
Zápis 
kontrolní komise ASCHK ČR, z.s., ze dne 27.3.2018 

 

Přítomni:  Ing. Leopold Jelínek 

  Jiří Zasadil 

  Bc. Marie Gregorová Dis. 

  Václav Bohdaský 

  MVDr. František Horník 

 

Kontrola byla provedena za r. 2017. 

 

1. Byla provedena kontrola minulého zápisu a Zápisu a usnesení z Valné hromady 2017.  

  
a) dopracovat návrh na zřízení obchodní společnosti ASCHK pro oblast inovací a chovu koní a návrh 

předložit na jednání kolegia ASCHK ČR – vzhledem k jednání, která proběhla nebylo doporučeno 

projekt realizovat 

b) Pokračovat v jednání s NH Kladruby o modernizaci chovatelské databáze – úkol trvá 

c) Vytvořit komisi po jednání s ČJF na téma předávání sportovních výsledků pro modernizovanou 

chovatelskou databází – úkol trvá 

d) Vytvořit komisi pro podporu pracovního využití chladnokrevných koní s cíli které navrhl ve svém 

příspěvku p. Josef Král – komise vytvořena, p. Král je předsedou 

e) Změnit ve stanovách formulaci odst. 10 bodu 4. – vypustit slovo „doručenou“ a nahradit slovo 

„členům“ slovem „delegátům“. Zůstává tedy text „Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou všem 

delegátům ASCHK ČR z.s. na poslední známou adresu, a to minimálně 10 dnů před termínem konání 

VH“ – provedeno, změna zanesena v rejstříku 

f) Projednat zpřísnění vydávání oprávnění k plemenitbě hřebců – ke zpřísnění komise nevidí důvod, spíše 

doporučuje lepší dodržování, případně změnu Řádu PK jednotlivých plemen 

g) dotace poskytované z rozpočtu ASCHK (Akcelerační program, inseminace, ověření původu) – splněno, 

vyplaceno celkem 372.000,- Kč 

 

 

2. Příjmové a výdajové doklady finančních prostředků za období leden 2017 až prosinec 

2017, dále byl zkontrolován stav pokladní hotovosti a valutová pokladna. 

V návaznosti ke dni kontroly aktuální stav pokladny souhlasí. 

3. Přijaté a vydané faktury, výpisy z účtů a evidované faktury za r. 2017. Vedení 

dokumentace bylo shledáno bez závad.  

4. Výplaty mezd a cestovní náhrady byly zkontrolovány bez výhrad. 

5. Sociální a zdravotní pojištění včetně daně ze mzdy je v řádných termínech odváděno.  

6. Analytická evidence výnosů a nákladů dle jednotlivých plemen, pro které je ASCHK 

„Uznaným chovatelským sdružením“ je řádně vedena. 

7. Veškerá evidence je vedena průkazně a přehledně. 

8. Předsedou kontrolní komise byl zvolen MVDr. František Horník. 

9. Revizní komise požaduje, aby každá akce v daném roce byla smluvně podložena.  
 

 
V Písku dne 27.3.2018 

 

 

Podpisy: 



 


