
 

Revizní zpráva 

o hospodaření České matematické společnosti sekce JČMF 

v období od 1. 6. 2014 do 31. 1. 2018 

 

Hospodaření ČMS bylo kontrolováno naposledy dne 2. 6. 2014. Kontrolu hospodaření 
ČMS v období od 1. 6. 2014 do 31. 1. 2018 jsme provedli ve dnech 5. 2. - 9. 2. 2018. 
Ve sledovaném období vykonával funkci hospodáře Doc. Daniel Hlubinka. 

Finanční prostředky spravované ČMS (tedy včetně akcí, na jejichž pořádání se ČMS 
podílela) jsou vedeny na účtu u České spořitelny, u FIO banky, v pokladně u hospodáře ČMS a 
částečně také na účtu JČMF. Během období bylo, v souladu s doporučením VS ČMS z roku 
2014, rozhodnuto přejít k FIO bance. Výhody tohoto přechodu (nulové poplatky) převažují nad 
nevýhodami (nulové úroky). Členské příspěvky byly vybírány centrálně spolu s příspěvky JČMF 
a byly orgány JČMF průběžně převáděny na účet ČMS. Dalšími zdroji příjmu byla dotace AV ČR 
na činnost vědeckých společností a příspěvky od MFF UK a FJFI.  

K 1. 1. 2014 byla v pokladně hotovost 2 926,05 Kč, 1 015 063,74 Kč bylo na běžném 
účtu u ČS AS, 250 000 Kč na spořicím účtu ČS AS. Celkem 702 289,45 Kč patřilo ČMS a 
zbytek (565 700,34 Kč) byl na podúčtech konferencí, odborných soutěží a podobných akcí 
pořádaných ČMS.  

K 31. 1. 2018 se na běžném účtu u ČS AS nacházelo 86 999,71 Kč, na účtu u FIO banky 
bylo 953 759,98 Kč a pokladna obsahovala hotovost 9 762,05 Kč. Celkem 539 796,35 Kč je 
majetkem ČMS a zbytek (510 725,39 Kč) byl na podúčtech konferencí, odborných soutěží a 
podobných akcí pořádaných ČMS.  

Na doporučení revizní komise výbor ČMS zvýšil ve sledovaném období podporu činnosti 
matematických aktivit určených především mladým matematikům. Zejména v důsledku této 
podpory, ale např. i účasti zástupce ČMS na zasedání EMS v roce 2017, celkový objem 
vlastních finančních prostředků ČMS v letech 2014-2017 poklesl o cca 160 tis. Kč, přičemž lze 
ale ještě očekávat příjem dotace ČAV za rok 2017 (obvykle 40 tis Kč). Při celkové výši vlastních 
finančních prostředků ČMS není takový pokles za téměř čtyřleté období nebezpečný, nicméně 
v dalším období by bylo přece jen vhodné výdaje poněkud modifikovat. 

Hospodaření ČMS bylo dokladováno vzorně vedeným elektronickým účetnictvím. 
Tabulky připravené hospodářem umožňují okamžitou a podrobnou kontrolu zanesených 
účetních údajů. Stav běžného účtu a pokladní hotovost souhlasí s údaji v elektronickém 
účetnictví i s výpisy obou bank. Veškeré příjmy i výdaje byly řádně doloženy příslušnými 
dokumenty. 

Na základě výsledků revize hospodaření ČMS JČMF doporučujeme tudíž valnému 
shromáždění ČMS JČMF: 

1. schválit zprávu hospodáře ČMS o hospodaření sekce v uplynulém funkčním období, 

2. udělit odstupujícímu výboru ČMS absolutorium. 

 
V Praze dne  10. 2. 2018 
 

Edita Pelantová a Milan Tvrdý  
revizoři ČMS  


