Zpráva o činnosti revizní komise 7. střediska Blaník Praha v roce 2017
Revize prováděli: Jan Semela (Bořek), Jaromír Mareček (Lev), Jiří Fait (George)
Revizní komise v roce 2017 pracovala ve výše uvedeném složení. K některým
náročnějším kontrolám (jako například kontrola letních táborů a vyúčtování dotace
MŠMT) byli přizváni na pomoc i další činovníci střediska.
Vyjádření k revizní zprávě z roku 2016 – nápravná opatření
Praha
3. října 2018

Po odstranění všech nedostatků, které bylo možno napravit, byla 11.5. 2018 provedena
archivace prvotních dokladů z roku 2016 s následujícím stanoviskem.
Část LT je kompletní a zcela v pořádku.
V části OI chybí tyto doklady:





oddíl 4138a Modrý klíč skautky - účet číslo Oi04 (várnice za 4.348,-kč),
oddíl 3168 Mayové - účet číslo Oi03 (stan Hannah za 3.992,-kč),
oddíl 3168 Mayové - účet číslo Oi04 (karimatka, spacák za 4.899,-kč),
oddíl 3168 Mayové - účet číslo Oi05 (stan Ferrino za 3.445,-kč).

Všechny 4 chybějící položky jsou zahrnuty ve vyúčtování dotace MŠMT 2016 na
obnovu inventáře.
Pokud revizní komise v roce 2016 poukazovala na určité položky ze střediskové části
OI, tak je třeba konstatovat, že v roce 2017 byla vynakládána výrazně větší pečlivost
v oblasti hospodaření se střediskovou částí OI.
Revizní komise rovněž zaznamenala výrazné pokroky v mnoha dalších oblastech, ať se
jedná o evidenci a účtování malých a velkých akcí, rozdělování dotací a evidence s tím
související apod. Revizní komise zaznamenala a velmi positivně chválí konání střediska
v oblasti hospodářsko-administrativní.
Dotace MHMP
Proběhla kontrola správnosti a úplnosti vyúčtování dotace včetně souladu
vyúčtovaných prostředků s předmětem grantu. Neproběhla fyzická kontrola dokladů.
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Revizní komise má poznámku pouze k jednomu jedinému dokladu u tábora Černého
šípu a Modrého klíče byl použit doklad za dopravu osob ve výši 18 150,- Kč. Faktura
byla přefakturována Robertem Štěpničkou, jehož bydliště je na stejné adrese jako sídlo

střediska. Tuto shodu považuje revizní komise za spíše nešťastnou a doporučuje se
podobným shodám do dalších let vyvarovat.
Jinak revizní komise nenalezla žádné nedostatky.
Dotace od Prahy 4
Proběhla kontrola správnosti a úplnosti vyúčtování dotace, neproběhla fyzická kontrola
dokladů. Dále proběhla kontrola způsobu nakládání s prostředky.
Revizní komise pouze konstatuje, že ze zkušeností z předchozích let není vhodné
dotovat grantem potraviny pro účastníky akce, obzvlášť, když existují jiné výdaje
(doprava či ubytování), které byly popsány v žádosti o grant.
Jinak revizní komise nenalezla žádné nedostatky a je jí líto, že se nepodařilo realizovat
projekt na zabezpečení kluboven.
Vyúčtování ČK Řemřich 2017
Proběhla kontrola správnosti a úplnosti vyúčtování vzdělávací akce, včetně čerpání
dotace MŠMT, neproběhla kontrola fyzických dokladů. Dále proběhla kontrola způsobu
nakládání s dotovanými prostředky.
Revizní komise nenalezla žádné nedostatky.
Inventarizace za rok 2017
Inventarizace za rok 2017 proběhla řádně a byly pořízeny zápisy z této činnosti. Revizní
komise se soustředila na letní tábory a tzv. obnovu inventáře a kontrolovala, zda
všechny položky, které mají být uvedeny v inventarizaci, tam skutečně uvedeny byly.
Lze konstatovat, že obecně toto tvrzení platí. Revizní komise však u několika oddílů
nalezla nesrovnalosti mezi vyúčtováním táborů a obnovou inventáře a položkami
evidovanými v inventarizaci. Tento nesoulad byl dodán člověku zodpovědnému za
hospodaření ve středisku. Nejčastější chyby byly:


Strana
2/5



Evidování tzv. hromadných věcí, v evidenci majetku má být správně evidována
každá věc jednotlivě
Evidování majetku, který svou podstatou není dlouhodobý majetek, např.
spotřební materiál.
Špatná volba způsobu pořízení majetku. Většina pořizovaného majetku je
pořizována z dotací MŠMT.

