Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT)
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 14.2.2017 VELKÝ RYBNÍK
Přítomní: Miloslav Perníček, Michaela Kubištová, Ing. Barbora Králová, Karel Růžička,
Václava Boušková, MVDr. Josef Lysák, Kincl Josef, Štěrba Václav, Ing. Klos Roman,
MVDr. Horník František
Host: Mgr. Petr Chamrád
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ročenka 2016
Chovatelské akce 2017
Morgana
Současná situace v SCHČT
Příspěvky chovatelům za rok 2016
Členská základna
Různé

1. Ročenka 2016
Chybějící příspěvky do ročenky dopracují: V. Štěrba – Testační odchovny, V.Boušková, V.Štěrba Výkonnostní zkoušky klisen, V.Štěrba – Skok ve volnosti, Doc. Jiskrová – BLUP, M.Kubištová –
Vzdělávání a dotace, V.Štěrba – Zápisy hřebců a podmínky pro zápis.
Chybějící podklady budou doručeny V. Bouškové nejpozději do konce února.
2. Chovatelské akce 2017
Pořadatel obdrží za konání oblastního kola skoku ve volnosti 7.000,-Kč. Propozice na jednotlivá
oblastní kola budou vyvěšeny na webu. Pořadatelé obdrží od SCHČT dokument, kde bude
napsaná delegovaná komise. Do finále postupují první 3 klisny + v případě neúčasti
kvalifikovaných klisen postupují náhradnice. Náhradnici schvaluje chovatelská komise. Kamaše
povoleny pouze na předních končetinách u skokové zkoušky.
Rozpis na finále skoku ve volnosti na 25.3.2017 v Tlumačově zpracuje Karel Růžička.
Bude svolána schůze s pořadateli KMK v Kolesách. – po schválení zásad a dotačního titulu.
3. Morgana
Jednáním o programu je pověřen J. Kincl
4. Současná situace v SCHČT
Podání žádosti o odklad daňového přiznání, schváleno jednomyslně. Mgr. Chamrád požádá Ing.
Zicha a Ing. Novákovou aby vydali účetní podklady do 10ti dnů, pokud nevyhoví, tak bude
postupováno podle platných zákonů ČR. Způsob mzdového vyrovnání Ing. Novákové
odsouhlasen předsednictvem. Dne 20.12.2016 byla předána Ing. Novákové výpověď

z pracovního poměru, novou pracovní smlouvu předsednictvo neakceptuje a považuje ji za
nulitní (dle ust. § 164 odst. 3 NOZ a následně i dle Usnesení Nejvyššího soudu č.j. 29 Cdo
880/2015).
Vybraní členové předsednictva MVDr. Horník, MVDr. Lysák, Perníček, Boušková jsou pověřeni
jednáním s protistranou vedenou Ing. Zichem. Jednání se uskuteční dle vzájemné dohody –
zajistí MVDr. Horník
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5. Příspěvky chovatelům za rok 2016
Za reprezentaci českého chovu na zahraničních a dlouhodobou tuzemskou prezentaci
bylo navrženo a schváleno ocenění pro koně ve výši 10.000,-Kč (5.000,- pro chovatele a
5.000,- pro majitele koně, v případě spřežení náleží odměna kočímu). Definitivní návrhy koní
pro ocenění budou projednány na dalším předsednictvu.
6. Členská základna
Schválení všech přihlášek nových členů schváleno jednomyslně. Žádosti o ukončení členství byly
rovněž akceptovány a zapracovány do aktuálního seznamu členů.
7. Různé
Bude vyvoláno jednání s redakční radou časopisu Koně ohledně další spolupráce – vyřídí M.
Perníček. Žádost V. Štěrby o zaslání článků p. Sedláčka od ASCHK – s p. Políčkem vyřídí M.
Perníček.
Označovat koně plemene ČT jsou oprávněni pouze hodnotitelé ČT – Ing. Klos a Ing. Holík.
Jiné označení koní nebude akceptováno. Ing. Klos a Ing. Holík připraví do příštího
předsednictva návrh na vyúčtování zápisu a označení hříběte pod klisnou.
Stanovy – předložený návrh byl přečten, připomínkován a ponechán k dalšímu doplnění, po
dokončených úpravách bude jejich znění zveřejněno členské základně na svazovém webu.
Předložen návrh na odvolání členů kontrolní a rozhodčí komise. Tento návrh bude
projednán na příštím zasedání. Členové komisí budou s návrhem seznámeni.
Jednání ukončeno ve 21.00 hod
Zapsala: Ing. Barbora Králová
Schválil: M. Perníček
K. Růžička
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