
Zpráva o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2014 předkládaná pro VH 
ČHS konanou dne 21. 3. 2015 

 
Na VH ČHS 2014 byla Revizní komise ČHS zvolena ve složení Jiří Kalivoda, Jana Krtková, Michal 
Všetečka. Členové RK si zvolili předsedou J. Kalivodu, který k 3.10. 2014 odstoupil ze své funkce. Od 
října 2014 pracuje RK ve dvoučlenném složení, funkci předsedy dočasně zastává M. Všetečka.  
 
Ke svému jednání se komise scházela v prostorách sekretariátu svazu v Praze na Strahově.  
První jednání se konalo 23.4.2014 a bylo zaměřeno na seznámení členů komise s agendou a 
naplánování činnosti revizní komise pro nejbližší období. Komise se zabývala také stížností L. Hrozy 
ml. na postup orgánů ČHS ve vztahu k jeho působení v reprezentaci ČR.  
 
Druhé jednání revizní komise se konalo 18.12. 2014. Komise řešila podnět týkající se kombinovaného 
členství ČHS ÖAV na rok 2015 a provedla namátkovou kontrolu účetnictví. 
 
Třetí jednání se konalo 21.1. 2015. Komise dokončila stanovisko k podnětu týkajícímu se 
kombinovaného členství ČHS ÖAV na rok 2015 a věnovala se úpravě účetnictví, tak, aby bylo možno 
zveřejňovat informace o hospodaření.  
 
Výsledky činnosti revizní komise 
a) Kontrolní činnost v oblasti ekonomiky ČHS:  

V oblasti hospodaření nebyly shledány žádné závady, vše probíhá v souladu s platnými stanovami 
a vnitřními předpisy ČHS.  

   
b) Ostatní revizní a prověrková činnost: Vedle průběžné kontrolní činnosti řešila RK dva podněty 

členů ČHS:  
První podnět se týkal prošetření postupu orgánů ČHS ve věci porušení podmínek reprezentační 
smlouvy L. Hrozou ml. Komise ve svém stanovisku konstatovala, že stížnost je neopodstatněná. Při 
vypracování stanoviska však komise nedodržela stanovené lhůty a proto podal L. Hroza ml. na 
bývalého předsedu revizní komise J. Kalivodu disciplinární stížnost, jejíž řešení nyní probíhá. 
Druhý podnět se týkal kombinovaného členství v ČHS a ÖAV na rok 2015. Odpověď, ze které 
vyplynulo, že podmínky kombinovaného členství ČHS a ÖAV na rok 2015 nejsou v kolizi s předpisy 
ČHS apod., byla odeslána tazatelům.  

 
 
 

Michal Všetečka 
dočasně pověřen vedením revizní komise 

 
 
 
 

 


