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Zápis z jednání Revizní komise Hovawart klubu ČR, z.s. - konané dne 26. 09. 2021 – Kolín 

 

Přítomny:  Mirka Binderová, Jana Koláčková 

Omluvena:  Iva Vokurková 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího a zapisovatele 

3. Kontrola účetních dokladů za rok 2021  

4. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2020, Zpráva o činnosti revizní komise za 1. pololetí 

2021 (Zápis z jednání revizní komise Hovawart klubu ČR) 

5. Stanovisko k obdrženým podnětům  

6. Závěr 

 

1. Úvodem přítomní souhlasí, že jednání bylo řádně svoláno – návrh programu byl elektronicky 

rozeslán předem předsedkyní Revizní komise (dále jen RK) všem členům, s možností doplnění, 

k jednotlivým bodům. 

Paní Iva Vokurková svou přítomnost řádně omluvila, platná právní úprava umožňuje, 

aby schůze proběhla bez její účasti. 

 

2. Návrhy: předsedající Miroslava Binderová a zapisovatel Jana Koláčková. 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 

3. Kontrola účetních dokladů za rok 2021  
Zpráva o kontrole účetních dokladů za 1. pololetí 2021 byla výboru Klubu Hovawartů ČR, z.s. 
předložena, kontrola účetních dokladů za 2. pololetí 2021 bude provedena a celková zpráva 
RK bude výboru a členům přednesena na členské schůzi Klubu Hovawartů ČR, z.s. v roce 2022.  

 

4. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2020 a Zpráva o činnosti revizní komise za 1. pololetí 
2021 (Zápis z jednání revizní komise Hovawart klubu ČR 
RK zašle výboru klubu Hovawartů ČR, z.s. výzvu k zaslání informace, jakým způsobem byly 
nedostatky uváděné ve Zprávě o činnosti revizní komise za rok 2020 a v Zápisu z jednání 
Revizní komise Hovawart klubu ČR za 1. pololetí 2021, napraveny. 
 

5. Stanoviska k obdrženým návrhům a podnětům: 

a) paní Iva Vokurková  

 …aby byl výbor klubu vyzván k nápravě zjištěných nedostatků RK za rok 2020 a za 1 

pololetí 2021.RK zašle výboru klubu Hovawartů ČR, z.s. výzvu k zaslání informace, jakým 

způsobem byly nedostatky uváděné ve Zprávě o činnosti revizní komise za rok 2020 a 

v Zápisu z jednání Revizní komise Hovawart klubu ČR za 1. Pololetí 2021, napraveny; 

 přítomné konstatují, že toto bude předmětem získaných výsledků kontroly účetnictví za 

rok 2021 a tedy projednáno na členské schůzi Klubu Hovawartů ČR, z.s. v roce 2022; 

 E-mail RE: Odvolání - připomínky - paní Vokurková Iva …. reakce na podnět slečny Jiřiny 

Kotěšovské ze dne 15. 08. 2021 a urgenci odpovědi paní Ivou Vokurkovou ze dne   

31. 08. 2021, přítomné konstatují, že námitky slečny Kotěšovské jsou již bezpředmětné. 

RK svůj názor vyjádřila, a to většinou svých členů, tedy v souladu s platným zněním 

Stanov Klubu Hovawartů ČR, z.s.; práce v RK je dobrovolnou činností, žádného z členů 

nelze k aktivnímu zapojení nutit, a pokud opakovaně není možné sladit časové možnosti 
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členů RK, pak je vyjádření komise – nadpoloviční  většiny jeho členů - v souladu 

se Stanovami Klubu Hovawartů ČR, z.s.; 

 …Orgán jako je RK, by měl do 30 dnů odpovědět členům. Což se v tomto případě nestalo, 

proto zaslaná odpověď není z výše uvedených důvodů platná; přítomné konstatují, 

že činnost RK jako orgánu Klubu Hovawartů ČR, z.s., se jednak neřídí zákonem č. 

500/2004 Sb., správním řádem, a tudíž ani nemá žádnou zákonnou lhůtu v níž je povinna 

odpovídat na obdržené dotazy a podněty. 

 

b)    E-mail slečny Kotěšovské Jiřiny ze dne 15. 07. 2021 

 Námitka na nevhodné zvolení termínu a místa konání členské schůze Klubu Hovawartů 
ČR, z.s. – přítomné konstatují, že čas konání nikdy nebude možno určit tak, aby byli 
všichni členové klubu spokojeni …. 

 Námitka a zpochybnění průběhu členské schůze konané v červenci 2021 – přítomné 
konstatují, že už byl rejstříkovým soudem proveden záznam ve spolkovém rejstříku. 
 

6. Závěrem přítomní prohlašují jednání za platné. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………     …………………………. 
Miroslava Binderová       Jana Koláčková 


