Zápis z jednání předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s
ze dne 11.10.2018
Místo jednání: Praha
Datum a čas jednání: 11.10.2018, od 15,00 hod. do 18,00 hod. .
Přítomní:
předsednictvo – JUDr. J. Staněk, CSc. Ing. J. Malý, P. Vraná, Ing. R. Zich, J. Chýle,
PhDr. A. Reinbergerová, Mgr. K. Hanušová, Z. Hrnčíř;
kontrolní komise – V. Bohdaský;
rozhodčí komise – A. Pejos;
tajemnice – Ing. P. Hurtíková.
Nepřítomní:
předsednictvo – Ing. J. Kreidlová.
.
Program jednání:
1) Kontrola zápisu
2) Ukončení insolvence
3) Jednání s prezídiem ASCHK ČR, z.s., závěr šetření revizní komise ASCHK ČR, z.s.
4) Finanční situace
5) Příprava předvýběru hřebců
6) Naskladnění testačních odchoven
7) Různé

Volba zapisovatele:
zapisovatelkou navržena Ing. P. Hurtíková. Pro: 8, zvolena.
1) Kontrola zápisu:
byla provedena kontrola zápisu ze dne 16.08.18. Bez připomínek.
2) Ukončení insolvence:
Krajský soud v Českých Budějovicích na svém jednání dne 24. 09. 2018 zamítl
všechny insolvenční návrhy vedené proti SCHČT. Tím se SCHČT vymanil z

insolvenčního ohrožení, které bylo vyvoláno podáním insolvenčního návrhu
zaměstnancem SCHČT Ing. J. Holíkem začátkem ledna 2018. SCHČT zpracuje a podá
žádost o dotace na vedení PK do doby, kdy byl uznaným chovatelským sdružením.
Pověřuje se Ing. J. Kreidlová a Ing. P. Hurtíková. Pro: 8, návrh byl odsouhlasen.

3) Jednání s prezídiem ASCHK ČR, z.s., závěr šetření revizní komise ASCHK ČR,
z.s.:
na základě žádosti JUDr., Ing. J. Staňka, CSc, byla na 30.08.2018 svolána do
Humpolce revizní komise ASCHK ČR, z.s.;
členové doporučili neprodleně zorganizovat jednání mezi prezídiem ASCHK ČR, z.s.
a předsednictvem SCHČT na neutrální půdě;
revizní komise konstatovala, že ASCHK ČR, z.s. jednala proti vlastním stanovám,
když zvolila novou radu plemenné knihy, aniž by její složení konzultovala se svazem
ČT. Komise vyjádřila nesouhlas se jmenováním některých členů RPK, kteří byli spjati
s bývalým vedením SCHČT;
komise dále požádala o zaslání řádu PK ČT všem svým členům, který byl bez
konzultace se svazem ČT předán MZe ČR v letošním roce, a o doklad, že ho MZe ČR
přijalo;
revizní komise se dále shodla na tom, že prezídium ASCHK ČR, z.s. na svém zasedání
dne 26.07.2018 svým rozhodnutím porušilo rozhodnutí nejvyššího orgánu ASCHK
ČR, z.s. (konference). Konference odsouhlasila uzavření smlouvy o spolupráci pouze
s f. EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. a ne s dalšími jinými subjekty;
revizní komise navrhla prezídiu ASCHK ČR, z.s., aby ujednotilo prostřednictvím
smluv podmínky a zásady členství pro všechny jednotlivé svazy, které sdružuje;
A. Pejos vyjádřil svůj názor, že jestliže komise konstatovala, že některé kroky
odporují stanovám, jsou tudíž neplatné;
předseda informoval o jednání s prezídiem ASCHK ČR, z.s., které proběhlo 21.09.18
v Lysé nad Labem, Výsledkem bylo dohodnutí termínu jednání mezi prezídiem
ASCHK ČR, z.s. a předsednictvem SCHČT na 01.11.18 v motorestu Velký rybník. Za
SCHČT se zúčastní JUDr. J. Staněk, Z. Hrnčíř, P. Vraná, A. Pejos, Z. Babor.
4) Finanční situace:
Ing. P. Hurtíková podala informaci o svazu bankovního účtu ke dni 11.10.2018.
5) Naskladnění testačních odchoven:
proběhlo naskladnění do testačních odchoven v Písku, v Tlumačově a v Měníku.
Naskladnění v Suché bude 25. 10. 2018.
6)Příprava předvýběru hřebců:
místo a termín bude dohodnut na jednání s ASCHK ČR, z.s. dne 01. 11. 2018.

7)Různé:
předseda podal informaci o jednání s účetní firmou SPOROS Consulting s.r.o.,
předsednictvo bere na vědomí.
Hlasování o zápisu: Pro: 8, zápis byl odsouhlasen.
Zapsala: Ing. P. Hurtíková

