Svaz chovatelů českého teplokrevníka z. s
IČO: 601 61 370, se sídlem U Hřebčince 479, 397 01 Písek

ZÁPIS Z KONFERENCE SCHČT

Datum konání: 26. 04. 2018
Místo konání: zasedací místnost České zemědělské akademie, Školní 764,
Humpolec
Zahájení: 12,00 h.
Ukončení: 18,00 h.

Program:
1. Zahájení a volba pracovních orgánů
2. Zpráva o činnosti za rok 2017, Zpráva o hospodaření za rok 2017,
Zpráva revizní komise za rok 2017
3. Plán činnosti na rok 2018, rozpočet na rok 2018
4. Aktualizace finančního řádu
5. Návrhy řešení ekonomické situace SCHČT
6. Dovolení členů orgánů SCHČT
7. Různé
8. Diskuse
9. Schválení usnesení

Pro: 54, program byl schválen.

1. Zahájení a volba pracovních orgánů
Předseda SCHČT JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. přivítal přítomné a zahájil
konferenci SCHČT. Konstatoval, že tato konference je možná nejdůležitější v historii
SCHČT od doby jeho vzniku, a že její výsledek bude stěžejní pro další budoucnost
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svazu. Dále pak, že je přítomno 54 delegátů (81,81%) a že je tedy konference
usnášeníschopná. Přivítal přítomné hosty, Ing. K. Kratochvíleho a MVDr. J.
Dražana.

JUDr. J. Staněk navrhl, aby za orgány valné hromady spolku byly zvoleny tyto
osoby:
předsedající: Ing. O. Vondrouš (pro: 54, odsouhlaseno);
zapisovatel: Ing. P. Hurtíková (pro: 54, odsouhlaseno);
ověřovatelé zápisu: V. Bohdaský, Ing. L. Jelínek (pro: 52, zdržel se: 2,
odsouhlaseno);
mandátová komise a skrutátoři: I. Cepková, P. Vraná, Mgr. K. Hanušová (pro
51:, zdržel se:3, odsouhlaseno);
návrhová komise: A. Pejos, Ing. I. Kolbová, Z. Hrnčíř (pro: 51, zdržel se: 3,
odsouhlaseno).

2) Zpráva o činnosti za rok 2017, Zpráva o hospodaření, Zpráva revizní komise

Zpráva o činnosti za rok 2017
Zprávu o činnosti za rok 2017 zpracoval a přednesl předseda svazu, k dokreslení
situace do ní byly zahrnuty události od roku 2016. JUDr. Ing. J. Staněk, CSc. nejprve
začal shrnutím událostí v roce 2016. Konference v červnu 2016 zvolila do čela
SCHČT MVDr. Z. Vítů, tři ze zvolených členů předsednictva (K. Růžička, MVDr. J.
Lysák, J. Kincl) s ostatními členy předsednictva nespolupracovali a nespolupracují
dodnes. V červenci MVDr. Z. Vítů na svou funkci rezignoval, čímž došlo k posílení
pozice místopředsedy svazu K. Růžičky. Ten se stal formálně nejvyšším
individuálním představitelem SCHČT a začal provádět kroky bez vědomí a souhlasu
statutárního orgánu spolku, který je kolektivním orgánem a rozhoduje nadpoloviční
většinou svých hlasů. Nerespektoval, že může navenek pouze realizovat vůli
statutárního orgánu jako celku. Ovládl bankovní účet svazu, odklonil zasílání pošty
do sídla svazu, ovládl doménu svazu a podobně. V srpnu 2016 pověřilo
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předsednictvo vedením a řízením svazu Ing. R. Zicha. Přestože i Vrchní soud v Praze
potvrdil, že za svaz dle stanov jedná místopředseda nebo pověřený člen, ale oba
mohou navenek pouze realizovat vůli statutárního orgánu jako celku, nevyhověla
ČSOB Písek, a.s. žádosti většiny předsednictva a nezrealizovala podpisové právo pro
Ing. R. Zichovi k oficiálnímu účtu svazu.

