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 03. 09. 2019 od 14 hod. v hotelu ILF, Budějovické náměstí 15,
Praha 4.
________________________________________
Přítomní: dle presenční listiny
Program jednání:

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z minulého jednání předsednictva
3. Finanční situace
4. Účetní závěrka za r. 2018
5. Soudní jednání
6. Finále KMK a přehlídek
7. Příprava voleb do orgánů svazu v r. 2020
8. Různé
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1. Zahájení
- Předseda přivítal přítomné a zahájil jednání.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání předsednictva
- Zápis z minulého jednání byl tajemnicí svazu zaslán všem členům předsednictva a
všem garantům oblastí 15. 7. 2019 společně s pozvánkou na jednání rady.
a) Účetní závěrka 2018 – Ing. Kreidlová – vypracovat duplikáty faktur a příjmových
dokladů (bylo uloženo již na minulem předsednictvu – nesplněno) termín do 20.
9. 2019.
b) Ing. Štěrbová – vypracovat protokoly na hodnocení hříbat a klisen.
c) P. Chýle – zajistit zasílání zápisu z RPK ČT předsednictvu, tajemnici svazu a
garantům oblasti (již uloženo na minulém předsednictvu).
3. Finanční situace
- Předseda informoval o finanční situaci svazu.
- Předseda dále podal informaci o vyrovnání závazků (Ing. Holík, Ing. Králová) v rámci
jejich podaných nároků u insolvenčního soudu.

4. Účetní závěrka 2018
Ing. Kreidlová – vypracovat duplikáty faktur a příjmových dokladů (bylo uloženo již
na minulem předsednictvu – nesplněno) termín do 20. 9.2019.
5. Stav soudních jednání
- 14. 8. proběhl další soud (pro neplatnost usnesení orgánu) bylo odročeno.
- Jednání o insolvenčním návrhu Ing. Králové a Ing. Holíkovi se přidala ještě p.
Boušková. Postup KS je v této věci neobvyklý. Bylo odročeno.
6. Finále KMK a přehlídek
Finále KMK proběhne 14.9. - 15. 9. 2019 v Písku, vše běží ve spolupráci s hřebčincem
Písek a ASCHK. Zároveň proběhne při finále KMK i výstava ČT 3letých klisen, hříbat
nar. 2019 a skok ve volnosti 3letých klisen.
6.1. Předsednictvo nesouhlasí s MVDr. Horníkem jako s členem komise na finále
přehlídky 3 letých klisen, hříbat 2019 a skoku ve volnosti 3 letých klisen a ukládá Ing.
Civišové doplnění 3. člena komise z řad rady plemenné knihy ČT (vše řešeno hned po
telefonu s Ing. Civišovou – p. Zich.)
7. Příprava voleb do orgánů svazu v r. 2020
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Všem garantům oblastí – připravit vše pro oblastní schůze, které by měli proběhnout
v měsíci únoru. Některým členům v roce 2020 končí 4 leté období v předsednictvu –
je tedy třeba připravit návrhy stávajících a nových kandidátů.
8. Různé
Sejít se s radou plemenné knihy ČT, domluvit se o lepší spolupráci s předsednictvem a
s ASCHK.
Lépe informovat členskou základnu na webových stránkách – již zajišťuje Ing.
Štěrbová. Důležité je, aby i garanti a ostatní členové předsednictva zasílali foto a
výsledky výstav, zkoušek tajemnici svazu
9. Závěr
- Předseda poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil

V Praze dne 03. 09. 2019
Zapsala: Vraná Petra

