
                                                                                  Zápis 

ze členské  schůze   Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. 

ze dne 17.3.2018 konané ve Výskytné nad Jihlavou v Hostinci pod Lipou 

Přítomno :   28 řádných členů, 5 přispívajících 
 
Program schůze :  
 
1) Zahájení schůze, prezence, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 
2) Informace o stavu členské základny, přijímání nových členů, zproštění členství 

 
3)  Zpráva o hospodaření za rok 2017 a sazebník 2018 

4) Zpráva RK 

5) Zpráva o vedení PK 

6) Informace o odměnách za sportovní výkonnost 2017 a 2018 

7) Informace o zákoně na ochranu osobních údajů 

8) ŘPK – jednání o změnách 

9) Národní přehlídka 2018 a 2019 

10) Diskuse 

11) Volby RPK a RK 

12) Závěr 

                       

1)  Program schůze jednomyslně schválen. 

2) Aktuální stav čl. základny je 58 řádných členů a 12 přispívajících 

Odstoupili: MVDr.Pašková J., Navrátil J., Sládková I.,Kubištová I., Novák M.,Pisingerová (Slavošov), 

Michálková (Krejčová) Š. 

Přijati: Vobecká Dana – řádný člen 25-pro, 1 zdržel  

             Vohradská Petra – 26 – pro, 0-0 

             Šindelářová Kateřina – 26 -pro, 0-0 

3) Zpráva o hospodaření svazu za rok 2017  - Teperová 

Zpráva je umístěna níže. 

     Sazebník 2018 - zpřesnění  

 

 

 

 

4) Zpráva revizní komise – přednesla N. Smirnovová 



     Schválena zpráva o hospodaření za r. 2017 ,  25 -pro, zdržel se - 2, proti - 0 

Zpráva je umístěna níže. 

5) Zpráva o vedení PK – R. Kavka 

     Seznam hříbat aktuálně 22 hříbat( ještě 4 hříbata v řešení) 

     Zápisy klisen 2017: 15 klisen  

     V roce 2018 v plemenitbě 21 plemeníků, v inseminaci čerstvým spermatem – 1963 Gazal III-CZ 

Herkules – zapůjčen v Hřebčinci Písku 

6) Podpora svazu sportovní výkonnosti ShA koní -  2018 pro členy, shrnutí 2017 - Kytlicová 

 Celkem bylo vyplaceno 71 600 Kč za sportovní účast. 

7) Informace o dopadu zákona o ochraně osobních údajů (GDPR) na svaz – Mlynařík 

8) Zapracované změny v pracovní verzi ŘPK, připomínky 

Návrh bude po zpracování co nejdříve vyvěšen na stránkách svazu k seznámení. 

9) Informace o konání Národní přehlídky 4.8.2018 v Tlumačově – Musil, možnost zápisu klisen, 

předvýběr hřebce – pátek 3.8.2018 

     Informace a schválení  konání Národní přehlídky 5.8.2019 – Jezdecký areál Královický Dvůr- Slaný  

(40km severovýchodně od Prahy směr Chomutov). Schváleno 26 -pro, zdržel se 2, proti 0 

Možnost zápisu klisen na svodu srpen/září – Hřebčín Jeníkov 

Informace o školení předvádění koní – Tlumačov 24.3.2018 

Informace k VZ hřebců a klisen podzim 2018 – nutnost zasílání přihlášek k VZ co nejdříve, aby bylo 

možno  včas zajistit  vhodný areál. 

10) Diskuse – představení kandidátů k volbám do RPK a RK 

11) Volby 4  členů RPK a 1člena RK 

       Volební komise: Glodeková Pavlína, Niemiec Czesław, Machková Eva 

                                     schváleno: 26pro, 2 - se zdrželi, 0 proti 

       28 hlasujících řádných členů zvolilo RPK: 1) Ing.Musil Aleš – 25 hlasů 

                                                                                2) Ing. Kytlicová Blanka – 23 hlasů 

                                                                                3) Cerman Vladimír – 18 hlasů 

                                                                                4) Ing. Kumble (Pultrová) Kateřina – 14 hlasů 

                                                         náhradníci:   5) Hájek Petr – 13 hlasů 

                                                                                6) PhMr. Ušák Václav – 12 hlasů 

12) Členská schůze ukládá nové RPK dopracovat návrh nového ŘPK tak, aby mohl být předložen na 

podzimní  členské schůzi 2018 a poté MZe ke schválení. 

Předsednictvo odsouhlasilo tradiční termín jarní schůze – 3.sobota v měsíci březnu a podzimní schůzi 

– 2. sobota v listopadu. 

