
Zpráva o činnosti revizní komise za první pololetí 2021 

Zápis z jednání Revizní komise Hovawart klubu ČR 

Praha –  24.6.2021 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího a zapisovatele 

3. Co RK v první polovině roku 2021 řešila 

4. Kontrola účetních dokladů 

5. Rezignace člena Revizní komise 

6. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Na jednání jsou přítomny: Iva Vokurková 

     Jiřina Kotěšovská 

Jednání bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné. 

 

2. Volba  

Návrh na předsedajícího: Iva Vokurková 

Návrh na zapisovatele: Jiřina Kotěšovská 

Návrhy byly přijaty. 

 

3.  Co RK v první polovině roku 2021 řešila 

 

Dne 12.2.2021 bylo na stránkách HW klubu zveřejněno rozhodnutí výboru (viz.příloha č.1) o možnosti 

přihlášení jedinců k bonitaci, kteří nemají splněnou podmínku speciální nebo klubové výstavy, tedy 

bez splnění podmínky Bonitačního řádu. Revizní komise výbor upozornila, že změny v normativech 

klubu podléhají členské schůzi, a ne výboru klubu. Výbor vzal zprávu RK na vědomí, ovšem uvedl, že 

svá rozhodnutí měnit nebude. RK se několikrát snažila výbor přesvědčit k takovéto změně normativ 

klubu zákonnou cestou, tedy změnou členy klubu hlasováním per rollam. Dále RK mnohokrát žádala 

výbor o zveřejnění oficiálních výstupů a oficiálních odpovědí výboru na stránkách klubu. Nejenomže 

výbor nic nezveřejnil, neumožnil revizní komisi informovat členy o situaci, navíc bylo výše uvedené 

rozhodnutí ze stránek HW klubu bez vysvětlení odstraněno.  

 

Revizní komise si je vědoma své odpovědnosti, tak mnohokrát výbor upozornila na nedostatky a 

vyzvala k jejich odstranění. Bohužel se tak nestalo, výbor nápravu nesjednal. 

 

Odstraňování jakýchkoliv oficiálních "Rozhodnutí" ze stránek klubu a navozování dojmu „jako by se 

nikdy nic nestalo“ není přípustné a uvádí členy v omyl. 

 

 

 



4. Kontrola účetních dokladů 

 

Zároveň s žádostí o předložení účetnictví za loňský rok 2020, RK dostatečně v předstihu písemně 

požádala celý výbor, včetně ekonomického i bonitačního referenta o předložení všech účetních 

dokladů a eventuálních zápisů a rozhodnutí výboru od 1.10. 2020 a účetních dokladů za letošní rok 

2021 do své návštěvy na sídle klubu 31.5.2021. 

Paní předsedkyní bylo komisi sděleno, že ohledně účetních dokladů má RK kontaktovat ekonomku 

klubu Nikolu Špryňarovou a Evu Bauerovou. Co se týče zápisů a rozhodnutí výboru od 1.10.2020 bylo 

paní předsedkyní sděleno, že od 11.10.2020 nejsou žádné další zápisy z jednání výboru k dispozici.  

Kdo a kde tedy schválil výše zmíněné „Rozhodnutí výboru klubu ĆR, z.s.“ ze dne 12.2.2021 ohledně 

bonitací, které bylo bez vysvětlení ze stránek odstraněno? 

Kdo a kde rozhodl o tom, že veškeré doklady nebudou opouštět sídlo klubu? 

Jak je možné, že na sídle klubu nebyly předloženy požadované doklady, když byly osloveni všichni 

členové výboru včetně paní Špryňarové a Bauerové? 

 

Závěr:   

   : Revizní komisi nejsou na písemné žádosti předkládány doklady a písemnosti, na které má 

podle zákona i stanov bez jakýchkoliv výhrad právo. 

   : RK je kontrolní orgán členské schůze, dohlížející na práci všech orgánů klubu, nikoliv 

podřízen výboru klubu nebo její předsedkyni. 

: Výbor s RK dlouhodobě nespolupracuje, nepředkládá požadované materiály klubu, čímž 

znemožňuje práci a výkon funkce RK.  

   

 5. Rezignace člena Revizní komise. 

Dne 27.4.2021 odstoupila členka RK Hana Hanigerová.  z osobně / zdravotních důvodů. 

 

6. Závěr 

Zúčastněné prohlásily jednání za platné. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------- 

                  Iva Vokurková        Jiřina Kotěšovská 

 

 

 

 

 

 