Následovalo svolání mimořádné konference, kterou bývalí funkcionáři spolku svolali
na 07. 12. 2016 do Jihlavy. Zde zvolili nové předsednictvo, ve kterém se stal M.
Perníček předsedou a K. Růžička místopředsedou. K. Růžička se tak stal
místopředsedou jak zapsaného, tak tzv. jihlavského předsednictva. Tato konference
byla zapsaným předsednictvem ještě před jejím konáním odvolána a rozhodčí komise
ji prohlásila za neplatnou. Krajský soud následně tzv. jihlavské předsednictvo odmítl
zapsat do spolkového rejstříku. I přesto se jeho členové v následujícím období
prezentovali a dále prezentují jako statutární orgán SCHČT. V lednu 2017 se některé
osoby z tzv. jihlavského předsednictva násilně zmocnily kanceláře SCHČT v Písku a
odvezly agendu svazu a vybavení kanceláře na neznámé místo. Činnost legálního
předsednictva byla touto násilnou akcí prakticky paralyzována. Od té doby zapsané
předsednictvo nemělo vůbec přístup k prostředkům svazu a k jeho agendě obzvláště
poté, co K. Růžička odklonil zasílání pošty svazu na neznámou adresu do Prahy.
Proto byla na květen 2017 svolána konference, na které byl předsedou předsednictva
zvolen JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. . Ten byl zapsán do spolkového rejstříku,
avšak proti tomuto zápisu podal K. Růžička odvolání. Toto odvolání bylo Vrchním
soudem zamítnuto v listopadu 2017. Prakticky tak v letech 2016 a 2017 tzv. jihlavské
předsednictvo činnost svazu řídilo a ovládalo jeho hospodaření, a to i přesto, že
k tomu nemělo žádný právní mandát a k legalizaci svého počínání využívalo pouze
osobu K. Růžičky jako místopředsedy zapsaného předsednictva.

Publikování násilného přepadení kanceláře v Písku v místním tisku vyvolalo reakci
ministerstva zemědělství. Náměstek ministra Ing. J. Šír svolal na 02. 08. 2017 do
budovy ministerstva jednání obou „předsednictev“. Vyslovil znepokojení nad situací
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ve svazu a navrhl svolat mimořádnou volební konferenci, na které budou zvoleny
nové orgány svazu. Přitom vyslovil důrazné varování, že pokud mimořádná
konference neproběhne a situace ve vedení svazu se nevyjasní, svaz neobdrží dotace
za rok 2017. S navrhovaným řešením vyslovili všichni přítomní souhlas, což
potvrdili i svými podpisy. Realizací dohodnutého postupu byl pověřen místopředseda
K. Růžička. Uskutečnění mimořádné volební konference bylo naplánováno na 06.
10. 2017 do Jihlavy, avšak krátce před tímto termínem svolanou konferenci K.
Růžička zrušil. Následně se MZe ČR rozhodlo nevyplatit dotace za rok 2017
s odůvodněním, že žádosti o dotace byly podepsány neoprávněnou osobou, kterou
byl K. Růžička. Záležitost nevyplacení dotací je nyní řešena ve správním soudnictví.

K 01.08.2017 založily členky SCHČT Ing. B. Králová, V. Boušková a B. Kubištová
Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s., jehož náplň a činnost je
konkurenční ve vztahu k činnosti SCHČT. Tedy již v době jednání na půdě
ministerstva ohledně stabilizace situace ve svazu vyvíjeli někteří z bývalých
funkcionářů aktivity zcela protichůdné s aktivitami v SCHČT, které vyústily v to, že
nově založený spolek si zažádal na MZe ČR o status uznaného chovatelského
sdružení pro PK ČT. V polovině prosince 2017 převedl K. Růžička bez souhlasu
předsednictva doménu www.schct.cz na soukromou osobu v Praze a tato doména
byla a je tzv. jihlavským předsednictvem využívána nadále k dezinformacím členů a
k výzvám k likvidaci SCHČT. Oficiální doménou SCHČT je www.ctsvaz.cz.

