
ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  REVIZNÍ KOMISE OBLASTNÍHO  SPOLKU  PARDUBICE   
OD  KONÁNÍ JARNÍ KONFERENCE 2019 
 
Revizní komise pracovala ve složení Bohuslav Sedlák, Václav Lebeda, Jan Janecký. Objevila se 
připomínka, že revizní komisi chybí jeden člen a to Václav Lebeda, který závodí v OS Podoubraví. 
Václav Lebeda v OS Podoubraví hostoval, členem  je stále i v letošním roce v OS Pardubice. V 
revizní komisi řádně pracoval po celý rok. 
 
Revizní komise řešila několik připomínek našich členů: 
--- úprava napaječek ve vleku (60 boxů) -  členové revizní komise spolu s M. Brožem provedli                   
  kontrolu umístění napaječek a dohodli možné zdvihnutí napaječek cca o 3 cm. Návrh byl  
  projednán na výborové schůzi, schválen a úprava umístění napaječek provedena. 
--- čištění dopravních prostředků po závodní sezoně - revizní komise projednala převezení 
dopravních prostředků na uskladnění do Přelouče. Je potřeba provést čištění a dezinfekci, kterou za 
úplatu provádějí chovatelé MS Přelouč. V případě nepříznivých klimatických podmínek letos 
provedou mechanické vyčištění a desinfekci později. 
--- doplnění nuceného větrání při stání dopravních prostředků nebo při extrémních teplotách - 
revizní komise projednala připomínku na výborové schůzi, doplnění větrání pro závodní sezonu 
2020 bude postupně řešeno 
 
 
Provádění kontrol místními spolky v průběhu závodní sezony: 
 
Usnesením oblastní konference bylo uloženo místním spolkům v závodní sezoně provést minimálně 
dvě kontroly, z toho jednu při nasazování nebo vyhodnocování závodů v nasazovacím středisku. O 
provedených kontrolách je samostatný zápis, s kterým budete seznámeni. Je potřeba zdůraznit, že 
ne všechny místní spolky v letošním roce uložené kontroly splnily. Revizní komise doporučuje pro 
další závodní sezony pro místní spolky, které nesplní uložený počet kontrol navrhnout a odsouhlasit 
finanční postih. 
Bylo několik nekonkrétních upozornění na počty nasazujících chovatelů, složení komisí při 
nasazování holubů a vyhodnocování závodů. Kontroly v příští závodní sezoně bude vhodné zaměřit 
převážně na kontroly při nasazovaní holubů na závod a vyhodnocování závodů v nasazovacích 
střediscích. 
Revizní komise upozorňuje místní spolky na povinnost podle závodního řádu nechat schválit 
hostující chovatele výborem OS před prvním nasazením na závod. V opačném případě se dopouštějí 
porušení závodního řádu. 
 
Revizní komise zpracovala návrh pravidel pro pořádání oblastní výstavy místními spolky s 
registrací a bez registrace v rejstříku spolků. Pravidla byla projednána a schválena na výborové 
schůzi OS, zveřejněna v zápise z výborové schůze. 
 
Kontrolou účetních dokladů za rok 2019 se revizní komise nezabývala. Provedla kontrolu 
vyúčtovaní závodní sezony včetně jejího doúčtování. Kontrola hospodaření bude provedena po 
uzavření dokladů 2019. 
 
Revizní komise po letošních volbách v místních spolcích konstatuje, že složení výborů i revizních 
komisí je v souladu se svazovými dokumenty. Oproti minulým volbám jde o stoprocentní zlepšení.  
 
Končí volební období. Je zvykem rekapitulovat. 
Ve volebním období se mnoho věcí podařilo. O tom svědčí i letošní volby v místních spolcích, které 
proběhly plně v souladu se stanovami, jednacím a volebním řádem. Provádí se pravidelná 
inventarizace majetku, uzavírání potřebných smluv, jejich archivace a archivace i ostatních dokladů. 