 

13) Závěr 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 17.3.2018 ve Výskytné nad Jihlavou :  Teperová 

Zápis ověřil : Kytlicová  

 

 



Usnesení 

ze  členské schůze   Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. 

ze dne 17.3.2018 konané v Hostinci pod Lipou, Výskytná nad Jihlavou 

 

 
Zapisovatel:  Teperová 

Ověřovatel:   Kytlicová 

Přítomno: 28 řádných členů a 5 přispívajících členů 

Členská schůze vzala na vědomí: 

1. Přijetí nových členů (Vobecká Dana - řádný člen  a  Vohradská Petra, Šindelářová Kateřina – 
členové přispívající) 
Odstoupení členů řádných : MVDr. Pašková Jana, Ing. Navrátil Jan, Sládková Irena, Kubištová Iveta, 
Novák Miroslav, Pissingerová – Slavošov, Michálková (Krejčová) Šárka- přispívající člen 
2. Zprávu revizní komise 
3. Zpráva o vedení PK 
4. Konání Národní přehlídky 4.8.2018 v Tlumačově 
 
členská schůze schválila:  
 
5. Zprávu o hospodaření svazu za rok 2017 
6. Konání Národní přehlídky 5.8.2019 v Kralovickém Dvoře 
 
dále členská schůze zvolila: 
 
7. 4 členy RPK: 1. Ing. Musil Aleš – 25 hlasů 
                           2. Ing. Kytlicová Blanka – 23 hlasů 
                           3. Cerman Vladimír – 18 hlasů 
                           4. Ing. Kumble Kateřina – 14 hlasů 
     náhradníci:  5. Hájek Petr – 13 hlasů 
                           6. PhMr.Ušák Václav – 12 hlasů 
8. 1 člena revizní komise: Chlup Kamil – 26 hlasů 
 
členská schůze ukládá: 
 
9. Nově vzniklé RPK dopracovat návrh ŘPK tak, aby mohl být předložen na podzimní členské schůzi 
2018 a ke schválení na MZe. 
 
Schváleno: 25 členů - pro, zdržel se – 3, proti - 0 
 
 

 

Zapsala dne 17.3.2018 ve Výskytné nad Jihlavou :  Teperová 

Zápis ověřila : Kytlicová 

 

 

 



Zpráva o hospodaření  za rok  2017  

Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice,z.s. 

 

PS  k 1.1.2017 celkem : 750.743,19 ,-Kč   z toho -  hotovost  - 15.140,-Kč 

                                                                                          bankovní účet – 735.603,19,-Kč 

KS  k 31.12.2017 celkem: 680.397,52,-Kč z toho – hotovost –  22.024 ,-Kč 

                                                                                          bankovní účet – 658.373,52 ,-Kč 

Příjmy celkem :  800.000,-Kč 

Hlavní příjmy:  Dotace  celkem 401.035,-Kč -  Vedení PK – 132.200,-Kč 

                                                                             -   Národní přehlídka – 216.125,-Kč 

                                                                             -   Konference ISG a seminář – 52.710,-Kč 

                          Příspěvek na konání ISG konference – 127.190,-Kč 

                          Startovné přehlídka – 19.300 ,-Kč 

                          Boxy – 31.500 ,-Kč 

                          Členské příspěvky – 56.000 ,-Kč 

                          Předvýběr  hřebců , VZ hřebců – 12.000 ,-Kč 

                          Licence hřebců – 2017 – 12.000,-Kč 

                                                         2018 –  19.500,-Kč 

                          Zápisy klisen – 10.800 ,-Kč 

                          

   Další příjmy za registrace hříbat -  vydávání průkazů, změny majitelů, kalendáře atd. 

 

Výdaje celkem: 870.000,-Kč 

Hlavní výdaje: Národní přehlídka -  372.057,-Kč  

                           Konference ISG a seminář – 138.609,-Kč 

                           Faktury NH Kladruby - ÚEK Slatiňany – 17.512 ,-Kč 

                           Vedení PK (MVDr.Pašková) + Kavka – 60.000,-Kč 

                           Odměny za sport. výkonnost koní 2017 – 71.600,-Kč (24 koní)                                                                                  

                           Odměna za reg. hříbat 2016 (44ks) – 8.800,-Kč 

                           Odměna za úkony RPK (zápis, předvýběr/den) – 8.000,-Kč 

                           Nájem areálu Vrchovany -VZ hřebců – 6.050,-Kč 

                                                                                             - Fa MVDr. Hánová – 3.000,-Kč 

                          Web svazu – on line PK – úpravy v r. 2017 – 7.562,-Kč 

                          Cestovné -  vedení PK – 66.994,-Kč 

                                            - předsednictvo – 32.559,-Kč 

                          Poštovné – 18.801,-Kč                       

                                                                                                                                                            

Ostatní náklady – kancel. potřeby, bankovní poplatky, koňské deky s logem Sh, tašky s logem Sh, 

odměna fotograf VZ, přednášející podkovář p. Kysilka  a další.                              

