
Okénko otázek a odpovědí. 

 

Otázka: Existuje nějaká kontrola hospodaření národní rady? 

  

 Odpověď:  

Bod 2.l) čl. 66 GK stanoví, že úkolem NR je rozhodovat o platbách z dostupných fondů a vůbec o 

ekonomických záležitostech bratrského společenství. Následující bod 2.m) stanoví úkol NR, aby 

před koncem svého funkčního období nechala prověřit stav financí a trvalého majetku NBS 

odborníkem, který není členem rady, nebo skupinou revizorů účtů NBS. 

Důležitým nástrojem kontroly je i rozpočet (bod 3. Kap. IV. Správa bratrských společenství 

v národních stanovách) schválený na účetní období, dle kterého národní rada hospodaří se 

snahou o vyrovnané, případně přebytkové hospodaření, jak doporučuje Prováděcí směrnice NR 

SFŘ k národním stanovám. Každý člen NBS může průběžně sledovat dodržování rozpočtu dle 

zveřejněných zápisů z jednání NR, kde jsou uváděny jednotlivé výdaje NR. 

Velmi významným prvkem kontroly je osobní odpovědnost jednotlivých členů NR při 

schvalování předkládaných návrhů výdajů v NR, kdy by neměli hlasovat pro výdaj, který je 

v rozporu s řádným hospodařením dle odst. 2. Pravidla hospodaření kap III. Hospodaření 

bratrských společenství Prováděcí směrnice NR SFŘ k národním stanovám. Pokud tak učiní, 

vystavují se nebezpečí řízení o náhradu škody a pokud jejich jednání naplní znaky některého 

majetkového trestného činu i trestního stíhání. Velkou pomocí pro zajištění řádného 

hospodaření NR je členům NR i národnímu ministrovi služba revizorů účtů, když NR na svém 

zasedání ve dnech 27. – 28. 5. 2017 ustanovila dva revizory účtů k provedení kontroly 

správnosti účetnictví NR a to jak průběžně, tak i na konci volebního období NR. Stačí, když po 

skončení každého účetního období (kalendářního roku) provedou kontrolu řádné evidence 

výdajů a jejich oprávněnosti (účel a schválení NR) za toto období a výsledek kontroly předloží 

NR k projednání, což umožní průběžné odstraňování případných nedostatků a poučení členů NR 

o jejich případných chybách. 

Nejvýznamnějším kontrolním orgánem je volební národní kapitula, které předkládá NR zprávu o 

hospodaření a životě NBS za období své služby. Zpráva obsahuje i výsledek prověření stavu 

financí a trvalého majetku NBS dle bodu m) odst. 2. čl. 66 GK. Jelikož národní kapitula rozhoduje 

o přednesených návrzích účastníků, může kterýkoli účastník vznášet připomínky a návrhy 

k hospodaření NR až po navržení účetního auditu hospodaření provedeného příslušnou 

odbornou firmou. 

Na závěr připomenu i možnou kontrolu vizitátorem mezinárodní rady. 

 

                                                                                                            Odpověď zpracoval: 
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