Vyúčtování dotací MŠMT

Proběhla kontrola formálního vyúčtování dotace, způsobu nakládání s prostředky a
souladu fyzických dokladů s formálním vyúčtováním v systému H.skauting.
Revizní komise dohlížela na podrobnou kontrolu prvotních dokladů obnovy inventáře,
která probíhala již na podzim daného roku. Při této kontrole bylo odhaleno několik
typických chyb a nedostatků, které byly v kompetenci asistenta hospodáře pro ltoi
neodkladně opraveny.
Revizní komise se rovněž zaměřila na to, jak důsledně ve středisku probíhá tato
podzimní kontrola, při které kontroloři účtenek pracují za úplatu a zda se k výsledkům
kontroly přihlíží při vyplňování excelovského formuláře s vyúčtováním dotace MŠMT.
Ze zjištění lze učinit závěr, že odhalení všech chyb v tomto prvopočátku není zcela
stoprocentní, proto revizní komise nabádá přistupovat k této důležité kontrole
maximálně svědomitě a dbát na pečlivou nápravu všech zjištění. Zejména pak
doporučujeme hospodáři střediska přihlížet k výsledkům této podzimní kontroly a
nepoužívat žádný z „podezřelých“ účtů do vyúčtování dotace MŠMT. Jinak tato
podzimní kontrola má obrovský smysl, protože dokáže odhalit drtivou většinu
nedostatků ještě před tím, než se vyúčtování dotace odevzdává, což revizní komise
považuje za dobře nastavený mechanizmus ve středisku.
Mezi časté chyby stále patří faktury, na kterých odběratel není středisko, ale soukromá
osoba. Na tuto věc je nutné myslet již při tvorbě objednávky v e-shopu a využít
možnosti rozdílného zadání fakturační a dodací adresy. Jinak revizní komise neshledala
žádné vážnější nedostatky.
Revizní komise nyní kompletuje všechny obálky s prvotními doklady, znovu kontroluje
jejich obsah a připravuje vše pro archivaci.
Hospodaření letních táborů
Proběhla kontrola formálního vyúčtování táborů včetně jejich hospodářského výsledku,
způsobu nakládání s prostředky a souladu fyzických dokladů s formálním vyúčtováním
v systému H.skauting.
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Revizní komise se podílela na podrobné kontrole prvotních dokladů z táborů, která
probíhala již na podzim daného roku. Při této kontrole bylo odhaleno několik typických
chyb a nedostatků, přičemž většina z nich byla v kompetenci asistenta hospodáře pro
ltoi neodkladně opravena. Některé zjištěné nedostatky však zůstaly nevyřešeny i rok
poté, což revizní komise považuje za nepřijatelné.

Jako častou chybu lze zmínit špatně určenou výši spotřeby vozidla pro výpočet
cestovního příkazu. Většina dnes používaných vozidel má již výrobcem stanovenou
hodnotu tzv. kombinované spotřeby (v TP třetí údaj), správně tedy používáme pro
výpočet toto číslo a nikoliv aritmetický průměr všech tří hodnot z TP, jak jsme byli
zvyklí dříve.
Dalším nedostatkem jsou faktury placené převodem z účtu, u kterých chybí potvrzení o
realizaci bankovní transakce. Jinak nebyly ve vyúčtování táborů shledány žádné
vážnější nedostatky.
Revizní komise nyní kompletuje všechny obálky s prvotními doklady, znovu kontroluje
jejich obsah a připravuje vše pro archivaci.
Hospodářský výkaz a hospodářský výsledek
Revizní komise zkontrolovala plnění schváleného rozpočtu na rok 2017 a sestavení
hospodářského výkazu za rok 2017.
Revizní komise konstatuje, že hospodaření se v roce 2017 se řídilo rozpočtem
schváleným na střediskové radě. Oproti plánu došlo k mírnému nárůstu prostředků na
straně příjmů i výdajů, kde příjmy rostly výrazněji a bylo tak oproti plánu dosaženo
lepšího hospodářského výsledku.
Revizní komise zkontrolovala Hospodářský výkaz střediska a upozornila na drobné
chybky. Poslední verze Hospodářského výkazu již plně odpovídá realitě.
Vyúčtování malých a velkých akcí
Revizní komise průběžně dohlížela na formální vyúčtování malých a velkých akcí v
systému H.skauting. Po uzavření celého roku provedla podrobnější kontrolu všech
vyúčtovaných akcí, včetně kontroly prvotních dokladů. Všechny akce, malé i velké, byly
bez rozdílu vyúčtovány jako velké akce a při kontrole byly zjištěny jen drobné
nedostatky. Lze tedy konstatovat, že v této oblasti je ve středisku vidět velký krok
správným směrem, v porovnání s minulými roky. Za zmínku stojí nejčastější chyba,
která se vyskytuje u mnoha akcí napříč všemi oddíly. Ručně psané doklady za ubytování
jsou často adresovány na konkrétní osobu a nikoliv na středisko.
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V souvislosti s vyúčtováním akcí by bylo na místě provést i kontrolu převodů finančních
prostředků z akcí do pokladen oddílů a naopak, případně mezi akcemi a pokladnou
střediska. Tyto převody v kontrolovaném roce probíhaly ručně a proto by bylo dobré
zjistit, zda spolu jednotlivé položky na různých místech korespondují. K tomu však

revizní komise nezískala dostatečné oprávnění. Faktem je, že příslušné oprávnění
nemají ani asistenti hospodáře pro akce, takže tato věc je ponechána zcela bez
kontroly, na což revizní komise upozorňuje.
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