
55. konvent Pražského seniorátu ČCE 

4. zasedání, 10. listopadu 2018, Libeň Tisk č. 12 b

ZPRÁVA O REVIZÍCH SBOROVÉHO HOSPODAŘENÍ

Skupina seniorátních revizorů je nyní osmičlenná a její mandát končí na konci roku 2018. Na jarní poradě v sídle 
seniorátu se revizoři rozdělili do pracovních skupin a sborů vybraných k letošním revizím takto: 

 Škvorec: Fučíkovská, Nadrchal
 Smíchov: Svobodová, Šilar
 Soběhrdy: Jelínek, Pohlová
 Dejvice: Günter, Thurzová
 Seniorátní hospodaření: Fučíkovská, Nadrchal

V průběhu roku pak proběhlo všech pět revizí. Tato zpráva referuje o čtyřech revizích ve sborech seniorátu. Zápis 
z revize seniorátního hospodaření je konventu k dispozici v tisku č. 12 a.

Všem revizorům za jejich dobrovolnickou práci pro seniorát děkujeme, letos pak zvláště Janě Fučíkovské a 
Štěpánovi Nadrchaovi, kteří vykonali dvě revize. 

Shrnutí některých doporučení ze zápisů z revizí hospodaření sborů (na jaro 2019 je naplánovaná kontrola plnění 
těchto zadaných úkolů či doporučení): 

 V hospodářské směrnici definovat rezervní fond a příslušná pravidla.
 Směrnicí o hospodaření stanovit, jaké změny rozpočtu může staršovstvo schvalovat bez schválení 

sborového shromáždění. Dokumentovat rozhodnutí staršovstva, která se týkají změny rozpočtu na straně 
příjmů (např. žádost o dotaci) i výdajů.

 V praxi konat dle vypracovaných směrnic pro hospodaření.

 Doplnit chybějící podpisy účetní faráře či kurátora na příjmových a výdajových pokladních dokladech.
 Inventární seznamy vést pravidelně, včas a podrobně, jejich evidenci provádět důkladně. 
 Provádět pravidelně inventuru finančních prostředků a cenin, minimálně 1x ročně. Závěry z této inventury 

přikládat ke zprávě o revizi účetnictví
 Ze strany sborových revizorů konat revizi důkladněji a podrobněji, následnou zprávu sborovému 

shromáždění podat věcně i formálně správně.
 Uzavřít s pokladní/m smlouvu o hmotné odpovědnosti.

 Průběžně sledovat možnosti zhodnocení prostředků shromažďovaných na zamýšlené stavební práce.    
 Zvážit využití rámcové pojistné sborové smlouvy ČCE pro pojištění nemovitostí.

 Zajistit všechny potřebné revize (elektro, hromosvodů, plynového zařízení, hasicích přístrojů i přenosných 
el. spotřebičů a prodlužovacích kabelů) v souladu s příslušnými normami.

 Zavést a průběžně aktualizovat označení únikových cest, požární a poplachové směrnice.

Shrnutí sepsal na základě zpráv z revizí sborů Roman Mazur 
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