
Zpráva o činnosti revizní komise 

Schůze revizní komise proběhla 11. 3. 2017 v Rozkoši u Humpolce. 

Přítomni: Ing. Petra Teperová, Mgr. Naděžda Smirnovová, Radomír Kavka, Josef Sláma 

Kontrola podkladů vyžádaných na základě schůze RK z 19. 11. 2016: 

Proběhla kontrola peněžního deníku, fyzické pokladny, výpisů z účtu, žádostí 

o dotace k MZe, rozhodnutí o dotacích, sjetin z účetnictví z účetního programu Pohoda 

Účetnictví od MVDr. Jany Paškové předáno Ing. Petře Teperové k 31. 3. 2016. 

Revizní komise kladně hodnotí převedení účetnictví spolku do programu Pohoda, kde jsou 

přehledně zpracovávány a rozděleny jednotlivé příjmy a výdaje.  Zvlášť kladně hodnotí 

přehledné a jasné rozdělení příjmů členských příspěvků a poplatků a příspěvků na dopravu. 

Jediné drobné připomínky měla revizní komise k tomu, že u tzv. neobsazených dokladů 

v peněžním deníku by pro přehlednost bylo vhodné z druhé strany nakopírovat doklad 

o zaplacení z účtu. A na faktury, které jsou přiřazené k fakturám od MVDr. Jany Paškové, by 

bylo vhodné dopsat, k jaké konkrétní faktuře přiřazené jsou. 

Revizní komise poukázala na nesrovnalosti dat u některých jednotlivých jízdenek veřejné 

dopravy dokládaných k cestovním příkazům a navrhuje doplnit formulář pro vykazování cest 

pro členy Svazu o přehlednou tabulku, kde budou jednotlivé přestupy podrobně rozepsány 

a doloženy. 

Shrnutí kontroly: 

Revizní komise zhodnotila finanční bilanci Svazu jako vyrovnanou (počáteční stav na účtu: 

736031,61 – konečný stav na účtu: 735603,19, počáteční stav v pokladně: 21161,00 – 

konečný stav v pokladně 15140,00), účetnictví vedené přehledně a zodpovědně. 

Podklady týkající se stavu koní a registrovaných hříbat nebyly od rady plemenné knihy revizní 

komisi žádným způsobem doručeny; revizní komise tyto podklady tudíž neměla možnost 

kontrolovat. 

 

Ostatní činnost revizní komise: 

Kromě této kontroly se revizní komise věnovala stížnosti PhMr. Václava Ušáka na porušování 

Řádu plemenné knihy, a to konkrétně zapisování a označování potomků s vyšším podílem 

plnokrevné arabské krve. Stanovisko RK je vyvěšeno na stránkách Svazu. 

 

     Za revizní komisi zapsala Mgr. Naděžda Smirnovová 