Po zapsání předsedy JUDr. Ing. Staňka, CSc. do spolkového rejstříku došlo ke
zrušení dispozičních oprávnění k oficiálnímu účtu svazu pro K. Růžičku a Ing. B.
Královou. Z výpisů z účtu bylo zjištěno, že v I. pol. 2017 došlo k převodu peněžních
prostředků ve výši přes Kč 1 600 000,-- z účtu SCHČT na nově zřízený účet vedený
u ČSP, a.s. bez vědomí a souhlasu statutárního orgánu svazu. Dále pak, že následoval
výběr Kč 850 000,-- v hotovosti z tohoto účtu Ing. B. Královou. V listopadu 2017 po
zrušení přístupových oprávnění k účtu svazu dosavadním disponentům bylo na účtu
cca Kč 450 000,--. Začátkem prosince 2017 zaslala Ing. B. Králová předsedovi
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k podpisu příkaz k úhradě na částku přesahující Kč 1 800 000,--. Z tohoto je patrné,
že v době, kdy tzv. jihlavské předsednictvo hospodaření svazu zcela ovládalo, vznikl
rozdíl mezi zdroji a závazky ve výši cca Kč 1 350 000,-- v neprospěch zdrojů.
Iniciativou předsedy se podařilo v krátké době dosáhnout storna přijatých faktur ve
výši cca Kč 700 000,--.

Místopředseda K. Růžička a Ing. B. Králová byli písemně vyzváni, aby sdělili, kde
se agenda svazu nachází a kam se poděl svazový hřebec Clin d´ Or. Na tuto výzvu
nereagovali, a to i přes iniciativu revizní komise. Z bankovních výpisů bylo zjištěno,
že účetní agendu vede externí firma SPOROS Consulting, s.r.o. z Prahy. Návštěvou
v této firmě předseda zjistil, že M. Perníček, jako údajný předseda svazu, pronajal
v této firmě kancelář pro potřeby svazu za částku přes Kč 10 000,-- měsíčně. V této
kanceláři se nacházela administrativní agenda svazu, která byla v lednu převezena do
Písku do sídla spolku. V únoru 2018 byl předsednictvem ukončen pracovní poměr
s Ing. B. Královou. Agendu svazu včetně pokladní hotovosti nepředala. Bylo
zjištěno, že po zrušení svého dispozičního oprávnění k účtu svazu začala Ing. B.
Králová vystavovat faktury s úhradou v hotovosti bez vědomí statutárního orgánu,
čímž se v pokladně svazu vytvořila nemalá hotovost. Za dva měsíce přes Kč
220 000,--.

Dne 05. 01. 2018 byly dány výpovědi zaměstnancům Ing. J. Holíkovi a Ing. R.
Klosovi z důvodu nutnosti redukce nákladů svazu v důsledku nevyplacených dotací.
Na základě událostí z roku 2016 a 2017 se předsednictvo rozhodlo vyloučit z členství
v SCHČT K. Růžičku k 28. 02. 2018. Ve spolkovém rejstříku však nadále figuruje
z důvodu, že podal odvolání proti svému výmazu. Zřejmě v reakci na rozvázání
pracovního poměru podal 10. 01. 2018 zaměstnanec svazu Ing. J. Holík insolvenční
návrh na svého zaměstnavatele, přestože ten mu nic nedlužil. Insolvenční návrh byl
soudem později zamítnut. K tomuto návrhu se připojili svými pohledávkami i
členové tzv. jihlavského předsednictva a subjekty s nimi spřízněné. V. Boušková,
Ing. B. Králová, JO La Bohéme Zduchovice, JK Heroutice a někteří další. Se svým
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nárokem se přihlásila i Ing. M. Nováková, která od listopadu 2016 vykonávala funkci
tajemnice svazu, které však K. Růžička bez souhlasu předsednictva dal výpověď a
přestala ji být vyplácena mzda od února 2017. Sama pak rozvázala pracovní poměr
v létě 2017. Většina insolvenčních nároků vzešla od osob, kterým plynuly
v minulosti ze svazu nemalé příjmy. Např. V. Boušková si přihlásila pohledávku ve
výši Kč 110 000,-- za grafické práce, JO La Bohéme Zduchovice pohledávku ve výši
Kč 260 000,-- za uspořádání finále KMK a přehlídky, JK Heroutice Kč 110 000,-- za
uspořádání předvýběru hřebců apod. . K. Růžička uzavřel v lednu 2017 s většinou
funkcionářů kolem tzv. jihlavského předsednictva dohody o provedení práce, na
základě kterých jim byly vypláceny odměny a cestovní náhrady, přestože tyto
odměny nemají oporu ve stanovách svazu a většina těchto osob nejsou členy orgánu
svazu. Dohodu pro K. Růžičku podepsal M. Perníček, přestože neměl žádnou funkci
ve svazu.

