Schůze revizní komise, Rozkoš u Humpolce 22. 2. 2020
Přítomni:

- za RK: Mgr. Naděžda Smirnovová, Kamil Chlup, Josef Sláma
- hospodářka Svazu: Ing. Petra Teperová
- vedení plemenné knihy: Radomír Kavka

Kontrolováno: -hospodaření: výpisy z účtů, pokladna, faktury, cesťáky, dotace, příspěvky
členské základny, sportovní výkonnost
- plemenná kniha: kniha hříbat, klisny

Kontrola započala shlédnutím předběžné zprávy za hospodaření v roce 2019, kdy k datu
schůze byly příjmy celkem 771 402,00 a výdaje celkem 988 449,62. Schodek za rok 2019 činí
tedy - 217 047,62 Kč. Tento schodek je způsoben zejména výdaji za reprezentativní akce a s
nimi spojené náklady (jmenovitě: stan, reklamní předměty: skleněné půllitry, trička,
kšiltovky, hrnky, plánovací kalendáře, bannery); dále pak za sportovní výkonnost.
Stále je zavedeno jednoduché účetnictví, přestože v podvojném by příjmy a výdaje byly
přehlednější. Možnou nevýhodou přechodu na podvojné účetnictví je o něco dražší licence a
to, že v něm zůstanou “viset” závazky nevyplacené i vinou členů (nedodání potřebných
žádostí a jiných dokumentů či podkladů pro výplatu). To by ale bylo možné vyřešit zadáním
nějakého limitního času pro vymazání takto neuskutečněných a neuskutečnitelných výplat.
Jen pro zajímavé srovnání: podpora sportovní výkonnosti činila v roce 2017 71 600,-; v roce
2018 91 400,- a v roce 2019 71 500,- Kč.
RK byla hospodářkou Svazu informována o kontrole plemenářské inspekce, která proběhla
začátkem února 2020. K datu schůze RK ještě nebyl znám výsledek této kontroly, proběhlo
zatím jenom šetření a následné stanovisko zaujme právní oddělení ČPI. Nicméně šetření
odhalilo závadu v názvu a adresy spolku.
Původní (starý) název:
Nový název:

Svaz chovatelů Shagya-araba ČR, Zámecká1, Slatiňany 538 21

Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice, z. s., Vrchlického 68,
Slatiňany 538 21

Hospodářka Svazu okamžitě (tzn. 18. 2. 2020) podala žádost o změnu názvu. Možný nejhorší
dopad by bylo vrácení dotací za několik let dozadu, což by bylo pro Svaz likvidační. Nicméně
se jedná o formální záležitost, peníze byly vypláceny korektně pro daný účel a nebyly
zpronevěřeny.
Dále bylo díky této kontrole zjištěn skutečný fyzický stav této adresy, kterou Svazu nabídlo
město Slatiňany místo té původní. Jedná se o výrazně zanedbanou bytovku, která působí
poměrně nedůvěryhodným dojmem.
Jinak všechny dotace byly Svazu vyplaceny, případné nedostatky byly vyřešeny.
Jeden nedostatek byl způsoben ze strany MZe, kde byla chybně vyplacena částka dotace na
jeden ze seminářů. Ze strany MZe byla poslána žádost o vrácení vyplacených prostředků z
DP 9. A. a následně pak byla vyplacena již správně vypočítaná částka.
Další oprava výše dotace se týkala dotace na vedení PK a nebyla způsobena jakýmkoliv
nedostatkem, ale tím že stav plemenných koní se za poslední kvartál v roce stanovuje
odhadem. Ten ale nesouhlasil s přesným stavem, který později dodal ČMSCH (odhad 365,
skutečný stav 357). Svaz tedy musel podat vratku části této dotace.
Stav fyzické pokladny na korunu souhlasil.
Kontrolou příspěvků na dopravu koní na přehlídku pro řádné členy bylo zjištěno, že nebyl
vyplacen příspěvek panu Ušákovi. Důvodem bylo odmítnutí pana Ušáka se zdůvodněním, že
kůň byl dopravován z místa ustájení, tedy podstatně vzdálenějšího, než byl příspěvek
vypočítán. Příspěvek na dopravu je ovšem vypočítáván z místa trvalého bydliště majitele.
Bylo by proto vhodné do propozic přehlídky pevně stanovit přesné podmínky, za jakých bude
tento příspěvek vyplácen. Pokud tedy vůbec bude vyplácen, protože to závisí na tom, zda
Svaz dostane dotace na přehlídku či nikoliv.
Tím se dostávám k dalším apelacím, a to přímo na členy Svazu samotné. Bylo by na místě,
aby členové začaly řádně využívat všech informací, které jsou pro ně uvedeny na webu
Svazu. Není možné všechny zvlášť obvolávat. Na stránkách jsou uvedeny veškeré potřebné
kontakty a všechny zásadní informace.
Na druhou stranu by RK chtěla vyzvat všechny činovníky Svazu, kteří se účastní jakýchkoliv
pracovních cest a reprezentativních akcí, aby pro ostatní členy napsali stručný a shrnující
článek a vyvěsili jej na web i s fotkami z těchto akcí.

