
ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 
 
RK provedla kontrolu účetnictví za rok 2010. Účetnictví nevykazuje zjevné nedostatky. 
Drobné administrativní nedostatky byly projednány s předsedou klubu a budou odstraněny do 
konce března. 
  Klub hospodaří s financemi klubu hospodárně.  
 
Stav finančních prostředků k 31.12. činí: 
- hotovost   16696,00 Kč 
      157,55 Eur 
- Bankovní účet      481886,88 Kč 
 
RK zaznamenala, že členové, kteří provedli úhradu členského příspěvku na rok 2010 ještě na 
konci roku 2009 ve výši 300,00. Jedná se celkem o 9 členů. RK provedla kontrolu doplatku 
členského příspěvku a doplatky byly uhrazeny. 
 
Revizní komise namátkově v roce 2010 kontrolovala : 
- platby členů v návaznosti s vystavováním krycích listů, 
- úhrady plateb členů a nečlenů za bonitace, 
- zda zbonitovaní jedinci byli správně zařazeni mezi chovné jedince nebo do archivu 
chovných jedinců (jedná se o případy,že v den bonitace majitel nebyl členem ani neměl 
smlouvu s klubem), 
- koncem roku zkontrolovala chovné jedince , kteří se reprodukovali v r.2010. U všech 
byli jejich potomci  v databázi doplněni. 
 
NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ NEDOSTATKY 
 
Dále RK zjistila,že někteří chovatelé nedodržují termíny dané Zápisním řádem. Jedná se 
hlavně o zasílání krycích listů po nakrytí feny a hlášení o vrhu.  
Také byly zaznamenány případy, kdy chovatelé nechávají štěňata tetovat před 42.dnem věku 
štěňat. 
 
V roce 2010 RK neprojednávala žádné stížnosti.  
 
Na schůzi chovatelského kolegia konaného dne 19.9.2009 se CHK zavázalo v termínu do 
zasedání IHF vypracovat koncepci chovu. Ta k dnešnímu dni nebyla dokončena. Byly však 
učiněny dílčí opatření - stabilizace rozhodčích v bonitační komisi, aby byly vypovídající 
údaje. Posuzování se zaměřuje na problémy v chovu, kterými jsou celkový typ HW, zejména 
chybějící předhrudí, úzký hrudník a rozdílné hlavy. Cílem je zachování českého typu - střední 
typ. Po dvou letech od zavedení nového povahového testu při bonitacích probíhá jeho 
vyhodnocení. Zvažuje se možnost podrobnějších údajů hodnocení, aby byl co nejvíce 
vypovídající. 
 
RK doporučila ve zprávě za rok 2009 provést celkovou revizi bonitační karty,zda jsou na ní 
zaznamenány všechny tolerované odchylky od standardu, aby kódu  X1 bylo používáno co 
nejméně a ve zcela výjimečných případech. Bonitační karta je se připravuje.  
Také byla provedena oprava překladu standardu, který byl do češtiny překládán z AJ. Tím 
došlo k některým nepřesnostem. Opravený standard byl předán na ČMKU. 
 



Závěrem RK děkuje výboru klubu za výrazné zlepšení servisu pro chovatele a výbornou 
organizaci akcí.  
V souvislosti se spuštěním databáze HW mají chovatelé, a nejen ti, potřebné informace o 
chovu. Jedná se zejména o základní údaje o psech i historicky, vystavených KL, přehledy 
vrhů, zveřejňování vyšetření, výsledky DNA, DKK. Také se výrazně zrychlilo vystavování 
KL. Aby databáze poskytla chovatelům potřebné informace, bylo nutné zadat velké množství 
údajů. Za to velmi děkujeme HPCH Hance Jemelkové, která data zadává. 
Také děkujeme Daně Heráňové za velkou podporu a výbornou spolupráci při tvorbě a rozvoji 
databáze. 
 
RK Hwk ČR 
 