Největším problémem pro svaz, který plyne z insolvenčních návrhů, je skutečnost, že
do jejich vyřešení nemá svaz možnost čerpat dotace na svoji činnost. Potvrzení o
tom, že se subjektem není zahájeno insolvenční řízení, je nedílnou součástí žádostí o
dotace. Přitom jen za I. čtvrtletí 2018 čerpal by svaz dotaci na vedení plemenné
knihy ve výši cca Kč 750 000,--, čímž by se jeho finanční situace stabilizovala. Nyní
proběhlo jednání ohledně insolvenčního návrhu JO La Bohéme Zduchovice a Ing. M.
Novákové, která se připojila. Na základě podání Ing. M. Novákové soud
pravděpodobně prohlásí úpadek spolku, ale v případě dohody s ní a stažení jejího
návrhu je možno se odvolat a toto odvolání má velkou šanci na úspěch. Problémem
je, že se mohou přihlásit další osoby a podat další návrh na zahájení insolvenčního
řízení a začne „štafetové podávání insolvenčních návrhů“ především od subjektů
spřízněných s tzv. jihlavským předsednictvem, kdy tyto pohledávky budou zřejmě
insolvenčním soudem zamítnuty, ale povedou k průtahu doby, po kterou svaz
nemůže čerpat dotace.
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Z těchto důvodů předseda přednesl možné způsoby řešení insolvenčního
ohrožení svazu:
převést SCHČT pod ASCHK ČR, z.s., vzdát se statusu uznaného
chovatelského sdružení pro PK ČT;
řešení insolvenčního ohrožení cestou mimořádných členských příspěvků –
vzešlo z iniciativy členů na oblastních členských schůzích – bude řešeno
samostatně v rámci bodu 5 programu konference.

Nabídnutí funkcí k dispozici:
Vzhledem k negativnímu vývoji v SCHČT nabízí současné předsednictvo své funkce
k dispozici, a dává tak delegátům možnost zvolit si nové funkcionáře. Následně bylo
hlasováno o důvěře současnému předsednictvu. Důvěru současnému předsednictvu
vylovilo 54 delegátů, tj. 100 % přítomných.

Následovalo přednesení Zprávy o hospodaření za rok 2017 a Zprávy revizní komise
za rok 2017. Některé body byly již řešeny v rámci Zprávy o činnosti za rok 2017.

Zpráva o hospodaření za rok 2017
Tuto zprávu přednesl J. Chýle.

Náklady:
celkové náklady svaz vykázal ve výši Kč 4 245 000,--;
z této částky osobní náklady (mzdové) činily Kč 1 050 000,--, jejichž součástí
jsou i odměny pro osoby z tzv. jihlavského předsednictva;
na cestovném vydal svaz Kč 451 000,--, součástí vykázaných cestovních
náhrad jsou opět i náhrady pro osoby z tzv. jihlavského předsednictva.
Výnosy:
ty byly vzhledem k nevyplacení dotace z MZe ČR tvořeny pouze členskými
příspěvky ve výši Kč 445 000,-- a tržbami za vlastní výkony ve výši Kč
1 191 000,--;
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svaz byl spolumajitelem plemenného hřebce Clin d ´Or, který byl odprodán
bez vědomí a souhlasu předsednictva zpět do Německa za EUR 15 000,--.
Zakoupen byl jako dvouletý za částku EUR 15 000,--.
Hospodářský výsledek:
svaz předběžně dosáhl účetní ztráty ve výši Kč 2 609 000,--. Svaz dosáhne
jistě ztráty, pouze její výše se ještě může korigovat z důvodu, že stále ještě
nejsou doúčtovány všechny účetní doklady. SCHČT vykázal ztrátu i v roce
2016, a to ve výši Kč 421 000,--, přestože v tomto roce čerpal dotace na
vedení PK přes Kč 3 000 000,--;
nerozdělený zisk minulých let ve výši cca Kč 2 700 000,-- byl v průběhu roku
2017 rozpuštěn a použit na úhradu nákladů běžného období bez vědomí a
souhlasu předsednictva.

