ČRK pro naše přidružené spolky. Nebyl zjištěn rozdíl mezi podmínkou zápůjčky a 

reálným stavem zapůjčeného zařízení. O všech těchto skutečnostech je vedena na sekretariátu ČRK 

úplná a podrobná evidence. 

Členové RK prováděly několikrát ročně fyzickou kontrolu hotovosti v pokladně ve vztahu ke stavu 

výše hotovosti, zapsanou v účetnictví. Nikdy nebyly zjištěny žádné rozdíly, pokladna je vedena 

v souladu s účetními předpisy. 

Dokud opatření státních orgánů umožnilo připravovat a projednávat kolektivně rozpočet činnosti 

ČRK, bylo takto činěno. Tyto návrhy rozpočtu na nejméně polovinu roku, nejvýše na jeden kalendářní 

rok, byly naplněny, finanční prostředky nebyly nedůvodně čerpány. 



Jednání a hospodaření Rady ČRK bylo po celé hodnocené období v duchu činnosti řádného 

hospodáře se svěřeným majetkem. Fakta lze nalézt v ročních účetních závěrkách, podaných v daných 

termínech řádných daňových přiznání.  

Např.: 

Hodnoty majetku ČRK jak je uvedeno ve státních účetních výkazech: ROZVAHA, řádek A.II.: číslo je 

pro r. 2020 a i z roku 2017 stejné.  

Přijatá výše finančních prostředků z členských příspěvků mezi r. 2020 a r. 2017 se za toto období  

zvýšila o + 2,7%. (řádek B.II.4. Výkaz zisků a ztráty). 

Tržby za vlastní výkony a za zboží -zejména výnosy z pronájmů- (řádka B.III. Výkazu zisků a ztráty) se 

v r. 2020 zvýšily o + 3,9% o proti r. 2017. 

ČRK nepřijal žádný finanční úvěr a ani o takovou finanční službu nežádal a nežádá. 

ČRK podávalo každý rok žádost o finanční dotace ze státních zdrojů, každoročně dotace obdržel, 

řádně a účelově je využil a také řádně o nich účtuje. 

 

Rok 2020 a i první polovina r. 2021 byly poznamenány nařízením, vydané příslušnými orgány České 

republiky v návaznosti na koronavirová opatření. Bylo omezeno se scházet; členové RK pracovali 

s využitím e-mailové komunikace.  

Inventura za účetní období r. 2020 (na přelomu let 2020 a 2021) proběhla zejména evidenčně; 

důvodem bylo opatření vlády proti šíření koronaviru. Navíc, většina kompetentních osob je 

v ohrožené věkové skupině. To ale vůbec neznamená, že by majetek a účty ČRK nebyly kontrolovány, 

i když tato inventura měla k momentálním objektivním podmínkám jinou povahu. 

 

Žádám delegáty a přítomné členy ČRK na 9. sjezdu, aby se v diskusi obrátili na RK s případnými 

dotazy.  

Navrhuji delegátům a přítomným členům ČRK 9.sjezdu ČRK, aby zprávu RK za funkční období od 8. do 

9. sjezdu schválili. 

Závěrem dovolte, abych oběma členům revizní komise ČRK, ale i hospodáři ČRK a tajemnici ČRK 

poděkoval za dobrou a konstruktivní spolupráci. 

Protože jsem se rozhodl již v dalším období nekandidovat do žádného orgánu ČRK, chci popřát nové 

Revizní komisi, na tomto 9. sjezdu zvolené, mnoho úspěchů a spokojenosti z práce pro naši 

radioamatérskou komunitu. 

 

Pavel Kupilík 

  