Dále RK zjistila, že k datu konání schůze revizní komise nebyl v obchodním rejstříku uveden
člen RK Kamil Chlup, který byl do funkce dovolen po uvolnění Radomíra Kavky, když ten
začal vést PK. Touto změnou byl pověřen Mgr. Václav Mlynařík. RK ho tímto žádá o
nápravu.
Proběhla též kontrola plemenné knihy, zejména knihy hříbat. Bylo zjištěno, že k datu schůze
chybělo registrovat 4 hříbata. Tři z nich stojí u slečny Kateřiny Milsimrové, z toho dvě byla
pozdně narozená. Všechna hříbata již ale mají udělanou DNA a probíhá domluvení data
registrace mezi registrátorem a majitelkou. Jedno stojí u slečny Anny Buštové, kde je
problém poněkud složitější, protože majitelka nedisponuje průkazy koně ani připouštěcími
lístky. Celá věc už je ale v řešení, majitelka si zažádala na Slovensku o jejich duplikáty.
Jinak pro srovnání – v roce 2019 bylo zaregistrováno 36 hříbat (+ 3 hříbata u K. Milsimrové),
a to z cca 60 připuštěných klisen (2018). V témže roce je evidováno 44 připuštěných klisen,
tendence chovu je tedy zhruba 25% pokles.
Paní Pavla Másilková podala žádost o zařazení klisny po El Džinnim do PK. Majitelka však
nemá průkaz ani připouštěcí lístek, na základě předchozí domluvy bylo klisně přiděleno číslo,
ale řádná registrace neproběhla.
Je tedy na zvážení RPK, jakým způsobem se k tomuto problému postavit, a to pokud možno
systémově, aby tyto případy byly řešeny jednotně. Zda takovéto koně přijímat a za jakých
podmínek, případně poplatků; anebo jestli ne a hlásit je na plemenářskou inspekci, což je
jediný zákonně vymahatelný způsob, jak nezodpovědné chovatele potažmo majitele potrestat.
RK velmi pozitivně kvituje podání žádosti, aby člověku, který povede PK, byl umožněn
přístup do databáze ÚEK ČR. Tím by se zásadně usnadnilo dohledávání genetiky a původů.
Poslední záležitostí, kterou jsme na schůzi RK diskutovali, byl způsob provádění zápisu
klisen do PK a zejména fakt, že by popisové listy měly být řádně vyplněny a podepsány
přímo na místě zápisu, a ne dodatečně po úpravě doma. Takový postup je mnohem serióznější
a zabraňuje jakýmkoli spekulacím.
Další aktivitou RK byla účast předsedkyně Naděždy Smirnovové na organizační schůzce
ohledně národní přehlídky v Chuchli. Tato schůzka proběhla dne 13. 1. 2020 v Chuchli a byly

zde domlouvány potřeby a požadavky Svazu na přehlídku a podmínky, za jakých budou tyto
služby poskytnuty. Cenová nabídka z Chuchle byla později zaslána předsednictvu Svazu.
Žádné podněty ze strany členů Svazu ani veřejnosti RK neobdržela.
Za RK zapsala: Mgr Naděžda Smirnovová