Zpráva revizní komise za rok 2017
Zprávu přednesl předseda komise JUDr. Č. Šrubař.
komise zjistila, že dva dny poté, co předseda svazu, zřídil podpisové právo
k oficiálnímu účtu svazu pro svou osobu, začala Ing. B. Králová bez souhlasu
předsednictva vystavovat úhrady s formou úhrady s výběrem v hotovosti.
Bylo vystaveno cca 300 faktur, v hotovosti vybráno na poště cca Kč
220 000,--. Pod tímto výběrem je podpis Ing. B. Králové. Ta pokladnu
s hotovostí po skončení jejího pracovního poměru nepředala;
dále komise sděluje, že existují faktury, na kterých je uvedeno jiné číslo
bankovního účtu, než jsou čísla známá. Na tento účet chodily úhrady bez
souhlasu předsednictva. Výše těchto úhrad není prozatím přesně vyčíslena;
Ing. B. Králová pobírala od dubna do listopadu 2017 mimo svou mzdu i
cestovní náhrady a to ve výši Kč 140 617,-- (tedy průměrně Kč 17 577,-měsíčně), přestože kancelář byla přesunuta do Prahy a Ing. B. Králová má
trvalý pobyt v Praze;
V. Boušková vystavila svazu v roce 2016 fakturu za grafické práce spojené
s ročenkou na Kč 18 150,--, zatímco v roce 2017 na Kč 50 094,--;
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kontrolní komise zjistila, že náklady na dva hodnotitele přesáhly částku Kč
900 000,--, přičemž příjmy za registrace koní a zápisy klisen do PK (580
úkonů) se pohybovaly ve výši pouze okolo Kč 300 000,--. Z těchto údajů
vyplývá, že svaz dotoval činnost hodnotitelů z nerozděleného zisku minulých
let částkou okolo Kč 600 000,--. Komise konstatuje, že činnost hodnotitelů
byla oproti nákladům na činnost firmy EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o
pro chovatele levnější pouze z důvodu, že svaz tuto činnost více dotoval ze
svých zdrojů;
poprvé bylo umožněno nahlédnout do vyúčtování dotací čerpaných
z evropských fondů, v minulosti nebyly tyto materiály kontrolní komisi
zpřístupněny. Akce se konaly na 13 místech – např. 8 x v Herouticích, 5 x
v Měníku, 3 x v Horním Městě, ale také ve Zduchovicích, Bernarticích,
Velkých Němčicích. Vzhledem k tomu, že v této věci probíhá šetření orgánů
činných v trestním řízení, neprováděla komise bližší kontrolu.

J. Rendl – označil tyto skutečnosti, které sdělila revizní komise, za opravdu velmi
závažné.
A. Fiala – vystoupil s názorem, že kdyby mu někdo nedal k dispozici doklady, ve
funkci by skončil.
V. Maroušek – navrhnul podat trestní oznámení na Ing. B. Královou a K. Růžičku.
JUDr. J. Staněk – sdělil, že toto je v řešení na úrovni GIBS.

