Schůze revizní komise, Třebihošť 17. 4. 2021
Přítomni:
- za RK: Mgr. Naděžda Matlas Smirnovová, Kamil Chlup, Josef Sláma
- hospodářka Svazu: Ing. Petra Teperová
- vedení plemenné knihy: Blanka Kytlicová
Kontrolováno:
-hospodaření: výpisy z účtů, pokladna, faktury, cesťáky, dotace, sportovní výkonnost
Kontrola započala tradičně shlédnutím předběžné zprávy o hospodaření v roce 2020, která byla
sestavena k 31. 12. 2020. Celkové příjmy a výdeje nebyly ještě sečteny, byly ale řádně uvedeny
všechny větší příjmy a výdaje za daný rok.
Po kontrole RK dospěla k celkovému příjmu 799 628,- Kč a celkovým výdajům 790 395,90
Kč.
Poté se RK věnovala konkrétním kapitolám na straně příjmů a výdajů – ty jsou uvedeny ve
zprávě o hospodaření spolku. Proto uvedu jenom několik podrobností:
•

Dotace na vedení plemenné knihy činily 143 400,- Kč, z této sumy však musela být
učiněna vratka 800,- Kč za IV. kvartál roku 2019, kdy se výše dotace poskytovala podle
předběžného odhadu, a kdy byl nakonec skutečný stav koní o něco nižší. Celková suma
dotace na vedení plemenné knihy je tedy 142 600,- Kč.

•

Dotace na národní přehlídku byly o pouhých 6 049,4 Kč nižší, než bylo spolkem žádáno,
a dotace na vzdělávací činnost (semináře) a vydání ročenky byly poslány v plné výši
požadavku spolku:
o Národní přehlídka 338 636,6 Kč (požádáno 344 686,-)
o Semináře 14 642,4 Kč (požádáno 14 642,-)
o Ročenka 2019 78 949,- Kč (požádáno 78 949,-)

•

Další příjmy plynuly ze samotné činnosti a fungování spolku:
o zápisy hřebců a klisen do plemenné knihy, registrace hříbat, změny majitelů,
licence plemenných hřebců: celkem 127 700,- Kč
o členské příspěvky: 52 900,- Kč
o startovné na přehlídku a boxy: 41 600,- Kč
o prodej reklamních předmětů: 2 600,- Kč

Naproti tomu stojí výdaje – opět v první řadě se týkají přehlídky, dále pak vedení plemenné
knihy a fungování spolku a jeho činitelů:
•

Národní přehlídka: -344 686,6 Kč (výše požadavku spolku nebyla poskytnuta v plné
výši)
Seminář: -24 404,- Kč (výdej překročen oproti poskytnuté dotaci i požadavku spolku o
9761,6 Kč vyšší)
Ročenka: -78 949,- Kč (výdej pokryt dotací v plné výši)

•

Vedení plemenné knihy: zatím -50 000,-Kč (zbývá ještě doplatit 10 000,- Blance
Kytlicové, jíž bylo vedení plemenné knihy předáno) + poplatek ISG za rok 2020:
-21 564,3 Kč + Faktury NH Kladruby - ÚEK Slatiňany: -13 035,- Kč

•

Poštovné: -12.560,- Kč

•

Odměny pro funkcionáře spolku a registrátory hříbat: registrace hříbat – k datu kontroly
RK vyplaceno: -10 500,- Kč (zbývá doplatit p. Hájkovi 3000,- Kč za 6 loňských hříbat,
z nichž 5 již vypáleno bylo, 1 zbývá vypálit), funkcionáři RPK (za zápis klisen a
předvýběr hřebců): -5 500,- Kč

•

Cestovné RPK, předsednictva a RK: -73 426,-Kč (z toho 24 410,- Kč doplatek za rok
2019)

•

Odměny za sportovní výkony koní plemene Shagya arab:
za rok 2019 doplaceno -50 005,-Kč + KMK 2019 -4 500,-Kč
za rok 2020 vyplaceno -61 500,- Kč (požadavek na spolek byl 66 500,- Kč, ale z důvodu
nezaplacení členského příspěvku nebylo 5 000,- Kč vyplaceno)

•

Další výdaje:
o Webhosting: -1 209,-Kč
o Plánovací kalendáře: -2 101,-Kč
o Hůlkové míry: -23 000,-Kč (2 x 11 500,- Kč)
o Odměna pro rozhodčí vytrvalostního dostihu na přehlídce
v Chuchli: -9 656,-Kč
o Další menší výdaje:
např. flashdisk pro pracovní účely spolku cca -1500,-Kč
kontrolní DNA cca -2 300,-Kč

Příjmy a výdaje spolku vycházejí zdánlivě vyrovnaně, s mírným plusem. Nicméně vzhledem
k tomu, že má býti vyplaceno ještě 10 000,-Kč pí. Kytlicové a 3000,-Kč p. Hájkovi, pak je
schodek záporný -3767,9Kč.
Tento schodek bude ještě vyšší, protože odměna za vedení účetnictví a zpracování dotací pro
Ing. Petru Teperovou ještě nebyla vyplacena – viz zápis z členské schůze Svazu chovatelů
Shagya araba v České republice, z.s. ve Vyskytné nad Jihlavou ze dne 16.3.2019:
„….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…“
- tato schůze/valná hromada kvůli pandemickým opatřením neproběhla, a od té doby žádná
řádná schůze, na které by bylo možno toto rozhodnutí zhodnotit a rozhodnout jak dále.
Vzhledem k tomuto rozhodnutí by finanční schodek vzrostl o dalších 36 000,-Kč, a činily by
tedy -39 767,9Kč.
RK je názoru, že žádná organizace nemůže dlouhodobě fungovat ve ztrátě, a proto je na místě
přijmout taková opatření, aby se schodek srovnal. Nicméně vedení plemenné knihy a vedení
účetnictví s vyřizováním dotací jsou činnosti natolik náročné, a to zejména časově, že by
odměna lidem, kteří se jim věnují, měla náležet. Svaz by měl hledat jiné cesty, jak dosáhnout
vyrovnaného rozpočtu než nevyplacení odměn lidem, kteří věnují tolik svého času a energie ve
prospěch spolku. RK proto doporučuje předsednictvu Svazu zvážit různé možnosti
k dosažení vyrovnaného rozpočtu a projednat je na nejbližší řádné schůzi a valné
hromadě.
Stále je zavedeno jednoduché účetnictví, přestože sama hospodářka Svazu připouští, že by se
jí v podvojném účetnictví pracovalo snáze a bylo by pro ni přehlednější. RK znovu navrhuje
zvážit možnost koupit licenci na účetnictví podvojné.
Jinak k RK nedorazily žádné stížnosti z řad členů Svazu.
Stav fyzické pokladny na korunu souhlasil.
Za RK zapsala: Mgr. Naděžda Matlas Smirnovová

