
Zápis z jednání revizní komise Svazu chovatelů Shagya araba v ČR 

Revizní komise se sešla dne 2. 4. 2015 ve Vodňanech ve složení: 

Mgr. Naděžda Smirnovová, Mgr. Václav Mlynařík, Jana Pichlíková 

 

Revizní komise předkládá tuto revizní zprávu, jejíž jednotlivé body odpovídají podkladům, 

které RK požadovala k předložení; doporučení RK jsou vyznačena modrou barvou: 

 peněžní deník - RK dostala kopii ručně psaného peněžního deníku (evidence 

hotovosti v pokladně) i kopii peněžního deníku vedeného v PC. Údaje elektronického 

peněžního deníku souhlasí s údaji v ručně psané evidenci a souhlasí i s pohyby na 

bankovním účtu. RK shledává problematické identifikovat jednotlivé platby (např. 

služby majitelům, náklady na vedení PK jsou velmi obecné; nelze přesně určit komu, 

nebo od koho, byly jednotlivé položky určeny nebo přijaty). Vzhledem k tomu, že 

nebylo možno kontrolovat proti jednotlivým účetním dokladům, nebylo možno 

jednotlivé položky konkretizovat. Vzhledem k tomu RK doporučuje přesnější rozlišení 

plateb v rámci tzv. daňové osnovy, kdy lze v rámci peněžního deníku zřídit podúčty 

pro jednotlivé kategorie plateb. 

 

 výpisy z účtu - pohyby na účtu souhlasí s peněžním deníkem. Vzhledem k výši 

poplatků za vedení svazového účtu, RK navrhuje zjistit možnosti vedení tohoto účtu 

zdarma, třeba i u jiné banky. 

 

 žádosti o dotace v roce 2014 – RK zkontrolovala předložená rozhodnutí MZe 

o dotacích na vedení plemenné knihy a dotacích na pořádání přehlídky, 

a prostudovala kontrolní protokoly České plemenářské inspekce.  RK má za to, že vše 

je v pořádku, nicméně doporučuje zakládat kopie žádostí o dotace včetně podkladů 

ověřených podacím razítkem. 

 

 členská základna – nebylo možno kontrolovat zaplacení příspěvků hrazených hotově 

na valné hromadě z důvodu neidentifikovatelnosti jednotlivých plateb v peněžním 

deníku. Členské příspěvky hrazené bezhotovostně převodem na účet byly dle výpisů 

z účtu v pořádku. 

 

 podklady požadované od RPK – z požadovaných dokumentů jsme obdrželi pouze 

kopii výpisu stavu koní k 31. 12. 2014 v ústřední evidenci ve Slatiňanech. RK 

neobdržela jmenovitý seznam registrovaných klisen, hřebců a hříbat v roce 2014, 

nebylo možno zkontrolovat soulad s ústřední evidencí koní a účetnictvím.  

 

Zapsala: Naděžda Smirnovová, 2. 4. 2015 ve Vodňanech 