3. Plán činnosti na rok 2018, rozpočet na rok 2018
Přednesl J. Chýle.

Plán činnosti na rok 2018:
KMK – vyhlašovatelem zřejmě bude jiné uznané chovatelské sdružení;
ZZV klisen – pokud budou organizovány SCHČT, pak jen důsledně dle
dotačních pravidel.
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Rozpočet 2018
Redukce nákladů:
již od začátku roku 2018 se vedení snaží maximálně zredukovat provozní
náklady. V tuto chvíli svaz již nezaměstnává žádného zaměstnance na plný
úvazek, účetnictví vede externí účetní firma, agendu svazu zajišťuje
tajemnice Ing. P. Hurtíková, se kterou je uzavřena dohoda o provedení práce.
Plánované výnosy:
vzhledem k insolvenčnímu ohrožení SCHČT nebude pravděpodobně možné
čerpat podporu z MZe ČR a svazu budou plynout příjmy za členské
příspěvky a vlastní hospodářskou činnost. Fakturovaná suma by při
zachování vedení PK mohla činit cca Kč 1 200 000,--, při mírném navýšení
sazebníku poplatků by mohla být o něco vyšší.

Za dané situace není možné sestavit standardní rozpočet na r. 2018. Konference bere
tuto skutečnost na vědomí. (Pro: 45, zdrželo se: 9, odsouhlaseno).

4. Aktualizace finančního řádu
Předseda přednesl znění aktualizovaného finančního řádu. (pro: 47, zdržel se:7,
odsouhlaseno).

5. Návrhy řešení ekonomické situace SCHČT
Předsednictvo předložilo možnosti řešení současné ekonomické situace svazu ve
dvou variantách:
převést SCHČT pod ASCHK ČR, z.s., tzn. vzdát se statusu uznaného
chovatelského sdružení pro PK ČT

– toto variantu předsednictvo

nedoporučuje, neboť by se tím svaz odřízl od možnosti čerpat dotace na
činnost UCHS;
řešení insolvenčního ohrožení cestou mimořádných členských příspěvků –
vzešlo z iniciativy členů na oblastních členských schůzích.
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Varianty mimořádných členských příspěvků členů SCHČT v r. 2018:
I. varianta:
Zaplatí se pouze již řešené závazky v rámci insolvenčních návrhů + odstupné
pro 2 zaměstnance (Kč 120 000,--) + faktura účetní firmy (Kč 20 000,--), tj.
celkem cca Kč 900 000,--.
a) Při platbě 700 členů ……

………….900 000 :700 = Kč 1 300,--/člen

b) Při platbě 200 členů (kteří zaplatili členské příspěvky na r. 2018)
……………………………..………………… 900 000: 200 = Kč 4 500,-/člen
II. varianta:
Zaplatí se závazky dle I. varianty + doposud známé závazky z r. 2017, tj. Kč
900 000 + Kč 760 000 = Kč 1 660 000,--.
a) Při platbě 700 členů …………… …… 1 660 000 : 700 = Kč 2 400,--/člen
b) Při platbě 200 členů ……………… … 1 660 000 : 200 = Kč 8 300,--/člen
III. Varianta:
Zaplatí se závazky dle II. varianty + předpokládané běžné výdaje do 31. 3.
2019 (do příjmu členských příspěvků za r. 2019).
a) Při platbě 700 členů …………………

2 300 000 : 700 = Kč 3 300,--/člen

b) Při platbě 200 členů ………………… 2 300 000 : 200 = Kč 11 500,--/člen
Závěr k variantám:
I. varianta je nutností.
II. varianta je na přežití.
III. varianta je na jistotu.
J. Rendl – vyslovil názor, že to byl on, kdo navrhoval, že z insolvence se svaz
vyplatí, ale že bohužel není jistota, že se neobjeví další pohledávky.
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MVDr. J. Dražan – přislíbil, pokud to schválí valná hromada ASCCHK, podá
ASCHK ČR, z.s. žádost na MZe ČR o status uznaného chovatelského sdružení pro
PK ČT.
Ing. K. Kratochvíle – poukázal na skutečnost, že stále probíhá trestní řízení ohledně
dotací z evropských fondů, které může mít dopad na svaz.
A. Fiala – doporučil přejít pod ASCHK ČR, z. s. .
J. Chýle – vyjádřil svůj postoj, že toto rozhodnutí je velmi závažné, že se chovatelé
vzdají toho nejcennějšího. Dojde k omezení rozhodovacích pravomocí o chovu
plemene ČT a k rozmělnění dotací určených pro koně ČT mezi ostatní plemena.
JUDr. J. Staněk – zdůraznil, aby delegáti zvážili své rozhodnutí důkladně vzhledem
k dlouholeté existenci svazu, jež je nyní ohrožena.

