Zápis z jednání předsednictva Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s.
ze dne 22.01.2018

Místo jednání: Praha
Datum a čas jednání: 22.01.2018, od 15,00 hod. do 18,00 hod.
Přítomní:






předsednictvo – JUDr. Ing. J. Staněk,CSc., Ing. R. Zich, Z. Hrnčíř, Ing. J. Malý, J.
Chýle;
garanti oblastí – L. Kozák, Ing. O. Vondrouš;
kontrolní komise – V. Bohdaský;
rozhodčí komise – A. Pejos;
hosté – Ing. P. Hurtíková.

Nepřítomní:


předsednictvo – Ing. J. Kreidlová, MVDr. J. Lysák, K. Růžička, J. Kincl.

Program jednání:
1) Volba zapisovatele
2) Kontrola zápisu ze dne 21.12.2017 v Praze
3) Projednání insolvenčního návrhu na spolek
4) Svolání oblastních schůzí spolku
5) Ukončení spolupráce s ČSOB, a.s.
6) Ukončení pracovního poměru Ing. J. Holíka a Ing. R. Klose
7) Vyloučení p. K. Růžičky z SCHČT
8) Disciplinární kroky vůči dalším členům
9) Legálnost manipulace s prostředky SCHČT Ing. B. Královou
10) Jednání s účetní firmou SPOROS s.r.o
11) Přesun dokladů a majetku zpátky do sídla spolku
12) Návrhy Mgr. K. Hanušové ke KMK
13) Ustanovení tajemníka SCHČT

1) Volba zapisovatele:



na zapisovatele byla navržena Ing. P. Hurtíková;
hlasování: Pro: 5, zapisovatelkou byla zvolena Ing. P. Hurtíková.

2) Kontrola zápisu ze zasedání předsednictva ze dne 21.12.2017 v Praze:


byla provedena kontrola zápisu.

3) Podání insolvenčního návrhu na spolek:









předseda SCHČT JUDr. J. Staněk informoval o tom, že zaměstnanec SCHČT Ing. J.
Holík podal na SCHČT insolvenční návrh. Konstatoval, že pokud je podán insolvenční
návrh, soud musí zahájit insolvenční řízení a zanést toto zahájení do insolvenčního
rejstříku, i kdyby byl návrh neopodstatněný. Rozhodnutí o zahájení insolvenčního
řízení bylo doručeno spolku dne 19.01.2018. Rozhodné je až případné pravomocné
rozhodnutí soudu o úpadku úpadce. SCHČT považuje insolvenční návrh za šikanózní;
dle odhadu by mohlo v ideálním případě insolveční řízení proběhnout do konce dubna,
spíše však dle zkušeností do konce I. pol. 2018;
povinností spolku je vyjadřovat se k insolvenčnímu návrhu a jednotlivým
pohledávkám věřitelů. Vyjádření k insolvenčnímu návrhu a jednotlivá vyjádření k
pohledávkám byla zpracována JUDr. J. Staňkem a předložena předsednictvu ke
schválení. Pro: 5, návrhy byly odsouhlaseny;
předseda seznámil členy předsednictva s dopisy zaslanými JK Heroutice a JO
LaBohéme Zduchovice, kterými se popírá fakturovaný nárok. Pro: 5, dopisy
odsouhlaseny;
bylo konstatováno, že byla zde reálná naděje na doplacení dotací za rok 2017 a
následné čerpání dotací v roce 2018. Podání insolvenčního návrhu však situaci
SCHČT v tomto řízení s MZe ČR zásadně oslabuje a komplikuje. Insolvenční návrh
tedy poškozuje především chovatele.

4) Svolání oblastních schůzí spolku:



předseda navrhuje, aby garanti oblastí svolali oblastní schůze v druhé polovině února;
pro: 5, návrh byl odsouhlasen.

5) Ukončení spolupráce s ČSOB, a.s.:


k 07.02.2018 končí platnost účtů č. 127470013/0300 a 251256246/0300 vedených u
ČSOB, a.s. pobočka Písek výpovědí za strany banky;




navrhuje se, aby byl dále používán bankovní účet č. 2301124601/2010 vedený u FIO
banky;
pro: 5, návrh byl odsouhlasen.

