
 
 
 
Zpráva revizní komise 
 
Revizní komise pracovala do poloviny dubna ve složení Brázdová, Karlová a Pečený. Na 
schůzi RK konané dne 12.4.2007 p.Pečený odstoupil z funkce předsedy i člena RK. Novým 
předsedou byla zvolena pí. Blanka Brázdová. Na mimořádné členské schůzi konané v květnu 
2007 byl v doplňkových volbách zvolen nový člen RK p.Zelenka. Dne 26.5.2007 se sešla 
nově zvolená RK a provedla volby předsedy RK, kterým se stala Blanka Brázdová. 
 
Revizní komise se sešla na třech řádných jednáních a jednom mimořádném, zápisy jsou 
k dispozici zde a na webu. 
 
RK řešila stížnosti  a podněty členů: 
 

1. Stížnost Andrey Černé nepředložení zprávy za hospodaření a o nepředané smlouvě o 
pronájmu neb. prostor. 

2. Stížnost ing. Miloslava Schmidta na neexistenci smlouvy o nájmu neb. prostor a o na 
nesplnění slibů ohledně nových stanov 

3. Žádost o vysvětlení nesrovnalostech v posuzování DKK paní Štamposké 
4. Podněty k šetření na zápis bonitačních kódů, které nejsou obsaženy v BK a provedení 

bonitací od paní Lyčkové, paní Evy Benešové, paní Jany Peclové a pana Vlastimila 
Myšáka  

5. Podnět k šetření na špatně svolanou členskou schůzi V Milovicích od paní Ivany 
Vlkové a pana ing. Miloslava Schmidta. 

 
Stížnosti členů i výsledky šetření jsou k dispozici u RK či na webových stránkách klubu. 
 
 
Mimořádná členská schůze konaná v květnu 2007 pověřila RK kontrolou hospodaření 
v roce 2006. 
 

      Bylo zjištěno:   Stav pokladní hotovosti k 1.1.2006  26 685.50 Kč 
Stav pokladní hotovosti k 31.12.2006    3 718.50 Kč 
 

   Stav na běžném účtu k 1.1.2006  476 104.45 Kč 
                               Stav na běžným účtu k 31.12.2006   455 339.52 Kč 
 

                         Příjmy celkem:     378 931.50 Kč 
                         Výdaje celkem:     424 812.93 Kč 
   Hospodářský výsledek k 31.12.2006  -45 881.43 Kč 
 
   Příjmy se skládají převážně z: 
   - poplatků za svody a bonitace, poplatků za KL 
   - reklamní činnost    30000,00 
   - dotace ČKS     23600,00 
   - členské příspěvky    165650,00 
   - úroky z BU 
 



   Skladba výdajů: 
   - cestovné členů výboru a RK 
   - příspěvky na telefon 
   - pronájmy prostor na akce klubu 
   - posuzného pro rozhodčí 
   - nákladů na tisk a rozesílání zpravodaje 
   - ostatních režijních nákladů jako jsou kancel.potřeby, kopírování apod. 

 
Podrobnější vyčíslení příjmů a výdajů z předaných tiskových sestav 

není možné sestavit. 
 
                     Stav majetku dle soupisu k 31.12.2006  36 739,00 Kč 
 ( 2 x míra na psy, tiskárna – trojkombinace, rukáv pro mladého psa a 

sestava reproduktorů) 
 
 
Při kontrole účetních dokladů za rok 2006 RK zjistila: 
 
- V účetnictví nejsou zahrnuty příjmy a výdaje za výcvikové tábory a školku pro 

štěňata, není vyúčtování akcí. 
- v účetnictví chybí vyúčtování zkoušek z výkonu, pokud byly pořádány klubem  -  
- do účetnictví nejsou zahnuty celé poplatku za KL a kontroly vrhů – v r. 2007 již 

napraveno 
- náklady na cestovné  

o na cestovních příkazech chybí schválení statutárního zástupce 
o ing. Novákovi byla proplacena celá hodnota dálniční známky 900,00 Kč 

 
- soupis vyřazeného majetku ze dne 2.9.2006 čl. schůzí???za zápisu není zřejmé, že by 

se cokoliv projednávalo( program psy a licence – bylo by vhodné předat) 
 

Nezahrnuté příjmy a výdaje jsou velkým nedostatkem  
Chybí ceník výkonů klubu, alespoň základní směrnice upravující proplácení nákladů 
členů výboru a chovatelského kolegia, podpisový vzor, takže některé podpisy na 
dokladech nebylo možno ověřit. Novák – předat dokumentaci 
 
Daňové přiznání k DPPO a vyúčtování srážkové daně bylo dle sdělení jednatelky 
klubu podáno. 

   
 
Na základě provedené kontroly RK doporučuje: 
Vyúčtovávat akce následně po jejich skončení, vyúčtování vždy nechat odsouhlasit 
odpovědnou osobou. /účtovat akce klubu – zkoušky, tábory včetně odměn 
 
 
 
 
RK provedla kontrolu hospodaření výboru v roce 2007. Chybí vyúčtování štěněcích  
školek, tábora . 



RK doporučuje na akcích klubu vyplácet organizátorům stravné, neproplácet účty za 
občerstvení bez jakékoliv specifikace. V účtech je obsažen i hromadný účet za ubytování, 
je třeba rozepisovat a vše nechat vždy schválit. 
 
RK provedla kontrolu dokladů u HPCH, vše vedeno pečlivě. Na základě údajů o 
navrhovaných plemenících ve Zpravodaji, požádala HPCH o přehled, jak jednotliví 
poradci navrhují plemeníky. Doposud kompletně obdrženo pouze od HPCH a  S. Krůtové. 
 
Závěrem k práci výboru: Výbor klubu nepracuje jako tým, panují v něm napjaté vztahy, 
 Vzhledem k nutnosti zklidnit situaci v  jeví se dle RK jedinou šancí nové volby. 
 
 
22.11.2007 
 
Za RK HwK ČR 
Blanka Brázdová 
 
  


