
Zpráva o činnosti revizní komise v roce 2020 
 

Revizní komise za rok 2020 zkontrolovala účetnictví a v daném roce sledovala obsah webových stránek, 

hospodaření klubu a řešila: 

 

Bod I. 

a.   Upozornění pana Cyrila Kunšteka, zaslaného dne 31.12.2019, cituji: „Chci upozornit na porušení 

Stanov Hovawart klubu ČR, z.s. v bodu 4.10 na členské schůzi konané dne 6.10.2019 v Horce nad 

Moravou, kdy bylo zapotřebí pro platné hlasování v bodu 9.1 souhlas 2/3 přítomných členů. Přítomných, 

hlasujících členů bylo 26 a dvě třetiny by bylo 17 nikoliv 14. Viz příloha č.1 

Závěr:  RK shledala podnět pana Kunšteka jako důvodný a vyzvala výbor klubu vrátit zmiňovaný bod v 

nově schváleném Zápisním řádu na původní znění, protože bod nebyl schválen potřebným počtem 

hlasů.  

b.   Výbor Klubu svolal členskou schůzi v jiném termínu, než byl původně navržen, z důvodu neplatnosti 

hlasování v některých bodech ZŘ na ČS v Horce nad Moravou. 

Závěr: Výše uvedený bod byl na ČS ve Střítěži u Jihlavy 20.6.2020 odsouhlasen v souladu se stanovami 

klubu. 

Bod II. 

Odstoupení jednoho člena RK 

Paní Jana Peclová k 31.1.2020 rezignovala na funkci člena revizní komise. 

Závěr: RK vzala na vědomí. 

Bod III. 

Poradci chovu a Revizní komise nebyli obeznámeni s výsledkem o pozastavení chovnosti od 1.1.2020 

psa Archieho z Vysokého lesa (číslo zápisu CMKU/HW/8072/15) na 12 měsíců. Majitelka psa s ním 

vědomě nakryla fenu bez PP.  

Závěr: Paní předsedkyně uvedla, že je zapomněla informovat. 

Bod IV. 
Výcvikový referent, paní Kristýna Banertová není zapsána ve Spolkovém rejstříku jako člen výboru.  

Závěr: Uvést statutárem do souladu. 

Bod V. 
Konání Výborové schůze - 10.10.2020 Knížecí Rybník u Tábora 

a.  RK neobdržela pozvánku 10 dní před konáním schůze dle stanov klubu. Po tomto termínu 
telefonovala předsedkyně klubu předsedkyni RK, že zapomněla a přislíbila dodatečně zaslat program 
ještě před samotným konáním výborové schůze. Paní předsedkyně ovšem nic neposlala.   

b.  RK byl zaslán nestandardní a naprosto nedostačující zápis z Výborové schůze. Viz příloha č.2 

Závěr:  Po několika apelech RK byl zápis uveden do souladu se standardem a dnešní podoby. 

 



c.   Ze zápisu výborové schůze: odsouhlaseno výborem 

Cituji: Různé – diskuse: Bod 6.3. Archivace dokladů: bonitační a svodové karty – 2roky, veškerá 
dokumentace spojená s výstavami klubu + smlouvy s nečleny - 1rok 

 Závěr:   RK upozornila výbor, že je to krátká doba, protože např. jen smlouvy je nutné ze zákona o 

účetnictví archivovat 5 let po ukončení smluvního vztahu, natož bonitační a svodové karty.  Předsedkyně 

klubu odpověděla, že na další výborové schůzi bude bod projednán.  

           : RK nesouhlasí s vyjádřením předsedkyně, výbor může jednat kdykoliv korespondenčně. Je nutné 
archivovat dle zákonných norem po celou dobu. Do dnešního dne není nikde uvedeno, jakým způsobem 
je archivace dokladů řešena.  

d.  Financování výborové schůze z rozpočtu Hovawart klubu ČR, z.s. konané 10.10.2020 od 14:00 do 
17:00 

Závěr:  RK nesouhlasí s financováním odpolední výborové schůze z rozpočtu klubu, v celkové výši 
33.388,-Kč za náklady s tím spojené: víkendové ubytování některých členů výboru na dvě noci v termínu 
9.-11.října 2020, cestovné a občerstvení. 

Bod VI. 
Náklady za cestovné 

 
Výbor si s platností od 1.1. 2020 odhlasoval zvýšení cestovních nákladů na 8kč,-/1km pro členy výboru.  
V poplatní listině je uvedena částka 6,-/km. Částka pro všechny, kdo jezdí pro potřeby klubu musí být 
stejná.  Dle zákona byla pro rok 2020 stanovena cifra za amortizaci vozidla 4,20Kč + průměrná spotřeba 
vozidla. Částka 6,-Kč/km je tedy adekvátní průměrná náhrada.  

 Závěr: RK shledala navýšení cestovních nákladů pro výbor jako nedůvodné, náhrada cestovních nákladů 
musí být pro všechny, kdo pracují a cestují pro potřeby klubu, stejná.  

Bod VII. 
Kontrola účetních dokladů 

RK, jako každý rok, zažádala o zapůjčení účetních dokladů ke kontrole a následně o další doklady. V době 
ještě přetrvávajících protiepidemiologických opatření však RK nečekaně obdržela od předsedkyně 
zprávu za celý výbor, že oproti minulým rokům nebude umožněno zapůjčení dokladů, ale budou 
předloženy pouze na sídle klubu.  

Na sídle klubu nám byly předloženy účetní doklady v nevyhovujících podmínkách, tj. venku v 18stupních. 
Nebylo možné veškeré doklady řádně zkontrolovat v takovýchto podmínkách a za krátkou dobu. RK tedy 
přistoupla k focení jednotlivých dokladů pro následnou kontrolu. Ostatní požadované doklady 
předloženy nebyly. 

Kontrola proběhla během června s odbornými konzultacemi a vyjádřením daňové poradkyně paní Ing. 
Zlatuše Čtvrtečkové. Byly zjištěny tyto nedostatky: 

: Viz.příloha 3. - Zpráva o kontrole účetnictví 2020  

 

 
 

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

         Iva Vokurková                  Jiřina Kotěšovská              Hana Hanigerová od 20.6.2020 