6) Ukončení pracovního poměru Ing. J. Holíka a Ing. R. Klose:






na základě rozhodnutí předsednictva ze dne 21.12.2017 byla dána výpověď
z pracovního poměru Ing. J. Holíkovi a Ing. R. Klosovi z důvodu nedostatku
peněžních prostředků kvůli neobdržení dotací za rok 2017;
pracovní poměry budou ukončeny ke dni 31.03.2018;
převzetím agendy předseda navrhuje pověřit J. Chýleho;
pro: 4, zdržel se: 1 (J. Chýle), návrh byl odsouhlasen.

7) Vyloučení p. K Růžičky z SCHČT:





Ing. J. Kreidlová postoupila místopředsedovi K. Růžičkovi návrh projednaný na
zasedání předsednictva dne 29.11.2017 na jeho vyloučení z řad SCHČT z důvodu
závažného porušování stanov spolku. Termín k jeho možnému vyjádření vypršel dne
11.12.2017. Pan K. Růžička možnosti vyjádřit se k návrhu nevyužil;
proběhlo hlasování o vyloučení místopředsedy K. Růžičky z řad SCHČT;
pro: 5, návrh byl odsouhlasen.

8) Disciplinární kroky vůči dalším členům:





byl vznesen návrh na vyloučení B. Kubištové, Ing. B. Králové a V. Bouškové ze
SCHČT z důvodu založení nového spolku a následných snah o převzetí vedení
plemenné knihy ČT. Tím porušily povinnosti člena spolku dle čl. V, odst. 2, písm. c)
stanov;
členky budou vyzvány, aby se k návrhu vyjádřily, poté o něm bude rozhodnuto;
pro: 5, návrh byl odsouhlasen.

9) Legálnost manipulace s prostředky SCHČT Ing. B. Královou:




byl přednesen návrh na posouzení orgány činnými v tr. řízení legálnosti manipulace
s prostředky SCHČT Ing. B. Královou z důvodu neoprávněného výběru hotovosti bez
souhlasu statutárního orgánu spolku;
pro: 5, návrh byl odsouhlasen.

10) Jednání s účetní firmou SPOROS s.r.o.:






předseda informoval členy předsednictva, že mu byly firmou předloženy dvě smlouvy.
Smlouva o vedení účetnictví a nájemní smlouva. Byly podepsány p. M. Perníčkem
jako údajným předsedou spolku;
předseda smlouvy rozporoval kvůli podpisu neoprávněnou osobou;
na příštím zasedání bude předložen návrh nové smlouvy na vedení účetnictví za rok
2018;
s účetní firmou bylo dohodnuto, že částka ve výši cca Kč 50 000, která byla
fakturována za pronájem kanceláře, bude započtena na budoucí účetní služby pro svaz.

11) Přesun dokladů a majetku zpátky do sídla spolku:





předseda informuje členy předsednictva, že v prostorách firmy SPOROS s.r.o. se
nachází část účetní a administrativní agendy a také část majetku spolku;
po tomto zjištění předal závazný pokyn jednateli firmy neumožnit předání těchto věcí
jiným osobám než předsedovi a místnost zapečetil;
navrhuje, aby byly doklady a majetek přesunuty zpátky do sídla spolku, ze kterého
byly neoprávněně převezeny;
pro: 5, návrh byl odsouhlasen.

12) Návrhy Mgr. K. Hanušové:




předsednictvo se seznámilo s návrhy Mgr. K. Hanušové, které se týkaly KMK;
předsednictvo podporuje její snahu a schvaluje, aby pokračovala v přípravě návrhu
změn;
pro 5:, návrh byl odsouhlasen.

13) Ustanovení tajemníka:





předseda navrhuje jako novou tajemnici Ing. P. Hurtíkovou, se kterou bude následně
uzavřena DPP;
pro: 5, návrh byl odsouhlasen;
v souvislosti s personálními otázkami byl podán návrh na ukončení DPP s Ing. B.
Královou;
pro: 5, návrh byl odsouhlasen.

Hlasování o zápisu: pro:5, zápis byl odsouhlasen.

Zapsala Ing. P. Hurtíková
Ověřil: JUDr. J. Staněk

