
 

Zápis 

ze  schůze předsednictva a Svazu chovatelů Shagya araba v ČR z.s. 

ze dne 7.7.2016 v Humpolci 

Přítomni : Ing. Adam Zágora, Ing. Petra Teperová, Michaela Daubnerová, Ing.Blanka Kytlicová 

Nepřítomnen : Mgr. Václav Mynařík,  

Zapisovatel: Kytlicová 

Program schůze : 1) kontrola splněných bodů v zápisu ze schůze  v Suchdole z 10.3.2016 

                                2)administrace svazu 

                               3) XXIV. Národní přehlídka V Humpolci 30.7.2016 

                               4)Závěr 

Program schůze jednomyslně schválen. 

 

1)kontrola splněných bodů v zápisu ze schůze v Suchdole z 10.3.2016 – viz jednotlivé body 

2)změny související s volební schůzí……… 

 a) Mlynařík – rozešle pro členy předsednictva  návrh  pro hmotnou zodpovědnost,  připraví podklady pro 

podání změn na rejstříkový soud- zápis z valné hromady+ zápis ze schůze předsednictva + ověřené čestné 

prohlášení funkcionářů  do  30.3.2016 – splněno,  hlavičkový papír spolku vytvořen 

b)předseda zajistí písemné prodloužení sídla spolku do 30.6.2016 ve Slatiňanech s Památkovým úřadem – 

splněno, další jednání pan Navrátil se starostou obce Slatiňany o dalším prodloužení  

c)P.O.BOX – pro nevyužívání  svazem se nebude obnovovat , k 20.3.2016 zaniká  - splněno 

d)razítka svazu – počet 4 ks –očíslované -1předseda,2hospodář,3tajemník,4RPK – Mlynařík dodá grafický návrh 

–bude obsahovat název + Ičo+číslo – do 15.3.2016 – splněno, nedošlo k vrácení starých razítek  -  v řešení 

d)přístup k účtu svazu bude mít předseda a hospodář, nadále bude veden u České spořitelny – stále v řešení 

3) administrace a vedení PK – předsednictvo se shodlo - že za vedení PK, ve které bude i nadále pokračovat 

MVDr. Pašková Jana, zůstává peněžní částka 5000,-Kč/měsíc, na základě vystavené faktury za jednotlivá 

čtvrtletí  

                                                    - předsednictvo ukládá  - pro Paškovou povinnost měsíčně – do 10. dne v měsíci 

předkládat hospodáři seznam provedených úkonů souvisejících s vedením PK včetně výdajových dokladů 

hrazených z poskytnuté finanční zálohy. Hospodář poskytne zálohu z pokladny ve výši 5000,-Kč na úkony 

spojené s vedením PK a po vyčerpání a proúčtování bude tato záloha v této výši obnovena, nejpozději však 

čtvrtletně 

                                                   - předsednictvo ukládá  - směřovat veškeré poplatky včetně dobírek na účet svazu 



                                                   - předsednictvo ukládá – pro Mlynaříka připravit návrh smlouvy na úkony 

související s vedením PK – v řešení 

4)Archiv svazu -   archivní dokumenty svazu jsou v současné době u Paškové - Zagora a Teperová  archiv od 

Paškové převezmou  

                           -Pašková si ponechá  potřebné dokumenty týkající se PK 

                            - archiv účetnictví roků 2010-2015 převezme Teperová 

                            - ostatní dokumenty týkající se svazu převezme Zagora ,a dál bude archiv spravovat 

 Předání uskutečněno 5.4.2016 – účetní doklady převzala Teperová 

                                                         - ostatní dokumenty – archiv- převzal Zagóra  

 

 

5) schválení výše cestovních náhrad a odměn za úkony související s vedením PK – předsednictvo schválilo : 

              – zachová se částka 5,-Kč/km za cestovné a plná platba za hromadnou dopravu, 

              - zachová se částka za úkony související s vedením PK  - 5000,-Kč/měs. – zajišťuje Pašková – vyplacena 

formou čtvrtletní faktury, předsednictvo požaduje jako přílohu faktury soupis provedených úkonů 

              - odměny registrátorům za vypálení hříbat budou vyplaceny po ukončení knihy hříbat daného roku a je 

navrženo zvýšení odměny – částka se  projedná na společné schůzi s RPK 

 

 6)webové stránky svazu – ještě probíhá konečná kontrola nebo případné malé opravy spojené se  

                                                spuštěním on-line PK – probíhá 

                                              - požadavek doplnit PK o foto- plemeníci(zootechnický postoj,….. – v řešení 

                                              - požadavek pro vytvoření kontrolované diskuze na webu – v řešení 

                                              - všechny požadavky o doplnění zjistí a bude průběžně informovat 

- správce webu- Daubnerová 

 

 

 

2) administrace svazu 

     a) předsednictvo  odsouhlasilo zakoupení  účetního programu  - Pohoda 2016 Lite (základní  

licence pro jeden počítač a instalace účetního software) v ceně 5.178,80 Kč, pro potřeby svazu, s 

programem disponuje hospodář 



     b)nové sídlo svazu ve Slatiňanech, Vrchlického 68,538 21 Slatiňany – bylo radou města Slatiňany 

odsouhlaseno , je potřeba dořešit  souhlas s užíváním stavby, který zatím nebyl dodán – zajistí 

