
Zápis ze zasedání 

Kontrolní a rozhodčí komise RC (KRK) 

         

Konané dne 9.1.2021  

Přítomni: Daňková, Hercík, Fencl  

Výtah ze stanov Rodeo Corralu WI-CZ:  

XIV. Kontrolní a rozhodčí komise RC 

Kontrolní a rozhodčí komise RC je revizním orgánem nezávislým na Radě RC a sheriffovi RC. 

Je odpovědná pouze Shromáždění členů RC, které Kontrolní a rozhodčí komise RC volí na dva 

roky.  

 

KRK konstatuje, že Veronika Hradecká postupně během sezóny 

zpronevěřila 72 103,91 Kč.  

 

Kontrola účetnictví a vyšetření podnětu Zdeňka Zycha:  

Žádost o účetnictví byla ze strany KRK zaslána Radě RC 21.9.2020. Další žádost odešla 

16.10.2020. Další žádost odešla 24.11.2020. Výzva k doložení dokladů po podnětu Zdeňka 

Zycha odešla 9.12.2020. V okamžiku zasedání má KRK k dispozici účetní sestavu zpracovanou 

Veronikou Hradeckou, kterou KRK přeposlal Michal Tesař.  Tato sestava nebyla projednána 

Radou RC.  K tomu výpis z účtu a další doklady, které si vyzvedla u Michala Tesaře. K tomu 

krabici obsahující: tiskárnu, střílečku na plakáty, fix a doklady prokazující výplatu peněz 

rozhodčím a zapisovatelce na jednotlivých rodeích kromě Kozohlod a výplatu částky na 

dovoz časomíry.  

 

Po první kontrole uvedených dokladů a skutečností KRK konstatuje:  

Veronika Hradecká disponovala od Valné hromady RC hotovostí, která mohla plně pokrýt 

peněžní náklady celé sezóny (výplaty  rozhodčích apod.) . Přesto před každým rodeem 

vybírala větší částku z účtu, přeposláním na cizí účet. Tyto částky převáděla s dovětkem, že 

jsou určeny na to které rodeo. Po sezóně došlo ke dvěma dalším výběrům bez určení ve výši 

5000,- Kč a 7000,- Kč.  



Stanovy RC uvádí:  

XIII Strážce podkladu RC  

Strážce pokladu je hlavním ekonomem RC a má na starost veškerou hospodářskou a finanční 

oblast RC včetně takové smluvní oblasti, která má dopad na hospodaření RC. Je volen 

Shromážděním členů RC na roky.  

 

Rada RC ve své odpovědi zaslané KRK uvádí: Rada obdržela informaci o rezignaci strážce 

pokladu na funkci. Do vyřešení celé kauzy je Veronika nadále strážcem pokladu, ale má 

zákaz samostatných operací. Finanční operace RC převzal sheriff corralu. Vzhledem 

k tomu, že RC neměl dokončenou registraci ve spolkovém rejstříku, nemohl sheriff 

zablokovat strážci pokladu přístup k účtu. Nového strážce pokladu musí zvolit SČ RC. 

Veronika Hradecká se omluvila a nabídla postupné splacení dluhu po 20 000,- Kč měsíčně.  

KRK konstatuje:  

Za tento čin KRK podá na Valné hromadě návrh na vyloučení Hradecké.  

 

KRK nenašla nic, co by nasvědčovalo, že Michal Tesař se jakkoli podílel na vyvádění 

prostředků RC. KRK konstatuje, že jako statutár je zodpovědný za řízení RC. KRK konstatuje, 

že od první výzvy 21.9.2020 nereagoval do 30.12.2020 ani on, ani Rada RC jako celek, 

s odůvodněním, že mají příslib Veroniky Hradecké, že do konce roku 2020 dá do pořádku 

účetnictví i finance. To se nestalo! 

 

Doložení přístupových práv k účtu. Na Radě RC dne 6.7. oznámil stávající sheriff, že není 

schopen plně vykonávat fukci. Rada pověřila Jana Koláře jeho zastupováním. Nikdy ale 

nedošlo k předání razítka a především přístupových práv k účtu. Ta měl po celou sezónu 

kromě Veroniky Hradecké právě Michal Tesař. Jan Kolář řídil organizaci celou sezónu po 

„provozní stránce“. Ale statutárem byl celou dobu nepřerušeně Michal Tesař.  

 

KRK konstatuje:  

 

Obracíme se na Valnou hromadu, aby rozhodla o dalším postupu vůči 

Veronice Hradecké:  
 

Vzhledem k tomu, že je v tuto chvíli v České republice vyjímečný stav, KRK se rozhodla 

rozeslat všechny informace e-mailem a o hlasování prosíme také e-mailovou formou. 



Vytiskneme všechny doručené e-maily a každý si může ověřit, zda jeho hlas byl zaznamenám 

tak, jak si přeje. Junioři dle Stanov RC, III. Členství v RC, odst. 1 hlasují od dovršených 15ti let.  

 

Návrh usnesení, hlasování:  

 

A) Valná hromada dává Veronice Hradecké ultimátum k zaplacení peněz, které zcizila 

z majetku Rodeo Corralu do 15.2.2021. V případě, že tato částka nebude zaplacena do 

uvedeného data, valná hromada pověřuje KRK k podání trestního oznámení na Veroniku 

Hradeckou.  

B) Valná hromada schvaluje splátkový kalendář po 20.000 Kč vždy k poslednímu dni v měsíci 

k zaplacení peněz, které Veronika Hradecká zcizila z majetku Rodeo Corralu. V případě, že 

tato částka nebude zaplacena do uvedených termínech, valná hromada pověřuje KRK 

k podání trestního oznámení na Veroniku Hradeckou.  

 

Hlasování prosíme ve tvaru:  

 

Hlasuji pro variantu A 

nebo  

Hlasuji pro variantu B  

 

Uvést jméno hlasujícího člena  

 

„hlasovací e-mail prosíme poslat na adresu: tereza@danek-group.cz.  

     Ukončení hlasování 17.1.2020.  

 

 

 

Zápis byl schválen všemi členy KRK.  
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