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Revizní zpráva 
o hospodaření České matematické společnosti, sekce JČMF, 

v období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2021 
 

Hospodaření ČMS bylo kontrolováno naposledy dne 10. 2. 2018. Kontrolu hospodaření ČMS v období od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 jsme provedli ve dnech 25.–30. 3. 2022. Ve sledovaném období vykonával funkci hospodáře 
Daniel Hlubinka. 

Finanční prostředky spravované ČMS (tedy včetně akcí, na jejichž pořádání se ČMS podílela) jsou vedeny na 
účtu u FIO banky, přiměřená hotovost se nachází v pokladně u hospodáře ČMS. Původní účet u České spořitelny byl 
zrušen v březnu 2018. Členské příspěvky byly vybírány centrálně spolu s příspěvky JČMF a byly orgány JČMF průběžně 
převáděny na účet ČMS. Jejich výše činí přibližně 30 000 Kč ročně. Dalšími zdroji příjmů byly dotace Akademie věd ČR 
podle návrhu Rady vědeckých společností ČR, příspěvky od MFF UK a FJFI ČVUT na pořádání soutěží SVOČ a 
dvouprocentní příspěvek z obratu akcí konaných pod záštitou ČMS..  

K 1. 1. 2018 byla v pokladně hotovost 4 362,05 Kč a 1 075 410,81 Kč bylo na běžném účtu. Z toho 539 911 Kč 
patřilo ČMS a zbytek byl na podúčtech konferencí, odborných soutěží a podobných akcí pořádaných pod záštitou ČMS. 
Po připsání opožděných příjmů z členských příspěvků za rok 2017 a dotace RVS ČR za rok 2014 činilo faktické jmění 
ČMS na začátku sledovaného období 606 782 Kč. 
 

K 31. 12. 2021 se na běžném účtu u FIO banky nacházelo 1 503 388,60 Kč a pokladna obsahovala hotovost 
737,05 Kč. Z toho je majetkem ČMS 612 782 Kč, zbytek byl na podúčtech konferencí, odborných soutěží a podobných 
akcí pořádaných ČMS. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že ve sledovaném období se objem vlastních finančních prostředků ČMS 
stabilizoval, přičemž míra podpory pro mladé matematiky zůstala zachována. 

Hospodaření ČMS je dokladováno vzorně vedeným elektronickým účetnictvím. Tabulky připravené 
hospodářem umožňují podrobnou kontrolu zanesených účetních údajů. Stav běžného účtu a pokladní hotovost 
souhlasí s údaji v elektronickém účetnictví i s bankovními výpisy.  

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

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

2. udělit odstupujícímu výboru ČMS absolutorium. 

 

V Praze dne 30. 3. 2022 
 

Edita Pelantová a Milan Tvrdý 
členové revizní komise ČMS  

 
 
 


