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TISK č. 13B 

(Komise D) 

ZPRÁVA REVIZORŮ HOSPODAŘENÍ  

POVŠECHNÉHO SBORU 

 

Zpráva o revizi hospodaření povšechného sboru za rok 2021 konané dne 13. 4. 2022 
 

Přítomní revizoři: P. Svobodová, T Vostřák, J. Groll, J. Šilar 

 

Za ÚCK se revize zúčastnila: V. Štulcová. 

1. Rozpočet 

Konstatujeme, že rozpočet je sestaven korektně, nicméně je zatížen značnou mírou nejistot plynoucích 

z makroekonomické situace a probíhající přípravy velkých investičních akcí. 

2. Majetek povšechného sboru 

Výnosy z nemovitého majetku byly postiženy propadem v cestovním ruchu. Účetnictví a vykázaný 

hospodářský výsledek tento stav vyjadřují. 

3. Hospodaření personálního fondu 

Vykázané výnosy z aktiv ve fondech A a B se za rok 2021 jeví jako uspokojivé. 

Revizoři se seznámili s podklady poradního odboru ekonomického ke změně časového horizontu 

a rizikovosti investování. Považují je za rámcově správné. 

Je vhodné mít na zřeteli, že ocenění portfolia ČCE reality tak je vykazováno ve zmiňovaných 

dokumentech bylo provedeno vlastní metodikou. 

4. Účetnictví a směrnice povšechného sboru 

a) Revizoři prošli postupy zadávání a kontroly stavebních prací menšího rozsahu a konstatovali, že 

jsou přiměřené a funkční. 

b) Konstatujeme, že ke konci kontrolovaného období byly do hospodářského výsledku v plné výši 

započteny pohledávky za nájemci ve významné výši, které nemusí být plně vymožitelné. Takový 

postup je správný a vyžaduje ho daňová legislativa, nicméně je třeba mít na zřeteli, že efektivní 

hospodářský výsledek může být díky tomu o jednotky milionů korun nižší. 

5. Povinnosti a jejich dodržování 

a) Smluvní závazky povšechného sboru byly kontrolovány namátkově, bez zjištění nedostatků. 

b) Povinnosti vůči státu jsou plněny. 

6. Mzdové a personální záležitosti 

Mzdové a personální záležitosti nebyly v tomto roce předmětem revize. 

7. Ostatní záležitosti 

Revizoři diskutovali se s. Štulcovou o potřebě metodické podpory účetního výkaznictví jednotlivých 

sborů. Vzhledem k tomu, že účetní výkazy jsou agregovány a slouží jako základ pro další výpočty, je 

potřeba zajistit, aby jednotlivé položky výkazů obsahovaly stejné údaje. Revizoři zejména zpochybnili 

objektivitu kritérií pro výpočet výše odvodu do personálního fondu. Jednotlivé pojmy buď nejsou 

jednoznačně definované (zaplativší salárník), jsou v praxi používány nesprávně (základ daně z příjmů 

u NNO) nebo mohou být účetně použity jinak než církevní výkaznictví předpokládá (fondové účtování 

o darech i saláru). Sestra Štulcová revizory informovala, že připravují interní projekt, který se právě 

metodice účetnictví a výkaznictví sborů bude věnovat. 
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Návrh usnesení: 

Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2021. 

 

 

Dne 13. 5. 2022 

 

 

Jiří Groll, Pavla Svobodová, Jakub Šilar, Tomáš Vostřák 

revizoři hospodaření povšechného sboru 


