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Zpráva revizní komise pro  VH AKHV z 15. 2. 2020 
 

materiál je důvěrný a jen pro vnitřní potřebu AKHV a vyšší kontrolní orgány 

 

Revizní komise AKHV provedla kontrolu v těchto hlavních oblastech: 

 

A. Kontrola členské základny 

B. Kontrolu hospodaření a vedení účetnictví 

C. Kontrolu cílů uložených valnou hromadou AKHV v Pardubicích 9. 2. 2019 

 

K jednotlivým bodům podává komise toto vyjádření: 

 

A. Kontrola členské základy 

Členská základna sestává z 29 klubů 

 

Nad rámec stávajícího počtu eviduje RK přihlášky 3 významných klubů (v čekatelské 

pozici) – VCC Dvůr Králové nad Labem z.s., KHV Metuje z.s., Podorlický VCC z.s.  

 

B.  Kontrola hospodaření a vedení účetnictví 

Byly kontrolovány namátkově příjmové a výdajové doklady. Namátkově  prověřována 

úhrada faktur. 

 Detailní rozpis viz Zpráva o  hospodaření. 

 Všechny náklady, dle názoru kontrolní komise, jsou v relaci. 

  

 C.  Kontrola cílů uložených VH AKHV v Pardubicích 9. 2. 2019 

Revizní komise provedla kontrolu dodržování cílů, které byly prezidiu  stanoveny 

valnou hromadou AKHV, konanou v Pardubicích 9. 2. 2019. Jako  podklady pro 

kontrolu bylo využito zápisu z poslední VH, materiály z jednání  prezidia v průběhu 

roku.  

 

Splněné cíle stanové VH AKHV prezidiu AKHV 

 

1)      Hlasování o vstupu AKHV do FKHV 

SPLNĚNO (ne/zájem hlasujících!) NESPLNĚNO 

2) TypyVeteranu.cz   nabídnutí systému dalším subjektům (FKHV + AVCC v AČR) 

    SPLNĚNO (avšak bez odezvy) NESPLNĚNO 

3) Vydání kalendáře pro rok 2020  

   SPLNĚNO     NESPLNĚNO 

4) Příspěvek Autokaleidoskopu.cz ve výši 2 500 CZK 

   SPLNĚNO     NESPLNĚNO 
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D.  Různé 

       
RK kladně hodnotí: 

- komunikaci s prezidiem AKHV + průběžné zasílání informací ze strany prezidia AKHV 

(zápisy z jednání prezidia, z jednání se zástupci FKHV, z účasti na jednáních s MD) 

- transparentní hospodaření 

-- vydání kalendáře pro rok 2020 

- podporu vybraných akcí AKHV ze strany FKHV v rámci „Poháru FKHV“ 

RK doporučuje 

- zlepšení odezvy členských klubů při hlasování o důležitých otázkách (při hlasování o 

vstupu AKHV do FKHV se téměř ¼ všech členských klubů vůbec nevyjádřila!) 

 

Závěr:  

RK neshledala pochybení v oblasti plnění cílů, uložených prezidiu Valnou hromadou AKHV.  

 
Za revizní komisi dne 15. 2. 2020 
 
   
 
 
     Kroutil Ondřej   Kučera Ondřej  Morava Milan 

     Člen RK           Předseda RK   Člen RK 