V následujícím hlasování se pro variantu vzdát se statusu UCHS vyslovilo 33
delegátů, proti 20, zdržel se 1, návrh byl odsouhlaseno. O dalších variantách již
hlasováno nebylo.

6. Dovolení členů orgánů SCHČT
Předsednictvo navrhuje odvolání MVDr. J. Lysáka a J. Kincla z řad členů
předsednictva SCHČT z důvodů, že od svého zvolení v r. 2016 s předsednictvem
nespolupracují (pro: 40, proti: 1, zdržel se: 13, odsouhlaseno).

Jako nové členy předsednictva se navrhují po diskuzi Mgr. K. Hanušová, PhDr. A.
Reinbergerová a P. Vraná. Bylo o nich hlasováno s výsledkem (pro: 42, proti: 1,
zdržel se: 11, odsouhlaseno).

Vzhledem k vyloučení K. Růžičky z řad členů svazu předsednictvo navrhuje jako
místopředsedu Ing. R. Zicha. Konference potvrzuje vyloučení K. Růžičky z řad
SCHČT a jeho odvolání z funkce místopředsedy svazu, novým místopředsedou
SCHČT byl zvolen Ing. R. Zich (pro: 48, proti: 1, zdržel se: 5, odsouhlaseno).
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7. Různé
Úprava řádu plemenné knihy ČT
Mgr. K. Hanušová sdělila, že upravený řád PK byl zveřejněn na oficiálních stránkách
svazu www.ctsvaz.cz. Do dvou týdnů je možno zaslat připomínky na email svazu
predsednictvo@ctsvaz.cz.

8. Diskuze
V. Maroušek – řekl, že byla chyba, že nebyl K. Růžička, který konal zjevně ke škodě
svazu, vyloučen z řad SCHČT dříve.
JUDr. J. Staněk – navrhnul vyplatit Ing. M. Novákové Kč 100 000,-- z jejího nároku
uplatněného v rámci insolvenčního řízení. (pro: 50, zdržel se: 4, odsouhlaseno).

9. Schválení usnesení

Usnesení z celostátní konference SCHČT :
Konference bere na vědomí :
Zprávu o činnosti za rok 2017
Zprávu o hospodaření za rok 2017
Zprávu revizní komise za rok 2017

Konference schvaluje:
Plán činnosti na rok 2018,
Rozpočet na rok 2018
Aktualizaci finančního řádu.

Konference potvrzuje vyloučení K. Růžičky z řad členů svazu, a tím i jeho odvolání
z funkce místopředsedy, o kterém rozhodlo předsednictvo. Konference odvolává
MVDr. J. Lysáka a J. Kincla z předsednictva SCHČT.
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Konference schvaluje zvolení Ing. R. Zicha místopředsedou předsednictva, dovolení
členů statutárního orgánu Mgr. K. Hanušové, P. Vrané a A. Reinbergerové.

Konference ukládá vyplatit část nároku na mzdu Ing. M. Novákové ve výši Kč
100 000,--.

Konference ukládá předsednictvu vzdát se statusu uznaného chovatelského sdružení
pro PK ČT a požádat MZe ČR o svěření jejího vedení ASCHK ČR, z.s. .

O usnesení bylo následně hlasováno: (pro: 37, zdržel se: 12, proti: 2, odešel: 3,
odsouhlaseno).

Ing. O. Vondrouš prohlásil konferenci za skončenou.

Příloha: Listina přítomných

Zapsala: Ing. P. Hurtíková

Ověřovatelé zápisu: V Bohdaský

Ing. L. Jelínek

……………………………

……………………………

…………………………….
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