Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 9.5.2017 VELKÝ RYBNÍK
Přítomní: Miloslav Perníček, Ing. Barbora Králová, MVDr. Josef Lysák, Václav Štěrba, Václava
Boušková, Kincl Josef, Kubištová Michaela, Karel Růžička,
Začátek jednání 10.00 hod.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Testační odchovny
Úprava poplatku za registraci hříbat v roce 2017
Svazová hřebci
Členská základna
Dotace
Jednání s ČJF

1. Testační odchovny
Všechna zařízení byla obeslána seznamem složení komisí, ve kterém budou pracovat. Výsledky
hodnocení komise budou zaznamenávány pomocí svazového programu Morgana.
2. Úprava poplatku za registraci hříbat v roce 2017
Na základě úpravy vnitřní směrnice a sazebníku poplatků za „Zápis a označení hříběte pod
klisnou“ je stanoven poplatek 700,-Kč. Sleva pro člena 100,-Kč. V této ceně chovatel hradí čip,
průkaz koně a vystavení potvrzení o původu koně. Cestovní náklady hodnotitelů budou nově
hrazeny svazem.
3. Svazoví hřebci
Připouštěcí sezona probíhá bez problémů. Hříbata dosud narozená po hřebcích SCHČT jsou ve
velmi dobrém typu.
4. Členská základna
Zaslané přihlášky o členství v SCHČT byly schváleny jednomyslně.
5. Dotace
Žádost na vedení plemenné knihy za I. čtvrtletí 2017 byla podána v řádném termínu. Rozhodnutí
o přiznání nároku z MZe ČR je očekáváno v měsíci červnu, podobně i první platby.
Další žádosti byly schváleny předsednictvem, jejich podání zajistí M. Kubištová. Jedná se o
žádosti z programu – Národní dotace – titul 9. Poradenství a vzdělávání:
a) Přehlídka čtyřletých klisen plemene ČT – Skok ve volnosti (oblastní kola a finále
Tlumačov 25.3.2017)
b) Přehlídka tříletých klisen plemene ČT (oblastní kola a finále Zduchovice 1.-3.9.2017)
c) Přehlídka klisen se hříbaty narozenými v roce 2017 (oblastní kola a finále Zduchovice
1.-3.9.2017)
d) Přehlídka výkonných koní plemene ČT – drezura, skoky (Zduchovice 1.-3.9.2017)
e) Přehlídka výkonných koní plemene ČT – všestrannost (Humpolec 25.-27.8.2017)
f) Přehlídka a 2. předvýběr hřebců do plemenné knihy ČT (Heroutice 10.-11.11.2017)
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g) 4 žádosti na semináře a školení ve vztahu k zákonu 154/2000 Sb. pro chovatelskou
veřejnost
h) Vedení chovatelských webových stránek včetně PK On-line
i) Zpracování a vydání chovatelské Ročenky SCHČT
j) Zpracování a vydání Přehledu sportovních koní
k) Zpracování a vydání Přehledu chovných rodin ČT
6. Jednání s ČJF
Jednání ohledně kvalifikačních kol ve všestrannosti proběhlo, SCHČT byly předloženy termíny a
budou projednány na VV ČJF. Podklady pro BLUP byly doručeny na ÚEK. Budou zpracovány a
pro chovatele zveřejněny na webových stránkách.
6. Různé
Podání daňového přiznání za rok 2016 proběhne v odloženém termínu.
Bylo schváleno vyplacení příspěvků na kvalifikační kola skoku ve volnosti, finále skoku ve
volnosti a finanční výhry umístěných klisen.
Dne 28.4.2017 byla doručena předžalobní výzva od Ing. Novákové na zaplacení dlužné mzdy.
Pracovní poměr s Ing. Novákovou byl ukončen dne 20.12.2016 ve zkušební době, toto ukončení
odsouhlasilo předsednictvo spolku (19.12.2016). Máme za to, že další smlouva byla sepsána
opět neoprávněně, neboť Ing. Zich nemůže uzavírat pracovněprávní vztahy, proto předsednictvo
odmítá úhradu uvedené částky s odkazem na nicotnost pracovní smlouvy, z níž by tvrzený nárok
měl plynout. Ing. Nováková je na tuto skutečnost opakovaně upozorňována, pro spolek
nevykazuje žádnou činnost ani nedochází do provozovny spolku.
Výzva ČSOB – pro neustále nátlaky a obtěžování ze strany Ing. Zicha na změnu zmocnění
přístupů k bankovnímu účtu spolku se vedoucí pobočky banky vyjádřili varovně. Apelují na
zastavení donucovacích ataků vůči bance. V případě neuposlechnutí hrozí ukončení smluvního
vztahu se spolkem. Předsednictvo vyzývá Ing. Zicha a ostatní členy, aby nečinili žádná jednání a
vyčkali pravomocných rozhodnutí soudů.
V. Štěrba vypracuje pro SCHČT zmapování mateřských rodin v teplokrevném chovu koní.

Jednání ukončeno v 15.30 hod
Zapsala: Ing. Barbora Králová
Schválil: M. Perníček
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