Zápis z jednání předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s
ze dne 10.05.2018
Místo jednání: Praha
Datum a čas jednání: 10.05.2018, od 15,00 hod. do 17,00 hod. .
Přítomní:
předsednictvo – JUDr. Ing. J. Staněk, CSc., Z. Hrnčíř, Ing. J. Malý, J. Chýle, P. Vraná,
Mgr. K. Hanušová, PhDr. A. Reinbergerová;
RoK – A. Pejos;
tajemnice – Ing. P. Hurtíková.
Nepřítomní:
předsednictvo – Ing. J. Kreidlová.
Program jednání:
1) Kontrola zápisu ze dne 18.04.2018 v Praze
2) Realizace závěrů z konference SCHČT konané dne 26.04.2018
3) Finanční situace
4) Rozdělení úkolů a činností
5) Akce svazu
6) Kontrolní dny na TO
7) Kontrola ČPI
Volba zapisovatele:
zapisovatelkou navržena Ing. P. Hurtíková. Pro: 7, zvolena.

1) Kontrola zápisu ze zasedání předsednictva ze dne 18.04.2018 v Praze:
byla provedena kontrola zápisu. Bez připomínek.
2) Realizace závěrů z konference SCHČT konané dne 26.04.2018:
předseda navrhl vzdát se statusu Uznané chovatelské sdružení pro PK ČT k
31.05.2018 s ohledem na možnost čerpání dotací pro chovatele a pořádání akcí svazu.
Pro:7, odsouhlaseno;

předseda podal informaci o vyplacení mzdového nároku ve výši Kč 100 000,-- Ing. M.
Novákové na základě usnesení konference. Předsednictvo bere na vědomí. Právním
zástupcem Ing. M. Novákové bylo přislíbeno stažení jejího podání k soudu v případě
částečné úhrady nároku.
3) Finanční situace:
předseda informoval o žádosti o úhradu odstupného, kterou zaslal Ing. R. Klos.
Předseda vypracuje a zašle odpověď. Pro: 7, odsouhlaseno; Stav insolvenčního
ohrožení svazu nadále trvá.

4) Rozdělení úkolů a činností:
P. Vraná – vedení členské základny svazu, administrativní agenda spojená s GDPR;
Mgr. K. Hanušová – KMK;
PhDr. A. Reinbergerová – zpracování ročenky v elektronické podobě;
– vypracovávání zápisů z jednání předsednictva.

5) Akce svazu:
v případě, že status uznaného chovatelského sdružení pro PK ČT bude přidělen
ASCHK ČR, z.s., bude se svaz spolupodílet na organizování akcí, které bude ASCHK
ČR, z.s. finančně zastřešovat. Konkrétní postup bude projednán s prezidiem ASCHK
ČR, z.s. .

6) Kontrolní dny na TO:
kontrolní dny na TO proběhly bez problémů kromě odchovny Měník, kde z podnětu
provozovatele byli přítomni zástupci ČPI. Provozovatel neumožnil činnost komise
stanovené SCHČT. Podle informace MZe bude případ řešit ČPI.
7) Kontrola ČPI:
na základě podnětu stěžovatele provedla ČPI kontrolu provádění záznamů převodu
vlastnictví koní kanceláří SCHČT. Porušení zákonných ustanovení nebylo zjištěno.

Hlasování o zápisu: Pro:7, zápis byl odsouhlasen.
Zapsala: Ing. P. Hurtíková , ověřil: JUDr. J. Staněk

