
Schůze revizní komise, Dolní Smržov, 26. 2. 2022 

 

Přítomni: 

- za RK: Mgr. Naděžda Matlas Smirnovová, Kamil Chlup, Josef Sláma 

- hospodářka Svazu: Ing. Petra Teperová 

- vedení plemenné knihy: Ing. Blanka Kytlicová 

 

Kontrolováno: 

-hospodaření: výpisy z účtů, pokladna, faktury, cesťáky, dotace, sportovní výkonnost, členské 

příspěvky 

 

Kontrolu hospodaření započala revizní komise shlédnutím zprávy o hospodaření v roce 2021, 

která byla sestavena k 31. 12. 2021. 

Hospodářka Svazu, Ing. Petra Teperová, se rozhodla nepřecházet na podvojné účetnictví 

s tím, že při změně systému by bylo nutné přejít na jiný typ účtu a další specifické 

komplikace, a proto je pro ni a její práci komfortnější zůstat u stávajícího typu účetnictví, 

tedy u jednoduchého. 

 

Kontrola pokladny: 

Počáteční stav hotovosti v r. 2021 byl 881,- Kč. 

Koncový stav hotovosti poklady v r. 2021 byl fyzicky 30 009,- Kč, tedy  částka, která 

souhlasí s částkou uvedenou ve zprávě o hospodaření. 

 

Kontrola pohybu na účtu: 

Počáteční stav svazového účtu v r. 2021: 156 251,43 Kč 

Koncový stav svazového účtu v r. 2021: 218 149,42 Kč 

Rozdíl tedy činí +61 897,99 Kč. 

 

Podobně zajímavé je i srovnání celkových příjmů a výdajů Svazu: 

Příjmy 2021: 873.000,- Kč 

Výdaje 2021: 781.000,- Kč 

Rozdíl:  +92.000,- Kč 

 

 



Pro meziroční srovnání: 

2021:     2020: 

Příjmy 2021: 873.000,- Kč  Příjmy 2020: 799.628,- Kč 

Výdaje 2021: 781.000,- Kč  Výdaje 2020: 790.395,90 Kč 

Rozdíl:  +92.000,- Kč  Rozdíl:  +9232,10 Kč 

 

Zajímavé je i meziroční srovnání výše samotných příjmů a výdajů v jednotlivých letech: 

V roce 2021 byly příjmy o 73.372,- Kč vyšší než v roce 2020, zatímco výdaje o 9395,90 Kč 

nižší. 

Navíc v roce 2020, kdy sice byl schodek v mírném plusu, nebyly vyplaceny některé odměny 

za vedení PK a registrace hříbat. V roce 2021 vyplaceny jsou, včetně doplatku za rok 2020. 

Jediná větší položka, která nebyla vyplacena jsou odměny za sportovní výkonnost, která se 

ale vždy vyplácí rok zpětně. V roce 2021 byly vyplaceny odměny za rok 2020, kdy byly 

podány žádosti v celkové částce 66.500,- Kč. Vyplaceno bylo celkem 61.500,- Kč. Jedna 

žádost byla zamítnuta kvůli neplacení členských příspěvků žadatele. V roce 2021 se sešly 

žádosti od 9 žadatelů v celkové částce 68.000,- Kč. 

Při kontrole členské základny byla diskutována členka paní Nytrová, která byla v roce 2021 

na jaře vyloučena pro neplacení členských příspěvků po dobu 3 let. V létě téhož roku celou 

dlužnou částku uhradila a při telefonické komunikaci RK a paní Nytrové vyplynulo, že by 

ráda členkou zůstala a znovu se účastnila aktivit Svazu. 

Při kontrole jednotlivých pokladních lístků bylo zjištěno, že některé je třeba orazítkovat a 

podepsat. 

V minulé zprávě RK apelovala na předsednictvo Svazu, aby hledalo cesty k vyrovnanému 

rozpočtu, což se velmi dobře podařilo, respektive Svaz hospodaří v plusových číslech a 

dostává všem svým závazkům. 

Jinak k RK nedorazily žádné stížnosti z řad členů Svazu. 

 

Za RK zapsala: Mgr. Naděžda Matlas Smirnovová 


