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Zpráva předsedy Revizní komise 

pro Valnou hromadu SKFČR konanou dne 29. 3. 2014 v Brně 

 

Vážené dámy a pánové, vážení delegáti, vážení hosté, 

 

dovolte mi, abych Vám přečetl krátkou zprávu o činnosti RK za loňský rok. I na konci svého funkčního 

období pracuje Kontrolní revizní komise stále ve složení Stanislav Mikulenka, Martin Dráb a Luboš 

Koumal. 

 

Jako předseda RK jsem se během uplynulého roku pravidelně účastnil všech zasedání výkonného 

výboru s následnou kontrolou průběžného plnění stanovených úkolů a cílů. Ověřoval jsem také 

všechny zápisy těchto zasedání. Dotace za loňský rok od ČSTV činily 450.000 Kč, od partnerů svazu 

150.000 Kč, celkem tedy 600.000 Kč. Z těchto dotací  byly uhrazeny například administrativní a právní 

úkony a služby, letenky pro státní trenéry a mezinárodní rozhodčí, poplatky mezinárodní federaci, či 

poplatky za víza a ubytování apod. Všechny finanční toky tedy byly důsledně sledovány a 

konzultovány s předsedou ekonomické komise. 

 

Dále jsme i v letošním roce provedli důslednou kontrolu výsledků a rozhodování jednotlivých 

rozhodčích na všech mistrovství České republiky, tedy mužů, žen a masters, a také na juniorském a 

dorosteneckém i fitness šampionátu České republiky. Díky práci komise rozhodčích a vhodnému 

výběru nominace rozhodčích a sekretářů ze strany STK, výrazně ubylo případů nepřesností ve 

výsledcích a hodnotících listinách. Pár drobných odchylek se objevilo, ale byly to jen kosmetické 

drobnosti, pořadí se v žádné kategorii nemuselo měnit. 

 

Na závěr mé zprávy bych chtěl poděkovat především všem členům Výkonného výboru SKFĆR za 

jejich píli, pracovitost a entuziasmus, s jakým se podíleli na vedení našeho svazu v často nelehkých 

situacích. Dále chci poděkovat kolegům revizorům Standovi a Martinovi za bezproblémové fungování 

RK a v neposlední řadě reprezentačním trenérům za svoji práci, která nese ovoce v podobě výsledků 

na mezinárodní kulturistické a fitness scéně. 

 

Děkuji vám za pozornost. 

 

Luboš Koumal 

předseda Revizní komise SKFČR 

 


