Zápis schůze členů SCHČT severočeské oblasti, 22.3. 2016, Písek
Přítomní delegáti:
- viz prezenční listina
Hosté:
- viz prezenční listina
Program:
- zpráva o činnosti a hospodaření

Zahájení v 18. 00
- náhradní dílčí schůze - 16 řádných členů ze 40 (5 nových členů)
Volba zapisovatele:
- na zapisovatele z oblastní schůze byla Janem Chýle navržena Anna Reinbergerová
- hlasování Pro: 16

, proti: 0 zdržel se: 0

- zapisovatelkou byla zvolena: Anna Reinbergerová

Návrh na změnu programu schůze
- Jan Chýle navrhl, aby byla zanesena změna programu schůze a nejprve se přikročilo k volebnímu
hlasování
- hlasování o změně programu schůze: Pro:

12

Proti: 2, Zdržel se: 2

- návrh nebyl schválen

Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015 a plán hospodaření v roce 2016
- paní Kubištová M. přednesla referát o hospodaření SCHČT, profesní kvalifikace (17) - získané finance viz.
vytištěné materiály, zvednutí počtu členů. Přijaté dotace. Náklady: KMK. Korung ČT. Náklady na
kancelářské potřeby, reprezentaci, software,
- Vysvětlení hlavní a vedlejší činnosti v souvislosti se zdaněním.
- účetnictví je k nahlédnutí a bude vyvěšena podrobná výroční zpráva, nebude zveřejněna na webu

účetnictví
- ze severomoravské oblasti jsou navrženy 4 výjezdy rady plemenné knihy a členů předsednictva vybrat
hřebce i z jiných hřebčínů než ze Sprehe
M. Perníček poděkoval za velmi pečlivou zprávu paní Kubištové. Dotazy na hospodaření v roce 2015
Dotazy:
- Jan Chýle - předběžný zisk ze zdanění - z vedlejsí. Kde je zisk z hlavní ?
M. Kubištová: Přibližně 180 000 z hlavní a z vedlejší ca 70 000 - vše bude zveřejněno na zemské schůzi
- Chýle: Kde je nerozdělený zisk z minulých let, který by se mohl blížit 2 000 000
- Perníček M.: Tato částka je na účtě svazu ČT. Ministerstvo varovalo, že nebudou dotace na plemennou
knihu, protože koně možná budou vyřazeni z hospodářských zvířat. Proto se raději buduje nějaká záloha
- Kubištová M.: do konce roku není jasné kolik svaz dostane v dotacích na všechny aktivity.
Jan Chýle - generuje se

zisk a je nebezpečí,

J

že přijde o status neziskové organizace?

- Perníček M.: Tato možnost je nereálná

Studnička - Je spočítáno porovnání posledních dvou roků, když pracoval a nepracoval Equiservis - loni se
říkalo, že když nebude pro ČT pracovat Equiservis bude to finančně výhodnější a jak se ušetřilo chovateli,
když má koně ČT i jiná plemena. Jaký zisk to přineslo svazu a jaký to přineslo zisk chovatelům. Loni byl
podnět, aby se Equiservis projednal na valné hromadě a k tomu nedošlo.
- Kubištová M.: finální náklady na hodnotitele, hrazené z dotací na vedení PK byly cca 170 000 , každý
chovatel ušetřil 260 kč za zápis a registraci hříběte a peníze za cestovné.
- Perníček: Equiservis z hlediska svazu nefungoval tak jak by si svaz představoval. Jednalo se o
ekonomickou spolupráci. Byly stížnosti na nefunkčnost. Nebylo možné ke konci roku získat z Equiservisu
informace ani kolik se narodilo hříbat ČT v daném roce. Perníček navrhuje soukromou schůzi ČT a
Equiservisu a pořešení záležitosti.
Jan Chýle: Do dotací nepatří placení zaměstnanců.
- Perníček: To není pravda. Pracovníci v terénu je šlechtitelská činnost.
výše pro všechny plemenné svazy koní.

Na základě toho byla upravena

Jan Chýle: Jedná se o administrativní činnost x Perníček: Sběr údajů je součástí vedení plemenné knihy.
-Perníček: upozorňuje na fakt že hodnotitelé zvládli stihnout všechny registrace, dále byla lepší zpětná
vazba mezi hodnotiteli a svazem.

Svobodová: kolik se platí na zkouškách klisen
na komisi atd.

- Svinčice 1600. Ptýrov 1000, Jak je to možné

- náklady

-Perníček: cena SCHČT je 700 kč. Náklady na komisaře platil SCHČT. Musí se to pořešit a proč mu nikdo
neoznámil x Svobodová: Chtělo by to oficiání sazebník na zkoušky klisen. .
- Perníček: Pořadateli bude v 2016 700 kč a bude se platit komisařům svaz ČT.

