Zpráva o činnosti Revizní komise Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu
v roce 2019 a stanovisko k návrhu rozpočtu Svazu na rok 2020
– pro výroční konferenci Svazu konané dne 26. února 2020 –
- předkládá Václav Špalek, předseda Revizní komise OSPVV

-

Revizní komise je ve smyslu stanov Svazu nejvyšším kontrolním orgánem Svazu, nezávislým
na Společném výboru. Ze své činnosti se zodpovídá konferenci Svazu.
Revizní komise od posledních voleb v roce 2019 pracovala ve složení V. Špalek, A. Magala,
J. Sojka, J. Günter a M. Kuldová. Všichni členové revizní komise přistupovali k plnění
určených úkolů včas a odpovědně. Dnešní konferencí uplynul první rok volebního období, na
které byla tato komise zvolena.
V roce 2019 se Revizní komise sešla celkem 4x, a to ke kontrolám hospodaření za příslušné
čtvrtletí. Druhé a třetí čtvrtletí bylo hodnoceno na společné schůzi.
Komise pravidelně projednávala činnost Společného výboru v oblasti hospodaření a čerpání
rozpočtu. O svých závěrech pravidelně informovala Společný výbor a předkládala návrhy na
aktuální úpravy rozpočtu a rozložení finančních aktiv svazu.
Komise se zabývala především:
- dohledem na včasné zpracování návrhu rozpočtu Svazu a jeho projednáním
- kontrolou zpracování a včasného odevzdání daňového přiznání za OSPVV
- zpracování účetní závěrky a odevzdání do Sbírky listin a dalších povinností vůči
rejstříkovému soudu
- pravidelnou kontrolu čerpání rozpočtu Svazu v jednotlivých čtvrtletích běžného roku,
svá stanoviska předávala Společnému výboru
- pravidelnou kontrolou plateb členských příspěvků, dlužné organizace opakovaně
ve spolupráci se sekretariátem upomínala
- čtvrtletní fyzickou kontrolou účetních dokladů a jejich řádným zaúčtováním
- kontrolou pokladny, pokladní knihy a peněžního deníku
- dohledem nad bankovními účty Svazu
- hospodařením Komise podpůrného fondu, řádným vyřizováním žádostí o podporu.
Jednání Revizní komise se pravidelně zúčastnila hospodářka Svazu M. Trousilová i předseda
Komise podpůrného fondu J. Škaloud.
Materiály projednávané v Komisi předkládal předseda Komise pravidelně Společnému
výboru. Jednalo se zejména o tyto dokumenty:
- stanoviska ke čtvrtletním zprávám o hospodaření Svazu
- doplňovací návrhy a stanoviska k návrhům rozpočtu na příslušný rok
- výsledky přímé kontroly účetních dokladů – faktur, objednávek, platebních příkazů,
výdajů v hotovosti z pokladny a jejich ověření a schválení podpisy oprávněných
pracovníků

1

přehledy stavu běžných a termínovaných účtů a jejich optimálnímu rozložení
výsledky kontroly placení členských příspěvků ZO Svazu a včasné upozorňování ZO
na dluhy v členských příspěvcích
- oprávněnost žádostí o podporu z Podpůrného fondu a evidenci poskytování podpor
členům ZO.
Z každého zasedání komise a provedené kontroly byl pořízen zápis. Všechny zápisy ze
zasedání Komise a provedených kontrol účetních dokladů za hodnocené období jsou uloženy
v sekretariátu Svazu.
-

