Zápis z jednání předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s
ze dne 16.08.2018
Místo jednání: Praha
Datum a čas jednání: 16.08.2018, od 15,00 hod. do 18,00 hod. .
Přítomní:
předsednictvo – JUDr. J. Staněk, CSc. Ing. J. Malý, P. Vraná, Ing. R. Zich, Ing. J.
Kreidlová;
kontrolní komise – V. Bohdaský;
rozhodčí komise – A. Pejos
tajemnice – Ing. P. Hurtíková.
Nepřítomní:
předsednictvo – PhDr. A. Reinbergerová, Mgr. K. Hanušová, J. Chýle, Z. Hrnčíř.
Program jednání:
1) Kontrola zápisu
2) Spolupráce s ASCHK ČR, z.s.
3) Stěhování kanceláře v Písku
4) Výstava Koně v akci
5) Změna zřizovací listina Zemského hřebčince Písek s.p.o.
6) Finanční situace
7) Pojištění SCHČT
8) Program Morgana
9) Různé

Volba zapisovatele:
zapisovatelkou navržena Ing. P. Hurtíková. Pro: 5, zvolena.

1) Kontrola zápisu:
byla provedena kontrola zápisu ze dne 12.07.18. Bez připomínek.

2) Spolupráce s ASCHK ČR, z.s.
JUDr. J. Staněk podal informaci o obsahu korespondence mezi ním a MVDr. J.
Dražanem, v ní upozornil na porušování stanov ASCHK ČR, z.s. v několika bodech;
Řád PK – znění řádu bylo dle podané informace odhlasováno korespondenčně, nikoliv
na řádné jednání prezídia, přestože tento způsob hlasování stanovy neumožňují. Nebyl
projednán s SCHČT, přestože u jiných svazů jde o běžnou praxi. Ostatní svazy,
kterým vede PK ASCHK ČR, z.s., navrhují členy Rady PK, prezídium je schvaluje.
Členové Rady PK ale nevzešli z návrhu SCHČT;
noví hodnotitelé koní ČT – Ing. J. Holík, Ing. R. Klos. Ing. L. Jelínek upozornil
ASCHK ČR, z. s., že tito dva hodnotitelé jsou pro SCHČT nepřijatelní. Ing. J. Holík
podal podnět k zahájení insolvenčního řízení pro SCHČT, čímž přímo zapříčinili
nemožnost čerpání dotací v r. 2018, a tím i nutnost řešit statut uznaného chovatelského
sdružení. Ing. R. Klos se k insolvenčnímu návrhu připojil. Navíc Valná hromada
ASCHK ČR, z.s. schválila jako hodnotitele pouze pracovníky firmy EQUISERVIS
KONZULENT, s.r.o.;
závěr – předsednictvo schvaluje podat podnět revizní komisi ASCHK ČR, z.s.
k prošetření, zda nedošlo k porušení stanov. Bude zaslán dopis na MZe ČR, že řád PK
nebyl projednán a schválen orgány SCHČT a ASCHK ČR, z.s., tudíž je neplatný
(nedohodne-li se SCHČT s ASCHK jinak). Totéž platí pro složení Rady PK. Pro:5,
odsouhlaseno.
3) Stěhování kanceláře SCHČT v Písku
v průběhu měsíce září proběhne přesunutí administrativní agendy svazu do kanceláře
Ing. P. Hurtíkové z důvodu finanční nedostatečnosti svazu. Vzhledem k tomu, že o
původní prostory projevila zájem ASCHK ČR, z.s., předseda navrhuje ponechat
zařízení kanceláře na místě a přenechat ho ASCHK ČR, z.s. za částku ve výši Kč
20 000,--. Pro: 5, návrh je odsouhlasen.
4) Výstava Koně v akci
předseda poděkoval Ing. J. Malému, že se významně podílel na přípravě plánované
výstavy. Ing. J. Malý informoval předsednictvo o plánovaném průběhu akce a o
složení komise. Ustájení bude hradit závodiště, cestovné ASCHK ČR, z.s. .
5) Změna zřizovací listiny zemských hřebčinců
dle nového návrhu zřizovací listiny byla plemenitba vyjmuta z hlavní činnosti
zemských hřebčinců. Hlavní činnost může být provozována ze ztrátou, vedlejší
nikoliv. Hrozí zvýšení nákladů na plemenářské služby poskytované hřebčinci.
SCHČT své negativní stanovisko k této změně zašle MZe ČR. Pro: 5, odsouhlaseno.
6) Finanční situace
Ing. P. Hurtíková podala informaci o svazu bankovního účtu ke dni 16.08.2018;

předseda podal informaci, že 24.09.2018 proběhne soudní řízení o insolvenci svazu,
jehož výsledek bude důležitý pro další vývoj. Předsednictvo bere na vědomí.
7) Pojištění
byla podána informace o všech druzích pojištění a bylo navrženo jejich vypovězení.
Pro:5, odsouhlaseno.
8) Program Morgana
ASCHK ČR, z.s. zaslala návrh na zapůjčení programu do konce roku za úplatu ve výši
Kč 5 000,--;
pořizovací cena činila cca Kč 200 000,--. Vzhledem k tomu, že vedení PK bylo
předáno ASCHK ČR, z.s. se navrhuje nabídnout tento program k odkoupení ve výši
pořizovací ceny. Pro: 5, návrh byl odsouhlasen.
9) Různé
předseda podal návrh na zrušení účtu u České spořitelny, a.s.. Pro:5, odsouhlaseno.

Hlasování o zápisu: Pro:5, zápis byl odsouhlasen.
Zapsala: Ing. P. Hurtíková

