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ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE JČMF

 Kontrolní komise JČMF ve složení Petr Dolanský, Karel Lepka a Michal Musílek 
předkládala své zprávy společně se zprávami hospodáře JČMF pravidelnê na jarních a 
podzimních zasedáních výboru JČMF. Při prováděných kontrolách zpráv o hospodaření, účetních 
dokladů a stavu příruční pokladny nebyly zjištěny žádné věcné nedostatky. Komise konstatuje, že 
prostředky Jednoty byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s programem činnosti 
Jednoty.
 
 Na základě zprávy o hospodaření JČMF v období 2010-2014 lze konstatovat následující: 
Prostředky na účtu základního jmění jsou uloženy na termínovaném vkladu u FIO banky. Kontrolní 
komise doporučuje, aby nový Výbor JČMF ustavil skupinu, která vyšetří možnosti ještě 
výhodnějšího uložení všech prostředků Jednoty, tj. i provozního účtu, z hlediska úroků a 
bankovních poplatků. 
V průběhu volebního období byly zvýšeny členské příspěvky. Tato skutečnost neměla na stav 
členské základny větší vliv. Výběr příspěvků byl v souladu s plánem. Kladně se projevilo i navýšení 
počtu kolektivních členů.
 Roční příspěvek od Akadamie věd ČR poskytovaný prostřednictvím Rady vědeckých 
společností byl použit pro činnost vědeckých sekcí Jednoty, pro přednáškovou činnost v 
pobočkách, na vydávání časopisů "Pokroky matematiky, fyziky a astronomie" a "Učitel matematiky"  
a na soutěže vysokoškolských studentů ve vědecké a odborné činnosti v didaktice matematiky a 
fyziky.
 Roční příspěvek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl použit především na 
Matematické a Fyzikální olympiády (celostátní kola a s nimi spojená soustředění) a dále na Turnaj 
mladých fyziků a soutěž Matematický klokan. Výše příspěvku MŠMT odpovídá rozsáhlé činnosti v 
této oblasti. Navýšení finančních nákladů na tyto aktivity bylo hrazeno z prostředků Jednoty.
 Významným zdrojem dalších příjmů v uplynulém období byly vedle členských příspěvků 
hospodářské podíly z činnosti nakladatelství Prometheus, s.r.o.
 Komise konstatuje velmi odpovědnou činnost Výboru JČMF, jeho předsednictva a předsedy 
během období 2010-2014. 
 Kontrolní komise Jednoty doporučuje, aby zpráva o činnosti a hospodaření Jednoty za 
období 2010-2014 byla schválena.
V Praze dne 30.6.2014               Petr Dolanský, v.r.
                  předseda kontrolní komise JČMF  