Revizní komise v průběhu roku dále projednala:
- stav členské základny a vývoj příjmů z členských příspěvků
- další aktuální otázky Svazu spojené s hospodařením – daňové přiznání právnických
osob a inventarizaci majetku
- hospodaření s odborovým majetkem spravovaným Majetkovou, správní a delimitační
unií OS a Klubem školství a vědy v Brně
- předložila Společnému výboru návrh na změnu rozložení finančních prostředků a
doporučila uložení finančního podílu z prodeje DOS na spořící nebo termínovaný účet
- průběžně sledovala aktuální změny obecně závazných předpisů v účetnictví
Svaz má od roku 2015 uzavřenou smlouvu s pí Vlachovou, která nám obstarává personální
agendu. Pražská správa sociálního zabezpečení provedla v roce 2019 kontrolu placení
pojistného a veškerých dalších povinností v této oblasti a neshledala žádné závady. Účetnictví
zatím vedeme vlastními silami a na konci roku je necháváme zpracovat účetní paní
Soulkovou, která pro Svaz vyhotoví daňové přiznání, závěrku a ostatní potřebné účetní
doklady.
Revizní komise v uplynulém roce zjistila jednu chybu v pokladní knize, která byla
bezprostředně opravena. Dokladová evidence je vedená sekretariátem Svazu a hospodářkou
Svazu podle účetní osnovy.
Revizní komise může také konstatovat, že situace v placení členských příspěvků je u velké
části základních organizací vzorná. Přesto ¼ ZO není schopná plnit své povinnosti určené
Stanovami a Finančním řádem Svazu. Dlužné organizace jsou pravidelně a opakovaně
upomínány.
Při kontrole čerpání Podpůrného fondu (PF) Svazu se RK za účasti předsedy Komise
zaměřila na kontrolu žádostí o podpory z Podpůrného fondu, správnost přiložených dokladů,
dodržování statutu PF a výši poskytovaných podpor.
Revizní komise nezaznamenala v této oblasti nedostatky ani jakékoliv stížnosti. Postup
Komise při schvalování podpor odpovídá Finančnímu řádu Svazu i Statutu Podpůrného fondu.
Oba tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách Svazu.
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Stanovisko revizní komise ke zprávě o hospodaření Svazu v roce 2019
a k návrhu rozpočtu na rok 2020
Revizní komise se podrobně zabývala kontrolou hospodaření Svazu v průběhu celého
předchozího roku. Rovněž návrh rozpočtu na rok 2020 předložený Společným výborem Svazu
byl pečlivě projednán na schůzi Revizní komise dne 22.1.2020. V předchozích letech se
podařilo snížit schodek rozpočtu na minimum a za rok 2019 končí hospodaření Svazu
s přebytkem.
Při projednávání zpráv o hospodaření Revizní komise sledovala vývoj příjmů a výdajů
v jednotlivých položkách rozpočtu.
Revizní komise projednala zprávu o hospodaření v roce 2019 a doporučila Společnému
výboru předložit ji dnešní konferenci delegátů ZO Svazu.
Při přípravě a projednávání návrhu rozpočtu na rok 2020 Revizní komise pozorně sledovala
zabezpečení příjmové části rozpočtu vzhledem k výsledkům hospodaření majetkových
odborových orgánů a snižování stavu členské základny odborového svazu. Přitom Komise
hledala možnosti dalšího snížení rozpočtového schodku. Klesající výnosové úroky
z termínovaných vkladů výrazně ovlivňují výnosové položky rozpočtu Svazu. V roce 2018
skončil tříletý termínovaný vklad u České spořitelny s úrokem 0,7 %, vzhledem k tomu, že se
nepodařilo najít žádné výhodnější úroční, Revizní komise schválila jeho obnovení, ale nyní
jenom s úrokem 0,3 %. Díky jednání hospodářky Svazu se také daří udržovat poplatky na
běžném účtu u ČS na nejnižší možné úrovni. Rozpočet svazu vychází ze skutečností
v předchozích letech a reálných možností maximálních příjmů a minimálních výdajů. Příznivý
výsledek hospodaření Svazu v roce 2019 ovlivnil mimořádný příjem z prodeje budovy DOS a
rozpočet na rok 2020 je tedy opět plánován se schodkem.
Revizní komise je přesvědčena, že Společný výbor nakládá s finančními prostředky Svazu
hospodárně a v souladu se schváleným rozpočtem, stanovami i finančním řádem a nemá proto
připomínky k jeho hospodaření. Rovněž správa Podpůrného fondu je vedena velmi odpovědně
a Revizní komise s uspokojením oceňuje svědomitou práci všech členů Komise pro správu
podpůrného fondu při projednávání žádostí členů ZO.
Revizní komise na základě zprávy o hospodaření Svazu v roce 2019 a návrhu rozpočtu na rok
2020, který zohledňuje reálné možnosti na příjmové stránce a hledá možné úspory na straně
výdajů, navrhuje, aby konference delegátů:
- vzala na vědomí a přijala kladně zprávu o hospodaření Svazu za rok 2019,
- vzala na vědomí a přijala kladně zprávu o činnosti Revizní komise za rok 2019
- schválila předložený rozpočet Svazu na rok 2020
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům Revizní komise za jejich práci v uplynulém
roce.
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