
 

Zpráva revizní komise 

Schůze revizní komise proběhla 16. 2. 2019 v Rozkoši u Humpolce. Zároveň proběhla 

kontrola hospodářské činnosti a vedení plemenné knihy. 

Přítomni: Mgr. Naděžda Smirnovová (RK), Josef Sláma (RK), Kamil Chlup (RK), Ing. Petra 

Teperová (hospodářka Svazu) a Radomír Kavka (PK) 

K revizi hospodářské činnosti byly předloženy výpisy z účtu Svazu, zpráva o hospodaření za 

rok 2018, fyzická pokladna s hotovostí a pokladní stvrzenky. Lze konstatovat, že příjmy 

a výdaje jsou vyrovnané, zdánlivý vyšší příjem je způsoben tím, že odměny za sportovní 

výkonnost a KMK byly vyplaceny až začátkem roku 2019. Příjmy a výdaje Svazu jsou 

přehledně uvedeny ve zprávě o hospodaření přednesené Ing. Petrou Teperovou. 

Odměny za sportovní výkonnost byly oproti roku 2017 vyšší o 19 800,-. 

Členský poplatek ISG za rok 2017 byl vyměřen ve stejné výši jako v roce 2016, kdy bylo ISG 

hlášeno 44 hříbat.Za rok 2018 ještě poplatek vyměřen nebyl. Nejasností je, že ačkoliv se 

poplatek vyměřuje na základě počtu registrovaných hříbat, proč byl vyměřen ve stejné výši 

jako v roce 2016, když reálný stav registrovaných hříbat v roce 2017 byl 26.Tento problém je 

v řešení, nicméně komunikace s ISG je velmi zdlouhavá, s dlouhými prodlevami v e-mailové 

korespondenci zejména ze strany ISG. 

Stav fyzické pokladny je v přebytku 1,- Kč. 

Ing. Petra Teperová uvažuje o zřízení karty umožňující výběr z bankomatu ze Svazového 

účtu. Výběr hotovosti v bance je zpoplatněn 80,-Kč, navíc je nutno dopředu odhadovat 

předpokládané hotovostní výdaje z pokladny. Tento předpokládaný odhad však ne vždy 

odpovídá realitě, jako k tomu došlo na konci roku 2018, kdy ve fyzické pokladně byla malá 

hotovost. Tuto situaci vyřešila Ing. Teperová překlenovací půjčkou ze svého osobního 

majetku. Půjčka byla splacena ze Svazového účtu začátkem roku 2019. 

Hospodářka Svazu zvažuje přechod z jednoduchého účetnictví na podvojné, a to kvůli 

přehlednosti. V podvojném účetnictví se vzniklý závazek započítává rovnou do daného 

období a nevznikají tak přesahy v zúčtovacím období. To by ovšem vyžadovalo zakoupit jiný 

program, než v jakém je momentálně účetnictví Svazu vedeno a na jaký má Svaz již 

zakoupenou licenci pro rok 2019. 

V průběhu předchozího roku Svaz uspořádal dva semináře, jeden v průběhu národní přehlídky 

v Tlumačově, kam byl pozván přední evropský jezdec vytrvalosti Leonard Liesens, druhý 

proběhl v rámci svodu v hřebčíně Jeníkov, kde přednášel doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc. 

Oba semináře byly ve výši 60% dotovány MZe. 

Dále byla k revizi předložena tabulka vedená Radomírem Kavkou, kam je zaznamenávána 

veškerá evidence ohledně narozených a registrovaných hříbat. Pan Kavka měl se správcem 

svazového webu panem Cee  v době konání schůze revizní komise rozjednanou aktualizaci 



PK a zpřístupnění této tabulky online alespoň s funkcionáři Svazu. To by vedlo k přehledné 

a jasné komunikaci mezi funkcionáři navzájem; a kontrole a vzájemné propojenosti závazků 

vyplývajících z těchto funkcí. 

Revizní komise považuje za nutné apelovat na chovatele, aby své chovatelské povinnosti 

plnili řádně a včas, jinak způsobují značné komplikace v práci funkcionářů Svazu, zejména 

potom správci plemenné knihy. 

Revizní komise považuje za zajímavý návrh pana Radomíra Kavky, aby v rámci přihlášky na 

národní přehlídku byl ze svazových peněz automaticky zaplacen box pro přihlášeného koně. 

O to míň by pak bylo propláceno v příspěvku na dopravu. Usnadnila by se tím administrativa 

a zpětná kontrola, zvýšila by se reprezentativnost a bezpečnost přehlídky, kdy by nebylo 

možno držet koně v ohrádce nebo na ruce po celou dobu přehlídky. Jistě tento návrh stojí za 

zvážení, byť by bylo možno tímto způsobem financovat boxy pouze do doby, kdy budou 

Svazu přiznávány dotace v současné míře. 

Pan Kavka upozornil hospodářku Svazu a revizní komisi na formální nedostatek znění 

v sazebníku poplatků, kdy není možné, aby měl Svaz uvedeny dvojí ceny – jednu cenu pro 

členy a druhou pro nečleny. Z hlediska správných pojmů lze mít cenu pouze jednu, a z té lze 

uplatňovat pro členy slevu. 

Revizní komise se věnovala pouze kontrole hospodářské činnosti a vedené plemenné knihy, 

žádné podněty či stížnosti v uplynulém roce nebyly podány. 

 

Za revizní komisi zapsala : Naděžda Smirnovová 


