
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání valné hromady ČHS roce 
2012 předkládaná pro valnou hromadu ČHS konanou dne 23.3.2013 

V období od konání valné hromady ČHS dne 24.3.2012 pracovala Revizní komise ve 
složení: 
pp. Vévoda Zdeněk (předseda), Benda Michal (člen), Kalivoda Jiří (člen). Od října 2012 po 
dlouhodobějším onemocnění předsedy komise p. Vévody převzal povinnosti předsedy 
komise po vzájemné domluvě zbývajících členů p. Kalivoda. 
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu svazu v Praze na Strahově. 

Výsledky činnosti komise: 

a) Kontrolní činnost v oblasti ekonomiky svazu 
1. V činnosti a hospodaření svazu nebyly shledány rozpory s platnými stanovami a 

vnitřními předpisy svazu. 
2. Při namátkové kontrole účetnictví svazu nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky 

v jeho vedení, ve spolupráci s hospodářkou svazu pí Homolkovou byly přijaty některé 
drobné úpravy účetní evidence s cíle zlepšit vypovídací hodnotu vedeného účetnictví. 

3. Inventarizace majetku svazu ke konci roku 2012 – 
- při inventarizaci fyzického majetku svazu nebyly zjištěny rozdíly v evidenci a komise 
neshledala odchylky od všeobecných zásad pro provádění inventarizací tohoto druhu 
majetku, 

- při dokladové inventarizaci provedené ve spolupráci s komisí byly zjištěné drobné 
rozdíly ihned účetně opraveny. 

4. Ve vyúčtování dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky svazu nebyly shledány závady. 

b) Ostatní revizní a prověrková činnost 
V průběhu roku 2012 byl řešen podnět Výkonného výboru svazu, týkající se situace 
v závodních komisích mládeže, dospělých a drytoolingu. Přijatým závěrem tohoto šetření 
bylo doporučení komise výkonnému výboru zvážit možnost nastavení všeobecných 
pravidel pro zabezpečení reprezentace. 

c) Výrok komise k účetní závěrce svazu 
Komise doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku svazu za rok 2012 tak, jak bude 
přednesena místopředsedou svazu Janem Bloudkem, tj (v agregátních ukazatelích) : 
- výnosy 9 745 tis.Kč - aktiva 7 696 tis.Kč 
- náklady 7 298 tis.Kč - pasiva 5 263 tis.Kč 
- výsledek hospodaření 2 447 tis.Kč 

d) Výrok komise k návrhu rozpočtu svazu na rok 2013 
Komise doporučuje valné hromadě přijmout rozpočet svazu pro rok 2013 ve variantním 
řešení, jak jej navrhne místopředseda Jan Bloudek, tj. s promítnutím případného navýšení 
do vázaných prostředků. 

 
Jiří Kalivoda, 
revizní komise ČHS 


