
Zpráva o činnosti revizní komise : 

Revizní komise se sešla 23. 2. 2016 v Plzni, a to ve složení Mgr. Naděžda Smirnovová a Mgr. Václav 

Mlynařík. Komise vzala na vědomí odstoupení Jany Pichlíkové, která svou rezignaci oznámila k datu 

1. 1. 2016. Před touto schůzí si revizní komise vyžádala následující dokumenty: 

 kopie peněžního deníku za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 

 kopie výpisů z účtu za rok 2015 

 kopii aktuálního seznamu členů Svazu 

 stavy koní k 31. 12. 2015 

 registrovaná hříbata za rok 2015 

 

Do stanoveného data (5. 2. 2016) RK obdržela většinu požadovaných dokumentů, a to naskenované 

v elektronické podobě, dne 23. 2. se Plzni sešla proto, aby zkontrolovala originální doklady 

a podklady, kompletní účetnictví a sestavila revizní zprávu, která je vyvěšena na webových stránkách 

Svazu a která byla elektronicky zaslána též předsedovi Svazu Petru Hájkovi a tajemnici Svazu 

MVDr. Janě Paškové. 

Ve stručnosti revizní komise shledala následující: 

 peněžní deník a výpisy z účtu – 

o údaje elektronického peněžního deníku souhlasí s údaji v ručně psané 

evidenci a souhlasí i s pohyby na bankovním účtu. Vzhledem k tomu, že 

od 1. 1. 2016 není pro Spolek nutné vést účetnictví (dříve podvojné 

účetnictví), ale nově stačí pouze daňová evidence, upouští RK od doporučení 

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

jednotlivé kategorie plateb. 

o RK zkontrolovala originály příjmových a výdajových potvrzení, účtenek 

a faktur a shledala, že u dohod na uhrazení nákladů na přehlídku Sh-A 

v Pardubicích není vyznačeno datum zaúčtování a číslo dokladu. V peněžním 

deníku a na výpisu z účtu je však zaúčtována správně a souhlasí. 

o RK doporučuje do účetnictví zařadit zápis s rozhodnutím předsednictva 

o vyplácení odměny za vedení PK jako podklad k vystavovaným fakturám. 

 

 členská základna – přehled členů Spolku RK viděla v elektronické podobě a nebyl 

připomínkován 

 

 podklady týkající se stavu koní a registrovaných hříbat – kniha hříbat za rok 2015 

není uzavřena, RK ji tudíž nekontrovala. 

 

Na závěr by chtěla RK doporučit nově zvolenému předsednictvu, aby si přesně a pevně 

rozdělilo pravomoci náležející jednotlivým funkcím a stanovila si „provozní řád“. Stejně tak 

revizní komise doporučuje zpětnou kontrolu vykonaných, případně nevykonaných 



rozhodnutí z jednotlivých schůzí, aby bylo jasně definovatelné, zda jsou úkoly plynoucí 

z daných funkcí plněny řádně či nikoliv. Zároveň RK důrazně upozorňuje na potřebu 

zhotovování řádných zápisů ze schůzí Předsednictva, RPK, RK a Valných hromad a jejich 

následné zveřejnění a archivaci, což se v současné době neděje. 

 

       za RK sepsala Mgr. Naděžda Smirnovová 

       25. 2. 2016; Dlouhá Stropnice  


