Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s., U Hřebčince 479, 397 01 Písek – Budějovické předměstí
IČO: 60161370, www.ctsvaz.cz

ZÁPIS
z jednání předsednictva svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s.,
které se uskutečnilo dne 11. 7. 2019 od 13 hod. v ZH Písek, U Hřebčince 479, 397 01 Písek
________________________________________
Přítomní: dle presenční listiny
Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z minulého jednání předsednictva
3. Finanční situace SCHČT
4. Účetní závěrka za r. 2018
5. Finanční vyrovnání s Ing. Novákovou
6. Stav soudních jednání
7. Neposkytnutí zálohy na dotace z ASCHK
8. Vyhodnocení kontrolních dnů na TO
9. Spolupráce s RPK
10. Aktualizace členské základny
11. Zápis z konference z 28. 3. 2019
12. Osnova základních dokumentů UCHS
13. Vyhodnocování výsledků chovu
14. GDPR
15. Různé
16. Závěr
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1. Zahájení
- Předseda přivítal přítomné, kteří se tentokrát dostavili v hojném počtu
- Členové předsednictva byli až na omluveného Ing. Zicha přítomni všichni, dále byli
přítomni někteří garanti (p. Bohdaský, p. Rydval, p. Kozák) a za smírčí komisi Ing. Pejos
2. Kontrola zápisu z minulého jednání předsednictva
- Zápis z minulého jednání byl tajemnicí svazu zaslán všem členům předsednictva a všem
garantům oblastí 5. července 2019 společně s pozvánkou na jednání rady. Zápis
z minulého jednání byl přijat bez připomínek.
3. Finanční situace
- Předseda informoval o finanční situaci svazu.
- Předseda dále podal informaci o plnění úkolu z minulého zasedání, a to řešení závazku
vůči ZH Tlumačov – předseda předložil ZH Tlumačov návrh na řešení této situace, s čímž
byl ze strany ZH projeven souhlas. Příslušná dohoda doposud podepsána nebyla.
Dořešení situace bude v průběhu II. pol. 2019.
4. Účetní závěrka za r. 2018
- Předsednictvo SCHČT uložilo Ing. Kreidlové dořešit společně s bývalou tajemnicí svazu
účetní závěrku za rok 2018. Chybějící faktury doporučuje předseda vystavit jako
duplikát.
5. Finanční vyrovnání s Ing. Novákovou
- Vyplacena značná částka na zákonných pojištěních v souvislosti s platem bývalé
tajemnice svazu.
6. Stav soudních jednání
- Proběhla žaloba na usnesení z konference 2016, čeká se na písemné vyhotovení
rozsudku
- 14. 8. proběhne další soud (pro neplatnost usnesení orgánu)
- 30. 7. Jednání o insolvenčním návrhu. Postup KS je v této věci neobvyklý.
7. Neposkytnutí zálohy na dotace z ASCHK
- Prezidium ASCHK rozhodlo o neposkytnutí zálohy na dotace za I. pol. 2019
s odůvodněním, že nebylo blíže specifikováno, na co budou dotace použity. Předseda
doporučil již o této věci s ASCHK nejednat. Odsouhlaseno.
8. Vyhodnocení kontrolních dnů na TO
- P. Rydval referoval o kontrolních dnech, kterých se účastnil (Tlumačov a Měník).
Tlumačov hodnotil velmi kladně, naproti tomu TO Měník vyhodnotil s velkými
výhradami. Předsednictvo se usneslo, že s hodnocením by měl vždy být zaslán
tajemnici svazu všemi členy hodnotící komise podepsaný zápis.
- Do podzimních třídění je potřeba ujednotit protokoly pro hodnocení hříbat. Návrh
protokolu vypracuje ing. Štěrbová.
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9. Spolupráce s RPK
- Ze sedmi členů RPK jsou tři členové předsednictva SCHČT (p. Hrnčíř, p. Chýle, Mgr.
Hanušová) a dva garanti (p. Kozák a Ing. Vondrouš). Spolupráce by proto neměla být
v žádném případě problematická.
Ve věci spolupráce s RPK bylo usneseno:
o V otázce řádu a vnitrosvazových norem Rada předloží předsednictvu všechny
dokumenty a po zapracování stanovisek předsednictva předloží prezidiu ASCHK¨
o V otázce akcí organizovaných RPK bude pověřený člen RPK (p. Chýle) pravidelně
referovat o průběhu akcí
o Zápisy z RPK bude Mgr. Hanušová zasílat všem členům předsednictva a budou
vyvěšena na stránkách ASCHK
10. Aktualizace členské základny
- Členská základna aktivních členů k 11. červenci čítá 285 členů. Tito členové mají ve
většině případů uhrazené členství za rok 2018 a rok 2019.
- Tajemnice svazu připraví soupis členů rozdělený podle oblastí dle jednotlivých garantů
a bez přesných adres (aby nedošlo k rozporu s GDPR) předá garantům oblastí
k dořešení.
11. Zápis z konference z 28. 3. 2019
- Bývalá tajemnice svazu zápis z konference přes opakované urgence stále nedodala.
Předseda požádal p. Kozáka, aby se pokusil dodání zápisu od Ing. Hurtíkové zajistit.
12. Osnova základních dokumentů UCHS
- Mgr. Hanušová informovala, že vzhledem k tomu, že nový řád plemenné knihy byl již
vytvářen dle německého modelu, takže osnova tohoto dokumentu by měla být
v souladu s danou strukturou. Dále odpověděla na dotaz ohledně nového řádu
plemenné knihy – jeho přijetí bylo zatím odloženo. Na stránky SCHČT je potřeba pro
chovatele umístit informaci, že zatím k žádným změnám nedošlo a ZZV klisen se budou
konat podle stále platného řádu.
13. Vyhodnocování výsledků chovu
- Všechny výsledky z ZZV klisen archivuje ASCHK. Tajemnice svazu vlastní agendu
z testačních odchoven (některé TO výsledky dodávají problematicky), a ze 70denního
testu. Na ročence za rok 2018 pracuje Ing. Civišová a Mgr. Hanušová.
14. GDPR
- Všechny podepsané GDPR archivuje tajemnice svazu. Ostatní členy je potřeba žádat o
podpis zejména prostřednictvím garantů oblastí, kteří jsou s nimi nejvíce ve styku.
15. Různé
- Předání agendy SCHČT nové tajemnici. Agenda SCHČT (zbytek z odcizené agendy) je
v současné době částečně umístěna ve skladu ZH Písek. Dle slov současné tajemnice je
velmi nepřehledném stavu a její utřídění je časově náročné. Ing. Kreidlová společně
s tajemnicí svazu vytvoří soupis těchto věcí do příštího jednání předsednictva.
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16. Závěr
- Předseda poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil

V Písku dne 11. 7. 2019
Zapsala Ing. Hana Štěrbová, Ph.D.