Jsou však i otázky v řešení nebo nevyřešené. 
Při inventarizaci majetku se zjistilo, že nevlastníme pozemek pod naší halou v Přelouči. Vlastní ji 
stát. Odkoupení od státu není jednoduchá záležitost. Na upozornění revizní komise se změna 
vlastnictví dala do pohybu. Celkový stav a postup vám vysvětlil předseda ve své zprávě. 
 
Registrace, neregistrace místních spolků, a s tím spojené dodržování zákonů a pravomoci místních 
spolků. Tuto otázku se snažíme dořešit celé volební období. Již v listopadu 2016 odpověděli 
právníci zastupující svaz na otázky registrace místních spolků, přijímaní chovatelů, pořádání akcí a 
volbu orgánů místních spolků záporně. Za celé volební období nedokázalo prezidium přes mnoho 
písemných i ústních příslibu zajistit písemné vyjádření právníků o opaku. Pouze ústní a písemné 
vyjádření prezidenta ničím nepodložené ( zákon, svazové dokumenty ) mluvilo o opaku. Několik 
členů prezidia a široká chovatelská veřejnost se vyjadřuje opačně. 
Místní spolky oblastního spolku Pardubice se k registraci na základě možného řešení vyjádřily. Část 
by se registrovala, některé by se sloučily, jeden obhajuje stanovisko prezidia bez dalšího 
odůvodnění. 
Výbor OS Pardubice se spolu s revizní komisí dohodl počkat na písemné vyjádření právníků. Stav 
lze řešit registrací nebo úpravou svazových dokumentů. 
Poslední informace, kterou mně oznámil viceprezident svazu ing. Randjak, který v současné době 
řídí svaz místo prezidenta, je že prezidium pověřilo ing. Novotného zajištěním písemného vyjádření 
právníků.  
 
Návrh na úpravu stanov: 
 
Stávající stav: §23 bod 1 -  Výbor MS tvoří předseda a nejméně čtyři členové výboru 
         bod 3 -  Ze svého středu volí místopředsedu, tajemníka a pokladníka 
  §24 bod 1 -  Revizní komisi MS tvoří předseda a dva členové komise 
 
Nové znění:    §23 bod 1 - Výbor MS tvoří předseda a nejméně dva členové výboru 
         bod 3 - Ze svého středu volí tajemníka a pokladníka 
  §24 bod 1 - Revizní komisi tvoří nejméně dva členové komise 
 
Zdůvodnění: Podle stanov a jednacího řádu musí mít místní spolek minimálně osm členů. To                   
  znamená, že všichni členové musejí být zvoleni do nějaké funkce. Pokud v místním 
  spolku o osmi členech jsou někteří mladiství, není možné zvolit pět členů výboru a 
  tři členy revizní komise. Pokud bude návrh schválen, provede se úprava souvisejících 
  paragrafů a jednotlivých článků stanov a jednacího řádu. 
 
Návrh hlasování na konferencích OS Pardubice. 
Jednací řád, článek 8 odstavec c) říká: „Oblastní konference – zvolení delegáti MS odpovídají počtu 
členů MS dle klíče 1:5, na každých započatých 5 členů jeden delegát.“ 
Není stanoveno, že funkce delegáta je nezastupitelná. To znamená, že delegát pro hlasování může 
zplnomocnit jiného delegáta.  
Otázka zní: „Nemusí být zplnomocnění písemné, stačí ústní prohlášení zplnomocněného delegáta?“ 
Tímto není omezeno právo místního spolku na plný počet delegátů. 
Takto probíhají konference některých oblastních spolků na Moravě s velmi pozitivním hodnocením. 
 
Závěrem je nutné říci, že spolupráce výboru s revizní komisí po celé volební období byla na velmi 
vysoké úrovni. Většina návrhů nebo připomínek revizní komise byla minimálně většinově výborem 
schválena a byly realizovány. Snad tím revizní komise přispěla k dobré atmosféře oblastního 
spolku. 
                                                                                                                Za RK OS Pardubice 
                                                                                                                   Bohuslav Sedlák 