 

Sestavila dne: 19.2.2018           Petra Teperová 



Zpráva o činnosti revizní komise 

Schůze revizní komise proběhla 11. 3. 2018 v Rozkoši u Humpolce a zároveň proběhla kontrola 

hospodářské činnosti a vedení plemenné knihy. 

Přítomni: Mgr. Naděžda Smirnovová (RK), Josef Sláma (RK), Ing. Petra Teperová (hospodářka Svazu) 

a Radomír Kavka (PK) 

Pan Radomír Kavka dne 21. 11. 2017 odstoupil z revizní komise kvůli možnému střetu zájmů a ujal se 

prozatímního vedení plemenné knihy. 

K revizi byly předloženy výpisy z účtu Svazu, sjetiny z účetního programu a fyzická pokladna 

s hotovostí. Lze konstatovat, že příjmy roku 2017 jsou srovnatelné s předchozím rokem, výdaje jsou  

o 70 000,- vyšší. 

Do vyšších výdajů je však nutno započítat především odměny sportujících koní, kdy byla sice původně 

odsouhlasena částka 50 000,-, předsednictvo se však v rámci své pravomoci rozhodlo danou částku 

navýšit na celkovou sumu 71 600,-. Po zhlédnutí jednotlivých položek navrhuje revizní komise 

zhodnotit systém udělování odměn v jednotlivých disciplínách, kdy vzhledem k povinným přestávkám 

ve vytrvalosti není možná tak častá účast v jednotlivých soutěžích, a to třeba v rámci jednoho dne 

nebo víkendu. Z tohoto hlediska se potom vytrvalostní koně ocitají v nevýhodě proti ostatním 

disciplínám. 

Dále je nutno k výdajům připočítat i vyplacenou pokutu udělenou ČPI v hodnotě 10 000,-. 

Výše pokuty se jeví spíše výchovnou, aby se Svaz v budoucnu snažil takovým situacím předejít.  

Předsednictvo Svazu pochybení nerozporovalo a v zájmu co nejnižších finančních nákladů se snažilo 

spor uzavřít v nejkratší možné době. 

Jinak je finanční bilance Svazu vyrovnaná a uspokojivá. 

Dále byla k revizi fyzicky předložena plemenná kniha a kniha hříbat. 

Seznam hříbat narozených v roce 2017 není ještě zcela uzavřen – k datu konání schůzky zbývají 

dořešit ještě 4 hříbata.  

Byl vydán seznam plemenných hřebců, v jeho tištěné podobě došlo bohužel k chybě a vynechání 

3 hřebců (jsou uvedeni na webových stránkách Svazu) – majitelům těchto hřebců se správce 

plemenné knihy omluvil písemně na webových stránkách Svazu i telefonicky. 

Jako velmi pozitivní počin vidí RK v komunikaci Svazu s hřebčincem v Písku 
a následné umístění koně Gazal III-CZ (Herkules) do zemského hřebčince k možné inseminaci 
čerstvým spermatem. 
 
Komunikace vůbec se jeví úhelným kamenem spolupráce či naopak totálního debaklu napříč 
Svazem, a proto by revizní komise ráda apelovala na všechny řádné členy, aby se aktivně zapojili 
do činnosti Svazu, byli vstřícní otevřené komunikaci a případné nesrovnalosti, nedorozumění 
či pochybení se snažili řešit konstruktivním přístupem. 
 
Jako příklad transparentní komunikace mezi jednotlivými činiteli Svazu by revizní komise ráda 
uvedla tabulky pro zápis hříbat zavedené panem Radomírem Kavkou, které jsou uložené 
na úložišti a přístupné těm lidem, kterých se aktivně týkají a kteří s nimi pracují. Každý z nich 
může vyplňovat pouze svůj odstavec, ale přehled mají všichni zúčastnění – od správce plemenné 
knihy a hospodářky Svazu po RPK a jednotlivé paliče, kteří si potom mohou snáze poskládat cesty 



k jednotlivým hříbatům. Pokud svoji práci některý z nich neplní, pak je to snadno dohledatelné 
a doložitelné. Podobně přehledně jsou potom zpracovány i tabulky týkající se zápisu klisen do PK. 
 
Dalším příkladem možné otevírající se komunikace je nabídka pana Samarraie k rozšíření 
databáze ZSAA i o koně z ostatních členských Svazů a k vytvoření vhodného systému genetického 
hodnocení pro chovatelské záměry. 
 
Revizní komise se věnovala pouze kontrole hospodářské činnosti a plemenné knihy, žádné 
podněty či stížnosti v uplynulém roce nebyly podány. 
 

Za revizní komisi zapsala: Naděžda Smirnovová    Četl: Josef Sláma 

 

 


