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Přítomni:   

doc. Ing.M. Maršálek, CSc; MVDr. J. Pašková; Bc. M. Nytrová; Ing. A. Zagóra 

 

Nepřítomni: Hájek 

 

Body jednání:  

 

1) A) Vyúčtování přehlídky a přehled financí svazu od jarní schůze 

2)      Příprava stanov svazu 

3)      Příprava podzimní schůze 8.11.2014 

4) B) Kontrola předchozích úkolů 

 

1.Vyúčtování přehlídky a přehled financí svazu od jarní schůze 
o Tento bod nebylo možno projednat. V rámci přehlídky byly předloženy 

nekompletní doklady. V rámci přehledu financí Svazu nebyly předloženy 

žádné doklady 

o  Předsednictvo ukládá J.Paškové předložit veškeré doklady souvisejících 

s činností svazu, včetně předložení účetních dokladů před schůzí 8.11.2014 

Bylo dohodnuto, že doklady budou předkládány čtvrtletně předsednictvu ke 

kontrole.  

 

2.Příprava stanov svazu 
o Byl připraven návrh stanov, který bude vyvěšen na Svazových stránkách. 

Stanovy budou schvalovány na členské schůzi dne 8.11.2014 a členové Svazu 

mají možnost se ke stanovám vyjádřit do data uvedeného na pozvánce. Jejich 

požadavky budou uváženy a zapracovány do nových stanov. Snahou bylo 

vyhovět požadavkům nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. ze dne 3. 

února 2012, se dnem účinnosti 1. ledna 2014 a vyplývajícím změnám, 

souvisejícím se současnými potřebami Svazu.  

 

3.Příprava podzimní schůze 8.11.2014 
V rámci příprav byl projednán obsah pozvánky na členskou schůzi. 

 Pozvánka bude rozeslána všem členům Svazu. Bylo zjištěno, že dle NOZ, 

platného od 1.1.2014 je členem Svazu  každý ( i neplatič) se všemi přiznanými 

právy, proto musí být vyzváni i neplatiči – a to i dlouholetí. Původní zaběhlá 

praxe vylučování členů po třech letech působí  při platnosti NOZ potíže.  

o Dle NOZ musíme vyzvat všechny členy i neplatiče – tato okolnost může 

způsobit, že se nás nesejde nadpoloviční většina a nebudeme usnášeníschopní a 

pak je třeba schůzi rozpustit a řádně svolat novou, na které lze schvalovat již za 

jakéhokoli počtu přítomných ( na pozvánku byla tato informace doplněna). 

Pokud chceme člena nově vyloučit, je třeba zaslat mu nejprve výzvu a po 

uplynutí lhůty může být vyloučen. 

o Další možností je nerespektovat NOZ a doufat, že nikdo nebude mít v době 

schůze ani po ní proti malému počtu členů při usnášení žádné námitky. 

Předsednictvo po zvážení rizika vybralo 1. variantu a 
o J. Paškové ukládá poslat pozvánky + výzvu k úhradě, případnému ukončení 

členství - Zajistí Maršálek (Pozvánku a výzvu), Pašková rozešle 

o Součástí pozvánky bude také informace o placení příspěvků na účet ( pokud 

na místě dojde k  situaci,že někdo nemá účet, jedná se o ojedinělou záležitost, 
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která bude řešena na místě a platba bude přijata).  

o Vylučování členů – bude nově postupováno dle NOZ 

o Přijímání členů – budou nově vyplňovat přihlášku (vyhotoví Maršálek), tuto 

vyplní a dál bude probíhat proces přijímání jako obvykle.  

Bylo zjištěno, že seznam členů neobsahuje datum nar. a dále data, kdy byli přijati a 

kdy vystoupili. Je třeba tyto informace dohledat (ze starých dokladů, případně zjistit 

jinak). Předseda vede seznam, zapisuje členy a zodpovídá i za jejich výmaz ze 

seznamu.  

 

 Různé: 

o Bylo řešeno vyúčtování platby z Bábolny- p. Hájkovi se ukládá doložit doklady 

o Byly řešeny situace, kdy majitel nezaplatí za úkony provedené Svazem – bude 

řešeno dál.  

o Byl řešen konkrétního majitel, který neuhradil a dosud si nepřevzal průkaz 

původu - zajistí ing. Maršálek 

o Bylo řešeno označování hříbat – viz kontrola úkolů/označování hříbat. 

 

B) Kontrola předchozích úkolů: 

 

 Účet –  typ účtu  byl změněn, dispoziční práva zatím ne 

o Trvá 

 

 Webové stránky – podoba stránek je stále v řešení. Bude podána žádost o návrh 

nových stánek a tato bude následně předložena ke schválení. Předběžná cena návrhu 

k jednání je cca 18.000,- Kč.  

o Zajistí J.Pašková 

o Trvá 

 

 Vedení PK a předání materiálů od p. Dlaboly –  Předání celé dokumentace bude 

zajištěno, včetně zjištění stavu plemenných knih v majetku svazu. 

o Zajistí J.Pašková, M. Maršálek do 30.9.2014 

o Vše nebylo předáno. Rovněž nebyly předány zápisy ze schůzí  

o Trvá 

 

 Dotace  požádat  

o Splněno: svaz obdržel 220 000,- 

 

 Změny v legislativě  
o Bylo předmětem návrhů a jednání členů předsednictva, RPK, právním 

zástupcem  –  a dále viz. bod 2. 

