
Tímto se omlouvám Valnému shromáždění za osobní neúčast a děkuji předsedovi ČRDM, případně osobě 

kterou tím pověří, za přečtení této zprávy Revizní komise ČRDM: 

 

Zpráva Revizní komise ČRDM pro Valné shromáždění 8. 11. 2012 

mapující činnost RK od volebního Kongresu 

 

Dne 26.4.2012 zvolil Kongres ČRDM tyto členy Revizní komise ČRDM: 

  Mgr. Josef Valter (Děti bez hranic)  

  Marie Světničková (Asociace křesťanských sdružení mládeže) 

  Ing. Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) 

  Jindřich Červenka (Pionýr) 

  Ing. Radan Kukal (Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi) 

 

1. Složení RK se oproti předchozímu funkčnímu období fakticky změnilo pouze z jedné pětiny, když byl nově zvolen 

pan Ing. Kukal z Duhy. RK pokračovala v zavedené praxi pravidelných jednání, a to každé druhé úterý ve třetím 

měsíci každého kalendářního čtvrtletí – toto pravidlo funguje a RK se v daných termínech schází, případně si předem 

domlouvá náhradní termín tak, aby vždy zachovala jednání nejméně jednou za kvartál. Uvedené pravidlo nevylučuje 

další mimořádná jednání v případě potřeby, zejména v případě kontroly dotací, což je aktuální zejména v lednu, kdy 

probíhají kontroly dodržování Metodiky MŠMT týkající se dotací. 

2. Jednání RK se obvykle účastní i předseda ČRDM a ekonom ČRDM, spolupráce s nimi při jednání RK je dlouhodobě 

bezproblémová, stejně jako dodávání RK vyžádaných materiálů. 

3. RK pravidelně kontrolu rozpočet ČRDM a stav jeho čerpání, zejména s ohledem na stav čerpání jednotlivých dotací. 

4. RK provádí pravidelně kontroly všech dodavatelů ČRDM, s uvedením výše platby ze strany ČRDM. RK provádí 

namátkové kontroly a při nejasnostech žádá vysvětlení, zejména všech výdajů nad 50 tis. Kč, s důrazem na grafické a 

obdobné práce. Výsledkem kontrol jsou obvykle drobná doporučení, žádná závažná pochybení nebyla shledána. 

5. RK se dále zabývala kontrolou Výběrových řízení, a to všech vyhlášených v roce 2012. RK shledala drobná 

administrativní pochybení, která byla napravena. RK zavedla v tomto směru pravidelnost, když si vyžádala 

předkládání seznamu všech výběrových řízení, veřejných zakázek a obdobných výběrů za daný rok, resp. uplynulé 

období roku. RK se na tuto oblast hodlá v následujícím období více zaměřit i s ohledem na zpřísnění pravidel dle 

zákona o veřejných zakázkách. RK nabídla představenstvu ČRDM svého člena pana Jindřicha Červenku jako 

konzultanta při zadávání dodávek služeb v oblasti IT. 

 

 

Z mého pohledu funguje RK dostatečně v souladu se svými možnostmi a potřebami ČRDM. Děkuji za pozornost. 

 

V Praze 8. 11. 2012 

Mgr. Josef Valter 

za Revizní komisi ČRDM 




