
Zpráva o činnosti revizní komise 

Schůze revizní komise proběhla 11. 3. 2018 v Rozkoši u Humpolce a zároveň proběhla kontrola 

hospodářské činnosti a vedení plemenné knihy. 

Přítomni: Mgr. Naděžda Smirnovová (RK), Josef Sláma (RK), Ing. Petra Teperová (hospodářka Svazu) 

a Radomír Kavka (PK) 

Pan Radomír Kavka dne 21. 11. 2017 odstoupil z revizní komise kvůli možnému střetu zájmů a ujal se 

prozatímního vedení plemenné knihy. 

K revizi byly předloženy výpisy z účtu Svazu, sjetiny z účetního programu a fyzická pokladna 

s hotovostí. Lze konstatovat, že příjmy roku 2017 jsou srovnatelné s předchozím rokem, výdaje jsou  

o 70 000,- vyšší. 

Do vyšších výdajů je však nutno započítat především odměny sportujících koní, kdy byla sice původně 

odsouhlasena částka 50 000,-, předsednictvo se však v rámci své pravomoci rozhodlo danou částku 

navýšit na celkovou sumu 71 600,-. Po zhlédnutí jednotlivých položek navrhuje revizní komise 

zhodnotit systém udělování odměn v jednotlivých disciplínách, kdy vzhledem k povinným přestávkám 

ve vytrvalosti není možná tak častá účast v jednotlivých soutěžích, a to třeba v rámci jednoho dne 

nebo víkendu. Z tohoto hlediska se potom vytrvalostní koně ocitají v nevýhodě proti ostatním 

disciplínám. 

Dále je nutno k výdajům připočítat i vyplacenou pokutu udělenou ČPI v hodnotě 10 000,-. 

Výše pokuty se jeví spíše výchovnou, aby se Svaz v budoucnu snažil takovým situacím předejít.  

Předsednictvo Svazu pochybení nerozporovalo a v zájmu co nejnižších finančních nákladů se snažilo 

spor uzavřít v nejkratší možné době. 

Jinak je finanční bilance Svazu vyrovnaná a uspokojivá. 

Dále byla k revizi fyzicky předložena plemenná kniha a kniha hříbat. 

Seznam hříbat narozených v roce 2017 není ještě zcela uzavřen – k datu konání schůzky zbývají 

dořešit ještě 4 hříbata.  

Byl vydán seznam plemenných hřebců, v jeho tištěné podobě došlo bohužel k chybě a vynechání 

3 hřebců (jsou uvedeni na webových stránkách Svazu) – majitelům těchto hřebců se správce 

plemenné knihy omluvil písemně na webových stránkách Svazu i telefonicky. 

Jako velmi pozitivní počin vidí RK v komunikaci Svazu s hřebčincem v Písku 
a následné umístění koně Gazal III-CZ (Herkules) do zemského hřebčince k možné inseminaci 
čerstvým spermatem. 
 
Komunikace vůbec se jeví úhelným kamenem spolupráce či naopak totálního debaklu napříč 
Svazem, a proto by revizní komise ráda apelovala na všechny řádné členy, aby se aktivně zapojili 
do činnosti Svazu, byli vstřícní otevřené komunikaci a případné nesrovnalosti, nedorozumění 
či pochybení se snažili řešit konstruktivním přístupem. 
 
Jako příklad transparentní komunikace mezi jednotlivými činiteli Svazu by revizní komise ráda 
uvedla tabulky pro zápis hříbat zavedené panem Radomírem Kavkou, které jsou uložené 



na úložišti a přístupné těm lidem, kterých se aktivně týkají a kteří s nimi pracují. Každý z nich 
může vyplňovat pouze svůj odstavec, ale přehled mají všichni zúčastnění – od správce plemenné 
knihy a hospodářky Svazu po RPK a jednotlivé paliče, kteří si potom mohou snáze poskládat cesty 
k jednotlivým hříbatům. Pokud svoji práci některý z nich neplní, pak je to snadno dohledatelné 
a doložitelné. Podobně přehledně jsou potom zpracovány i tabulky týkající se zápisu klisen do PK. 
 
Dalším příkladem možné otevírající se komunikace je nabídka pana Samarraie k rozšíření 
databáze ZSAA i o koně z ostatních členských Svazů a k vytvoření vhodného systému genetického 
hodnocení pro chovatelské záměry. 
 
Revizní komise se věnovala pouze kontrole hospodářské činnosti a plemenné knihy, žádné 
podněty či stížnosti v uplynulém roce nebyly podány. 
 

Za revizní komisi zapsala: Naděžda Smirnovová    Četl: Josef Sláma 


