Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT)
IČ 60161370
Zápis z jednání předsednictva a garantů jednotlivých oblastí Svazu chovatelů českého
teplokrevníka, z.s.
Místo jednání předsednictva: Písek
Datum a čas jednání: 2. 3.2017, od 14,00 hodin
Přítomni (viz.prezenční listina):
• předsednictvo - Ing. Rostislav Zich, Zdeněk Hrnčíř, Ing. Jaroslav Malý, Jan Chýle, Ing.
Jana Kreidlová;
• garanti oblastí - Luboš Kozák, Ing.Otakar Vondrouš, JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.,
Petra Vraná;
• kontrolní komise – Ing. Leopold Jelínek
• tajemnice - Ing. Markéta Nováková.
Nepřítomni: MVDr. Josef Lysák, Josef Kincl, Karel Růžička, Ing.Petr Rydval, Zdeněk Babor,
Ing.Holík
Zahájení: Ing. Rostislav Zich přivítal přítomné, proběhlo sdělení a odsouhlasení programu
jednání.
Program jednání:
1) Vyhodnocení probíhajících oblastních členských schůzí
2) Příprava územních schůzí, konference SCHČT 2017
3) Různé
1) Vyhodnocení probíhajících oblastních členských schůzí:
•

Olomoucko-Zlínsko, severomoravská oblast, jihomoravská oblast, středočeská oblast
a kraj Praha – tyto oblasti nebyly usnášeníschopné, po řádném ukončení schůze byla
vedena debata s přítomnými členy SCHČT o momentální situaci v SCHČT, kdy byla
často vyvolána emočně silná diskuse, v těchto oblastech budou svolány náhradní
oblastní členské schůze, pokud některý z garantů nesvolá náhradní oblastní členskou
schůzi, bude svolána předsednictvem

•

jihočeská, západočeská, východočeská oblast a ústecký a liberecký kraj – schůze byly
usnášeníschopné, byli zvoleni delegáti na územní schůze a konferenci SCHČT 2017, na
předsedu SCHČT byl navržen kandidát – JUDr.Staněk, vzešel návrh členů na vyloučení
K.Růžičky, M.Perníčka, Ing.Krulicha a B.Králové (na východočeské oblasti i
V.Bouškové, M.Kubištové) z členství v SCHČT;
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•

náhradní schůze ve středočeském kraji – předsednictvo na četné žádosti jednotlivých
chovatelů v této oblasti žádá garanta oblasti – Ing.Holíka – aby náhradní schůzi svolal
na jiném místě než v Herouticích či Zduchovicích

2) Mimořádné územní schůze - proběhnou ke konci dubna, místa a termíny budou
upřesněny po proběhlých náhradních oblastních členských schůzích
Konference SCHČT 2017 – SZeŠ Humpolec – ke konci května, všem delegátům bude
rozeslán s pozvánkou návrh znění stanov 2017.
Termíny budou stanoveny po proběhlých náhradních oblastních členských schůzích.
3) Různé:
1) návrh členů SCHČT na vyloučení K.Růžičky, M.Perníčka, Ing.Krulicha, Ing.Králové ze
SCHČT – odročeno na příští jednání;
2) J. Chýle přednesl žádost M.Perníčka o schůzku mezi oběma stranami, rozvinula se
silná diskuse, ze které vyplynulo, že nyní proběhnou náhradní oblastní členské
schůze, poté územní schůze a konference s cílem zvolit řádně předsedu SCHČT tak,
jak si předsednictvo dle stanov a zákona předsevzalo, není možno odsouhlasit
postupy pana Perníčka a spol., které jsou v rozporu se zákony a stanovami SCHČT;
3) výplata tajemnici SCHČT Ing. M.Novákové - předsednictvo i v této situaci, kdy nemá
umožněn přístup k účtu v ČSOB, a.s. odsouhlasilo vyplatit čistou mzdu za prosinec
2016 a leden 2017, Ing. M. Nováková ověří odvody sociální a zdravotní, zda jsou na
institucích vykázány a uhrazeny, poté bude tato situace řešena dále operativně;
4) KMK 2017 – většina členů předsednictva nesouhlasí s „modelem“ KMK pro letošní
rok, vzhledem k časové tísni předsednictvo souhlasí s předloženými zásadami pro
soutěže KMK pro rok 2017 (předsednictvo má však výhrady ke snížení počtu míst
konání kvalifikačních kol (v 2.polovině sezony) v důsledku zavedení dvoudenních
kvalifikací, zhoršení dostupnosti míst konání pro část chovatelů, rovněž podmínky o
absolvování 2 kvalifikačních kol ve 2.polovině sezony. Vzhledem k tomu, že členové
bývalého předsednictva blokují veškeré přístupy, nemůžeme zajistit financování a
garantovat jednotlivé platby. Tyto zásady jsou výhodné pro pořadatele spíše než pro
účastníky. Závěr: Předsednictvo pověřuje J. Chýleho k zaslání informativního dopisu
na ČJF o stanovisku a důvodech předsednictva – viz.výše – jednohlasně
odsouhlaseno;
5) Nájemní smlouva kanceláře v ZH Písek – jednohlasně odsouhlasené stanovisko
předsednictva: máme zájem o prodloužení nájemní smlouvy kanceláře se ZH Písek a
udržení sídla firmy v Písku;
6) kalendář akcí 2017 – s ohledem na chovatele, a již teď pro ně nepřehlednou a
chaotickou situaci ve svazu, předsednictvo nebude zatím zasahovat do již
naplánovaných akcí členy bývalého předsednictva
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7) předsednictvo upozorní členy bývalého předsednictva, p.Růžičku a účetní
p.Pavelkovou, že není možno podat řádné daňové přiznání ke konci března, neboť by
nebyly zaúčtovány řádné doklady, které byly za dobu působnosti nového
předsednictva vystaveny a obdrženy (vystavené faktury, poštovné, úhrada faktur,
apod.), v případě podání přiznání bez těchto řádných dokladů vztahujících se k SCHČT
z.s., IČ: 60161370, bychom byli nuceni toto přiznání rozporovat. Předsednictvo
doporučuje podání žádosti o prodloužení lhůty podání přiznání k dani z příjmu PO do
30.6.2017.
8) Předsednictvo schválilo přihlášky následujících nových členů do SCHČT:
* Pavel Březina, Bystřice 218, 257 51, * Lucie Starostová, Třanovského 8, 163 00 Praha 6, *
Alois Starosta, Třanovského 8, 163 00 Praha 6, * Karel Šimák, Říční 209, 387 11 Katovice, *
Ondřej Vojta, U Hřebčince 479, 397 01 Písek, * Jaroslav Müller, Chrastiny 40, 397 01 Písek
HLASOVÁNÍ O ZÁPISU – SCHVÁLEN JEDNOHLASNĚ
V Písku, dne 2.3.2017

Zapsala: Ing.Nováková

Ověřila: Ing.Jana Kreidlová

U Hřebčince 479, 397 01 Písek, e-mail: info@svazct.cz, http://www.svazct.cz