 

 Evidence členských příspěvků 
o aktuální seznam členů a úhrady členských poplatků, který bude 

předkládán ke kontrole předsednictvu   

-  Bylo zjištěno, že Svaz má  celkem 75 řádných členů z toho: 

52 členů řádných - (kteří mají zaplaceny členské poplatky) 

22 členů řádných - (kteří nemají zaplaceny členské poplatky) 

  1 člena čestného  

a dále 6 členů přispívajících   
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  Průběžně Trvá 

 

o nebudou vybírány členské příspěvky přes pokladní blok  
– informace byla doplněna na pozvánku na členskou schůzi  

o Trvá  -  oznámit na web 

 

o je nutno informovat členy svazu, že poplatky budou nově z důvodu 

včasnosti a přehlednosti placeny přes svazový účet vždy do 31.3. 

Nazaplacení příspěvku bude považováno za závažné porušení stanov. 

Budou-li evidovány neuhrazené pohledávky do 31.3., dojde k vyloučení 

člena svazu. Dále je nutno upozornit, že při platbách, je třeba ve 

zprávě pro příjemce specifikovat o jakou platbu se jedná .Informaci 

je třeba zveřejnit na svazových stránkách. 

o Trvá 

 

 Licentace hřebců –upozornit majitele plemenných hřebců, že do 31.11. musí požádat  

o Zajistí J. Pašková – rozešle tiskopis, vyhotoví seznam hřebců a úhrad, 

který bude pravidelně předkládán ke kontrole předsednictvu.  

o Trvá 

 

 Systém evidence a označování hříbat 

-do konce r. 2014 provádí evidenci p. Dlabola. V rámci označování hříbat jsou 

vyškolení p. Cerman, p. Navrátil, p. Musil a p. Hájek. Současné přidělení oblasti pro 

vypalování bude přerozděleno. Po převzetí evidence od 1.1.2015 se předpokládá, že 

budou využíváni všichni  výše uvedení.  

o Trvá - V této věci budou osloveni.  

o Dále se předsednictvo rozhodlo, že pro případ, že by Svaz nebyl schopen zajistit 

označování koní včas, budou využity služby ČJF – a jejích paličů, případně 

vyzváni další zájemci o pálení, aby si zajistili zkoušky  

o Informace zjistí ing. Maršálek 

 

 nabídku ASCHK na vedení PK pro  angloaraba a arabské podílové koně. Ukládá 

předsedovi dohodnout podmínky za, kterých by svaz Shagya-arab tuto PK vedl a p. 

Hájek navrhuje přizpůsobit se trendu ostatních zemí ISG. 

o Předběžné informace byly zjištěny 

o Trvá 

 

 Zastupitelnost – Trvá 

 

 Doprava koní na přehlídku -  Předsednictvem byla schválena částka ve výši 10 

Kč/km. Z důvodu obdržení dotace bylo nově předsednictvem schváleno zvýšení na –  

15,-Kč. Z důvodu krátkých termínů pro vyúčtování dotací je třeba, aby majitelé koní 

posílali p.Paškové urychleně faktury za vyúčtování. 

o Splněno 

 

 Hasan B –prověřit do kdy má hřebec udělenu licenci.  

Splněno 

 

 Katalog dalších rodin. 
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o Vyplatit ihned p. Dlabolovi částku 1000,- Kč 

o Předsednictvo rozhodlo nechat vytisknout 30 ks katalogů. Na schůzi 

bude členům nabídnut za 50,- Kč. Dotisk je možný. 

 Propagace   

o Jezdectví, Equichannel a Koně – článek přehlídka - splněno 

o Časopis Jezdectví  -  cena byla přehodnocena a předsednictvo se rozhodlo 

článek zveřejnit - článek zveřejněn, cena 1500,- Kč  

 

o Na základě nové dohody předsednictva byla dohodnuta další spolupráce 

s Jezdectvím - předsednictvo se již dohodlo, že bude využita nabídka 

čtyřstrany v sekci chov pro prezentaci plemene – do 10.10. vypracuje p. 

Dlabola 

 

      Příprava změny řádu PK – 
o Zatím byla RPK zapracována do návrhu stanov jako jeden z orgánů Svazu 

o Dále bude řešeno po stanovách Svazu - Trvá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maršálek ………………. 

Pašková ………………. 

Zagóra ………………. 

Nytrová ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. M. Nytrová 

Příloha: aktuální seznam členů: 

 

 

 

 