Navrátil -  do 30.7.2016 

     c)předsednictvo rozhodlo, že na vyžádání bude plátcům vystaven a zaslán daňový doklad 

k jednotlivým platbám – zajistí Teperová – a současně bude tato informace zveřejněna na webu – 

zajistí Daubnerová 

     d) potřebné informace o zavedení datové schránky pro svaz   – zajistí Zagóra 

     e)předsednictvo souhlasí s návrhem Paškové, aby se pro platby na účet používaly  jako variabilní 

symboly čísla mobilních telefonů jednotlivých členů pro lepší identifikaci platby a pověřuje 

Daubnerovou o zveřejnění informace  na webových stránkách 

     f)předsednictvo schválilo návrh na snížení platby za účast na přehlídce pro nečleny na rok 2016 na 

300,-Kč; snížení částky se však netýká platby za zápis klisny na přehlídce, při kterém nečlen doplatí 

700,-Kč 

     g)předsednictvo ukládá RPK ve spolupráci s Daubnerovou zveřejňovat na webu stručné informace 

o činnosti RPK (pálení hříbat, zápis klisny, výběr hřebce apod……..) 

     h)předsednictvo navrhuje umístit na webových stránkách adresář členů včetně kontaktu a ukládá      

Kytlicové vytvořit formulář pro zajištění souhlasu s uveřejněním těchto informací pro souhlasící členy 

     ch)předsednictvo odsouhlasilo postup pro jednotlivé úkony RPK prováděné pro členy svazu 

nasledujícně : 1.člen doručí žádost ;2.člen provede platbu za úkon, 3)bude proveden zaplacený úkon 

členy RPK nebo registrátory 

     i)předsednictvo nominovalo oficiální delegáty na konferenci ISG v STADL PAURU v termínu 

evropského šampionátu ve dnech 15.-17.7.2016  – Hájek, Zagóra- a odsouhlasilo úhradu nákladů 

spojených s účastí na konferenci pro tyto delegáty – ubytování na 2 noci a odsouhlasilo odměnu  za 

překladatelské služby do max. výše 5000,-Kč;                                                                                                     

a zároveň pověřilo Zagóru o dodání stručného zápisu ze zasedání  ISG a dořešení platby za roční 

příspěvky  

      j) předsednictvo odsouhlasilo výši příspěvku na dopravu pro členy svazu, kteří se rozhodnou na 

této přehlídce reprezentovat svaz a předvést své koně ve výši 7,-Kč/km 

      k)předsednictvo rozhodlo ,že rozdělení příspěvku poskytnutého svazem na  „seriál mladých koní“                                                                               

bude projednáno po seznámení se s konečnými výsledky do podzimní členské schůze               

      l)předsednictvo rozhodlo vzhledem k dokončení knihy hříbat roku 2015 o vyplacení odměn 

registrátorům za vypálení hříbat v odsouhlasené výši 200,-Kč za ks- Cerman 8 ks(1600,-Kč), Hájek 18 

ks(3600,-Kč), Navrátil 2 ks(400,-Kč) a Musil 5 ks(1000,-Kč)- celkem za rok bylo vypáleno 33 ks hříbat 

    m)předsednictvo schválilo datum a místo pro uskutečnění výkonnostních zkoušek hřebců  pro 

letošní rok – 1.10.2016 v Humpolci 

   



   3) XXIV. Národní přehlídka 

a) katalog pro výstavu navrhne a zajistí výtisk – Zagóra a Daubnerová – odsouhlasený počet 80-100ks  

a katalog bude obsahovat kromě přihlášených koní v jednotlivých kategoriích -  Daubnerová 

informovala o počtu přihlášených koní – 37 ks( řádných členů 14 ks, přispívajících 5 ks a nečlenů 6 ks) 

na dalších stránkách:                                                                                                                                                      

- rozepsané rodiny mladých klisen – zajistí Pašková, článek o plemeni – zajistí Cerman, aktualizovaný 

seznam plemenných hřebců – zajistí Daubnerová ve spolupráci s Paškovou, statistické údaje o stavu 

koní – zajistí Kytlicová ve spolupráci s Paškovou, seznam členů předsednictva, rady plemenné knihy 

a revizní komise – zajistí Daubnerová, stránku pro reklamu a sponzory - zajistí Daubnerová ve 

spolupráci s Teperovou, jména pozvaných rozhodčích – Ing. Peter Gorözdi,  MVDr. Attila Kiss,  Judith 

Kovacs –  počet míst pro jejích ubytování – zjistí Musil, ubytování pro rozhodčí v Humpolci  dle 

požadovaného počtu -  zajistí Zagóra, věcné ceny a poháry - zajistí Cerman – dle došlých přihlášek 11 

ks(1. místo v kategorii),7 ks (2.místo v kategorii) a 6 ks pro vítězné kategorie , nahlášení jména 

veterináře při přejímce koní na KHS – zajistí Zagóra, oslovení členské základny k účasti na zajištění 

přehlídky přes webové stránky – zajistí Daubnerová,  

b) Daubnerová informovala o počtu přihlášených koní na přehlídku – 37 ks( řádných členů 14 ks, 

přispívajících 5 ks a nečlenů 6 ks) 

c)Petr Hájek ústně přislíbil komentovat přehlídku  

                                                                                          

                                                                                                                                

  

 

Zapsala dne 7.7.2016 v Humpolci :  Kytlicová 

Zápis ověřil : Teperová 

 

  


