Zápis z jednání předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s.
ze dne 24.01.2019
Místo jednání: Písek
Datum a čas jednání: 21.01.2019, od 13,00 hod. do 17,00 hod. .
Přítomní:
předsednictvo – JUDr. Ing. J. Staněk, CSc., Ing. R. Zich, Z. Hrnčíř, Ing. J. Malý, J.
Chýle, Mgr. K. Hanušová;
garant oblasti – Ing. P. Rydval;
kontrolní komise – V. Bohdaský, Ing. L. Jelínek;
tajemnice – Ing. P. Hurtíková.
Nepřítomní:
předsednictvo – Ing. J. Kreidlová, P. Vraná, PhDr. Anna Reinbergerová.
Program jednání:
1) Kontrola zápisu
2) Finanční situace
3) Insolvenční řízení – přistoupení Ing. R. Klose
4) Finanční vyrovnání s Ing. M. Novákovou
5) Soudní řízení se skupinou M. Perníček a spol. ohledně konference
6) Článek V. Šterby
7) Stav ohledně UCHS v rámci ASCHK ČR, z.s.
8) Finále přehlídek 2019
9) Kalendář akcí 2019
10) Seznam hřebců 2019
11) Hřebci Spreche pro rok 2019
12) Předvýběry hřebců pro rok 2019
13) Oblastní členské schůze

1) Kontrola zápisu ze zasedání předsednictva ze dne 10.12.2018 v Praze:
byla provedena kontrola zápisu. Bez připomínek. Hlasování o zápisu: pro: 6, zápis byl
odsouhlasen.
2) Finanční situace:
byla podána informace o stavu běžného účtu;
v roce 2018 zaplatilo členský příspěvek 270 lidí. Učinit výzvu neplatícím členům
k úhradě prostřednictvím časopis KONĚ. Poté bude jejich členství v případě
nezaplacení ukončeno. Pro: 5, Proti: 1, návrh byl odsouhlasen.
3) Insolvenční řízení – přistoupení Ing. R. Klose:
podmínkou k zahájení insolvenčního řízení je více než jeden věřitel, 31.12.18 se k Ing.
B. Králové připojil s insolvenčním návrhem Ing. R. Klos s pohledávkou ve výši Kč
9 700,- jako nedoplatku odstupného;
insolvenční návrh Ing. B. Králové byl již jednou soudem zamítnut, ona jej podala
znovu;
k insolvenčnímu návrhu Ing. R. Klose – Ing. R. Klos nepředal zaměstnavateli věci,
které mu byly zapůjčeny svazem k výkonu jeho funkce. Svaz požaduje jejich
navrácení, poté uhradí zbylou pohledávku;
byl odeslán dopis prezidentovi ASCHK ČR, z.s., MVDr. J. Dražanovi, že Ing. R. Klos
jako člen prezídia ASCHK ČR, z.s. navrhuje soudu, aby prohlásil konkurs na SCHČT,
tedy domáhá se likvidace spolku, jehož je sám členem. Předsednictvo považuje toto
jednání za otevřeně nepřátelské vůči SCHČT a žádá prezídium, aby nebyl pověřován
žádnými funkcemi ve vztahu k plemeni ČT. Pro: 6, odsouhlaseno.
4) Finanční vyrovnání s Ing. M. Novákovou:
s právním zástupcem Ing. M. Novákové bylo dohodnuto, že svaz se bude podílet na
soudních výlohách částkou ve výši Kč 25 000,-- se splatností do konce března. Pro:4,
zdržel se: 2. Odsouhlaseno.
5) Soudní řízení se skupinou M. Perníček a spol. ohledně konference z r. 2016:
předseda informoval, že proběhlo řízení ohledně neplatnosti konference. Jednání bylo
odročeno na 16.04.2019. Bylo navrženo, aby soudkyně sloučila jednotlivé žaloby,
které se týkají neplatnosti schůzí do jedné. To odmítla. Předsednictvo bere na vědomí.
6) Článek V. Štěrby:
předsednictvo konstatuje, že se jedná o snůžku lží a je pod úroveň předsednictva na to
reagovat. Pro: 6, odsouhlaseno.

7) Stav ohledně UCHS v rámci ASCHK ČR, z.s.:
MZe ČR zrušilo udělení UCHS pro PK ČT ASCHK ČR, z.s. . Ta je nyní pouze
pověřena jeho vedením. Důvodem byla stížnost B. Kubištové ohledně výběrového
řízení na UCHS, řízení se musí opakovat;
připravuje se prováděcí vyhláška k novele plemenářského zákona, bude hotova
pravděpodobně do půl roku, pak se zřejmě otevře možnost pro další svazy.
8) Finále přehlídek 2019:
jsou dvě možnosti. Uspořádání akcí samostatně v Pardubicích nebo v Písku 14.09.19
v rámci finále KMK. Odhlasováno konání v Písku.
9) Kalendář akcí 2019:
poslat žádost garantům oblastí, aby poslali tajemnici a Bc. S. Políčkovi termíny akcí
pro rok 2019. Termín: 31. 1. 2019.
10) Seznam hřebců 2019:
internetová podoba bude k dispozici na stránkách ASCHK ČR, z.s., bude následovat
tištěná podoba, termín neurčen;
seznam bude aktualizovat Ing. H. Šterbová, aktuální fotografie a údaje je možno
zaslat na email: hanka.stranska@seznam.cz. .
11) Hřebci Sprehe pro rok 2019:
souhlas s jejich zařazením do PK ČT dle návrhu hřebčína Sprehe.
12) Předvýběry hřebců 2019:
II. předvýběr se uskutční v termínu 22. – 23. 2. v Olomouci.
13) Oblastní členské schůze:
předsednictvo pověřuje garanty oblastí svoláním oblastních členských schůzí,
z důvodu nespolupráce garantů Ing. J. Holíka ve středočeské oblasti a K. Růžičky
v jihomoravské oblasti předsednictvo pověřuje J. Chýleho a Ing. J. Jelínka
zorganizováním OČS. Pro:6, odsouhlaseno.
Zapsala: Ing. P. Hurtíková
Ověřil: JUDr. J. Staněk

