Zápis ze schůze předsednictva
konané dne 18. dubna 2018 v Praze.
Přítomní: dle presenční listiny
Program:
-

Kontrola zápisu
Zpráva o jednání na MZe 13. 4. 2018
Finanční situace svazu
Příprava konference
Kontrolní dny na testačních odchovnách
Úpravy finančního řádu
Druhé předvýběry hřebců
KMK
Smlouva s firmou SPOROS
Smlouva s Equiservis Konsulent
Předání agendy ing. Královou
ZZV 3letých klisen
Katalog hřebců

1) Kontrola zápisu z minulého předsednictva – vzhledem k návalu prací tajemnice v souvislosti
s průkazy koní zápis z jednání předsednictva 10. 3. 2018 nebyl dosud rozeslán. Bude
provedeno v nejbližších dnech.
2) Předseda podal zprávu o jednání na MZe ČR dne 13. 4. 2018. Z tohoto jednání vyplynulo, že
pro řešení současné finanční situace SCHČT bude třeba jít cestou navýšených členských
příspěvků, nikoliv cestou přejití pod ASCHK. Bude předloženo k hlasování na konferenci.
3) Finanční situace SCHČT: nejbližší významné platby:
a) odstupné zaměstnancům: 120 000,- Kč
b) účetní firma: 20 000,- Kč
c) Insolvenční návrhy: 700 000,- Kč
Potřeba finančních prostředků do konce I.Q 2019 je cca 2 mil. Kč
4) Příprava konference:
Pozvat hosty: p. Hojer, Z. Muller, p. Půlpán, V. Holý, Z. Motyginová, Kratochvíle, Olejníček,
Dražan, Maršálek, Ing. Machek
Návrhy předsednictva na obsazení funkce orgánů konference:
Pracovní předsednictvo J. Chýle, R. Zich, J. Staněk – předsedající schůze J. Chýle
Mandátová komise: Cepková, Vraná, Hanušová,
Návrhová komise: Pejos, Kolbová, Kreidlová
Zapisovatel: Hurtíková
Ověřovatelé: Bohdaský, Jelínek
Zpráva o činnosti: J. Staněk
Zpráva o hospodaření: J. Kreidlová
Zpráva revizní komise: Šrubař
Návrh na volby do orgánů:

- na místopředsedu předsednictva R. Zich
- do předsednictva: členové – Hanušová, Reinbergerová, Štěrbová
- do RK ing. Šulc
Návrh na odvolání členů předsednictva: Kincl, Lysák
Technické zajištění voleb: Kreidlová, Hurtíková
Ochrana osobních údajů:
- tiskopisy podepsat na konferenci
- evidenci pro GDPR zajistí Hurtíková
Plán činnosti na rok 2018 připraví J. Chýle
Návrh rozpočtu připraví ing. Kreidlová
5) Kontrolní dny testačních odchoven:
Zajištění kontrolních dnů v TO hřebečků:
Datum – ve spolupráci s pořadatelem
Domluvit hodnocení s p. Štěrbovou (Morgana) – Z. Hrnčíř
Tlumačov – komise:

Písek – komise:

Suchá – komise:
Měník – komise:

Babor
Hošák ml.
Rydval
Hrnčíř
Kozák
Kříž
dohodne Kozák
Regner
Tvarůžek
Bohdaský

6) Finanční řád – navrhované změny:
Viz příloha
7) Druhé předvýběry hřebců se budou konat až v lednu 2019
8) KMK – pro zajištění KMK v r. 2018 je jednáno s ostatními UCHS. Byla ustanovena pracovní
skupina ze zástupců SCHČT, CS, KK – předsedkyně ing. Hanušová. SCHČT nebude v důsledku
insolvenčního ohrožení v r. 2018 vyhlašovatelem KMK. Tím budou zřejmě ostatní UCHS.
9) Schválen dodatek ke smlouvě s účetní firmou SPOROS na období od II. Q 2018
Celková výše měsíčních úhrad bude 7 000,- Kč od 1. 4. 2018
Předsednictvo pověřuje dr. Staňka k podepsání dodatku smlouvy.
10) Smlouva s Equiservis Konzulent od 1. 4. 2018 s ceníkem dle ASCHK. Dodavatelské zajištění
činnosti konsulentů je mnohem finančně výhodnější než realizace vlastními zaměstnanci
(rozdíl cca 50 % nákladů). Předsednictvo pověřuje dr. Staňka podpisem dodatku smlouvy.

11) Ing. Králová – předání agendy – nepředala pokladnu, DKP. Dle výkazu dobírek by měla předat
částku 258 100 Kč za tržby v hotovosti. Probíhá šetření na GIBS. Zpráva bude podána na
příštím jednání předsednictva.
12) ZZV – 3leté klisny. Bude třeba změnit financování dle dotačních pravidel.

13) Katalog hřebců – Česká hipologická společnost vydala katalog hřebců ČT na r. 2018 vlastním
nákladem a rozeslala ho některým členům SCHČT spolu s průvodním materiálem
poškozujícím zájmy SCHČT. Záležitost projednal předseda Staněk s doc. Maršálkem
(předsedou ČHS). Ten nad tím vyslovil politování a omluvu.
14) Bývalý místopředseda předsednictva K. Růžička byl vyzván k vydání bezdůvodného obohacení
ve výši cca 9 500 Kč. Na výzvu nereagoval. Proto bylo rozhodnuto vymáhat toto obohacení
soudně.
Zapsal: ing. Malý

