
Zpráva revizní komise JmŠS za roky 2019-2020 

 

 
Revizní komise (RK) ve složení David Hampel (předseda), Jan Gorčák a Josef Lahodný se dne 19. 9. 

2021 v 8:30 sešla k osobnímu jednání na Mendelově univerzitě v Brně, a na základě podkladů od 

hospodáře JmŠS a dalších informací vypracovala tuto zprávu pro Konferenci JmŠS. 

 

RK na základě náhledu do Spolkového rejstříku konstatuje, že v rejstříku stále není zapsáno 

aktuální vedení JmŠS a Revizní komise JmŠS. I přes průtahy na straně JmŠS je tato doba enormní, 

a RK vyzývá předsedkyni JmŠS, aby si vyžádala informace o stavu věci, popř. aby nahlédla do spisu, 

neboť existuje reálná obava, že zápis do spolkového rejstříku vázne ne na soudu, ale např. díky 

nedoručitelnému dokumentu nebo podobnému problému.  

 

Na základě přehledů čerpání rozpočtu v roce 2019 a v roce 2020 a informace předsedy RK, který byl 

zapojen do komunikace ohledně vyjasňování a precizování čerpání jednotlivých položek v rámci VV 

JmŠS, RK konstatuje, že v čerpání rozpočtů neshledává věcné chyby. RK JmŠS nevidí význam ve 

druhé polovině roku 2021 kontrolovat stav pokladny, účtu a jednotlivé smlouvy a účetní dokumenty 

vzhledem k rokům 2019 a 2020; RK avizuje, že bude požadovat přehled čerpání rozpočtu za rok 

2021 v polovině ledna 2021 a poté provede kontrolu včetně roku 2021. 

 

K návrhu rozpočtu na rok 2021 a dále k přehledu čerpání rozpočtu za další roky má RK následující 

připomínky a doporučení: 

1. Vše nasvědčuje tomu, že soutěže družstev budou zahájeny. V tomto případě je třeba navrhovat 

v položkách 21 až 24 obvyklé částky, nikoliv nuly. 

2. V položkovém přehledu nejsou výdaje/příjmy z/do pokladny, za rok 2021 doplnit. 

3. Vzhledem k tomu, že OŠS účtují v rámci JmŠS, nemá smysl dále uvádět položku 76. 

Prostředky jsou pouze „vyhrazeny“ jednotlivým OŠS, nikoliv odeslány mimo spolek. 

4. Pro zvýšení vypovídací schopnosti doplnit na závěr přehledu čerpání rozpočtu následující 

údaje: 

a. Počáteční stav účtu 

b. Počáteční stav pokladny 

c. Počáteční finanční prostředky celkem 

d. Plánované příjmy 

e. Plánované výdaje 

f. Konečný stav finančních prostředků 

g. Konečný stav účtu 

h. Konečný stav pokladny 

i. Rozdíl konečného a počátečního stavu finančních prostředků 

j. Počáteční stav prostředků vyhrazených pro OŠS celkem 

k. Konečný stav prostředků vyhrazených pro OŠS celkem 

l. Tabulku s údaji j. a k. pro jednotlivé OŠS 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 19. 9. 2021                                                                doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.  

                                                                                                                      předseda RK  


