
Zápis z členské schůze Svazu chovatelů Shagya araba v České 

republice, z.s. ve Vyskytné nad Jihlavou ze dne 16.3.2019 

 
 

1) 11.00 zahájení schůze předsedou A. Zagórou, ustanovení zapisovatele K. Kumble a 

ověřovatele P. Teperové. Schůze se účastní 15 řádných členů. 

 

2) Přijímání nových členů (Ano : Ne : Zdržel se hlasování) 

Blanka Kytlicová – řádný 14:1:0 

Kateřina Beňová – řádný 15:0:0 

Michaela Volfová – přispívající 12:4:0 

 

Ukončování členství: František Kratochvíl, Jana Pichlíková, Svaz chovatelů  koní Morava, Firma 

M+M zpf s.r.o. 

 

3) Zpráva o hospodaření v roce 2018 – Petra Teperová – k nahlédnutí všem přítomným 

členům, uveřejněna na webu Svazu -  Schválena 

- Stav účtu k 1.1. 2019 činí 658.373,52 Kč  

K tomuto datu nebyly proplaceny:  

- část cestovních  výdajů pro RPK  

- odměny za sportovní výkonnost za rok 2018 ve výši 91.400,- Kč (původně předpokládaný strop 

50.000,-) vyplaceny také až během ledna 2019 z důvodu nutnosti odsouhasení vyšší částky 

předsednictvem + odměny za KMK(6.000,-) 

- Celkový příjem z dotací za rok 2018 činil 476.317,- Kč 

- Členské příspěvky 2018 činily 42.700,- Kč 

- Sazebník 2019 po navrhovaném zvýšení některých poplatků odsouhlasen  předsednictvem  v 

původní výši z roku 2018 

 

4) Zprávu o jednání Revizní komise ze dne 16.2.2019 přednesla Naděžda Smirnovová (bude 

zveřejněna na webu Svazu) 

- fyzická pokladna , pokladní doklady – v pořádku (+1,- Kč) 

- účet, příjmy a výdaje – v pořádku 

- členský poplatek ISG za rok 2018 (19.739,- Kč) nejasnosti ohledně jeho výše – v jednání 

- P. Teperová zvažuje zřízení  platební karty za účelem výběru z bankomatu, důvodem je 

zpoplatněný výběr z banky a v minulosti opakovaně řešená situace, kdy musela Svazu poskytnout 

půjčku za účelem okamžité platby nepředvídatelného nákladu 

- RK  zvažovala s P. Teperovou přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví, na což by bylo 

potřeba zakoupit jiný účetní program  

- revize vedení PK 

- Přehlídka – zvážení automatické platby Svazem za využití boxu – tato částka pak bude odečtena z 

příspěvku na dopravu. Důvodem je dodržení welfare zúčastněných koní a celkové zvýšení 

profesionality celé akce. 

- Sazebník by neměl obsahovat dvě ceny, ale pouze cenu základní + slevu pro členy 

 

P. Teperová by z časových důvodů ráda předala účetnictví jiné osobě – J. Jirsa navrhuje zajištění 

honorované účetní 

 

5) Platba za vedení účetnictví Svazu – v bouřlivé diskuzi padly návrhy v rozsahu 2.000 - 

5.000,- Kč. Valná hromada hlasováním rozhodla o vyplácení měsíčních odměn ve výši 

3.000,- Kč za vedení účetnictví a finančních záležitostí Svazu (15:1:1) 

Od 1.1.2019 bude vyplacena odměna P. Teperové v odsouhlasené výši, na jarní schůzi 2020 dojde k 



zhodnocení tohoto opatření. 

 

6) Zpráva o vedení PK 2018 – R. Kavka 

- zaregistrováno 24 hříbat 

- celkový počet chovných klisen 320-330 

- hříbata narozena po 14ti hřebcích 

- u K. Milsimrové a pí. Dykové Vlčkové narozena hříbata po zahraničních hřebcích (stejný režim 

jako u hříbat po českých hřebcích – DNA, připouštěcí lístek, jen je potřeba si v zahraničí vyžádat 

DNA otce) 

- liniové výžehy po hřebcích bez čísla – jen písmeno označující danou linii 

- u zahraničních hřebců by mělo připouštění předcházet dotaz na RPK, zda budeme hříbě po daném 

hřebci registrovat do české PK 

- R. Kavka žádá chovatele, aby ho u zahraničních připouštění z administraticvních důvodů 

informovali včas, v některých případech jsou problémy ohledně původů či DNA hřebců 

- v roce 2018 zapsáno 18 klisen, z toho 8 v HPK (vše na webu Svazu) 

 

APEL NA CHOVATELE – z finančních i chovatelských důvodů by mělo být cílem zapsání co 

nejvyššího počtu klisen kolem věku 4 let na hromadných akcích(přehlídka, svod). Připouštění 

klisny by mělo proběhnout až po jejím zápisu, maximálně ve stejném roce! 

 

- Klisna  CZ – Sh - A 328 Sharia – maj. Florian Adensamer – převzata z rakouské PK 

- změny ohledně plemeníků pro rok 2019 

- Gazal III -CZ ( Herkules) – nebyl nakonec vrácen k chovateli, ale působí u A. Zagóry 

- Wadi Anter – Tobrok II - CZ 

- Gazal - V - CZ majitele Z. Petera – úhyn 

- informační systém pro vedení PK je stále v procesu vzniku u pana Ceé 

 

PAUZA NA OBĚD + Přednáška na téma „Péče o pohybový aparát koní“ - K. Kumble 

 

7) Podpora sportovních koní - platby za výkonnost koní v roce 2019 opět v cca stejné výši (s 

přihlédnutím k aktuálnímu stavu pokladny) 

 

8) Předsednictvo a RPK zvažují vypsání 2 termínů pro VZ klisen. Stále je možno získat 

nenárokovatelnou dotaci ve výši 7.000,- Kč na čtyřletou klisnu, která je úspěšně absolvuje a 

je zapsána do PK. 

 

9) Plánované akce 2019 
12.-15.5. Výstava hospodářských zvířat v Brně – chovná kolekce 7mi koní (pořadatel hradí 

náklady) – veškeré informace u B. Kytlicové 

29.6. chovatelský den v Tlumačově 

27.7. XXVII. Národní přehlídka v Kralovickém dvoře – přihlášky do 20.6.2019 

2.- 4.8. ISG Marbach – přehlídka + pravděpodobně jezdecké závody 

 

Svaz disponuje 90ti malými a 20ti velkými plakáty na Národní přehlídku, jakákoliv možnost 

propagace a jejich vyvěšení bude vítána 

 

10) Řád PK – A. Zagóra komunikuje s paní Procházkovou z MZe, pracovní verze již odeslána 

na MZe. K nahlédnutí na webu Svazu. 

 

11) A. Zagóra přednesl nabídku firmy AVECELL na přednášku ohledně léčby kmenovými 

buňkami  

 



12) Diskuze ohledně účasti na podzimních výstavách v Lysé nad Labem a Pardubicích – pokud 

by měl kdokoliv z členské základny zájem se s koňmi zúčastnit, nechť kontaktuje vedení 

Svazu 

 

 

 

 

 Diskuze 

 R. Kavka navrhl umístění kalendária na webové stránky Svazu 

 V. Ušák – převzetí plemen. knihy Arabského koně je proti zájmu Svazu 

 

 

 

Závěr 

 

 

 

Zapisovatel: K Kumle 

 

Ověřovatel : P. Teperová 