Perníček M.: přednesení činnosti a změn 2015 a plánů pro rok 2016:
Svobodová: jak se financují podobné akce?
- Kubištová : Záleží na každém organizétorovi
Svobodová: Proč nebyla v severočeské oblasti vypsána volnost čtyřletých klisen?
Perníček: Loni se to nesešlo - je potřeba zvolit si garanta oblasti, který by takovou věc - 7000 na skok ve
volnosti, na hříbata nic.
- Perníček: Garant by toto měl mít na starost a řešit kdy se co bude konat.
Chýle: Jaké kompetence preferovali při výběru tajemníka? Perníček: Paní Bůžková chtěla vše řídít z
Ptýrova což nejde. Pak dvě dámy netušily co je šlechtitelský program. Paní Králová pracuje velmi dobře a
svědomitě.
Chýle Jan: Proč jsou preferovaní hřebci vždy jen hřebci Sprehe? Např. hřebec Cantessini. Byl druhý na
korungu ČT a o něj nebyl zájem.
- Perníček: Korung Holst - že chtějí hřebce na korung ČT a nakonec byl druhý s prémií - svaz měl velký
zájem a proto dostal prémii. Předpokládalo se že půjde do Tlumačova. Z jakých důvodů nebyl dán do
Tlumačova netuším. Všichni měli o Cantessiniho zájem. Hřebci ze Sprehe - pouze na klisny ČT a Albert
vždy vše dodržel na čem jsme se dohodli. Hřebci jsou zde na smluvním vztahu s firmou Sprehe.
Chýle Jan : Katalog hřebců je velmi pěkný ale z jakého důvodu mají hřebci Cola a Monaco celou stránku.
- Perníček: Nevycházelo to na stránky, takže jsme tam dali dva hřebce svazu. Nebyl v tom žádný úmysl.
- Holík: Návrh pro příští rok - zpoplatnění zvýšené reklamy vlastního hřebce.
Studnička: Výběr termínu finále KMK ve všestrannosti. Loňské finále byla katastrofa.
- Perníček: Opět kalamita - stejný termín s finále KMK všestrannosti s finálem KMK skoky a drezura.

Volba garanta oblasti ústecký a liberecký kraj

Návrhy: Mgr. Svobodová Petra - nepřijala.
Chýle Jan

Pro: 15. Proti 0, Zdržel se 1

Předsednictvo ČT
Návrhy:
- návrh z předsednictva: Boušková a Rédl
- Chýle Jan
- Mgr. Svobodová
- Bártová Zuzana ml.
Návrh Studnička: Budeme hlasovat jestli budeme hlasovat o Rédlovi - Rédl byl vyřazen z
hlasování. O paní Bouškové se nehlasovalo.
Hlasování:
Všichni tři Chýle + Svobodová + Bártová: Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0

9tý člen předsednictva
Návrhy: - předsednictvo navrhuje pí Kubištovou
- Chýle navrhuje ing Krédlovou
Kubištová: Pro:
Krédlová: Pro: 1

12

Zdržel se:

Zdržel se:

3

Hlasování aby byli za severních Čechy dva
obě: Pro : 10,
Tudíž postupují oba kandidáti.

Předseda:
- předsednictvo navrhuje Perníčka M.

kandidáti

- Chýle navrhuje Kozáka L.
Perníček 5, Kozák 1, Zdrželi se 10

Revizní komise
- předsednictví navrhuje pana Kobzu
- Chýle navrhuje Jelínek, Bohdavský, Staněk
Kobza: 1
Jelínek: 5
Bohdavský: 4
Staněk: 8

Rada plemenné knihy:
- Předsednictvo: Šterba a Vondrouš
- Chýle navrhuje: Chýle, Šíma, Kozák
Hlasování
Štěrba: 1
Vonrouš 13
Chýle 15
Šíma 13
Kozák 2

Delegáti:
Liberecká 2 + 1 náhradník. Automatičtí delegáti: Chýle J, Pauzr B. Ing. Lyerová J. , Říja J.
- zvoleni byli: Studnička, Špalek (náhradník nezvolen)

Ústecký: 3 + 1: Svobodová, Radíčová , Bártová, náhradník Doubravová
hlasování: pro 15
Návrh o změně stanov
Kubištová: Návrh aby vzdělávácí činnost spadla do hlavní činnosti a tudíž by se nemusela danit.
Dále vedení registru členů (veřejný a neveřejný - mají členové předsednictva a garanti) a
poradenskou činnost.
Pro: 13 Proti: 0

Zdržel: 2

Diskuse:
Dotace zůstávají - bude se řešit na valné hromadě.
Chýle: Kolik kobyl bylo zapsaných a kolik jich dělalo zkoušky?
Kubištová: 2015 ZK dělalo 193 - vše zjistí pí Kubištová do zemské schůze.

