Zápis z jednání předsednictva Českého svazu chovatelů haflinga
Písek, 24. 9. 2019
Přítomni: V. Jenikovská, P. Studnička, L. Kmoníček, V. Holíková
Omluveni: M. Horáková
1. Schválení nových členů
Předsednictvo ČSCHH schvaluje tyto přihlášky k členství:
•

Ondřej Blažek

•

Jiří Složil

•

Michal Zídka

•

Kateřina Ježková

2. Světová výstava 2020
Světový svaz zveřejnil předběžné podmínky pro nominaci koní na světovou výstavu v roce 2020. ČR
získala 20 míst na výstavu, po předběžných přihláškách bylo potvrzeno 12 míst.
Jako vedoucí ekipy bude nahlášena V. Jenikovská.
Další informace k výstavě budou zveřejněny na informační schůzce, která se uskuteční v pátek 27. 9.
2019 po valné hromadě světového svazu – zúčastní se V. Jenikovská a P. Studnička.
3. Soudní spor s M. P.
Na základě rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. prosince 2017 a Vrchního
soudu v Praze ze dne 17. června 2019 bylo ČSCHH jako žalovanému uloženo zaplatit Ing. arch. M. P.
náklady řízení obou soudů, částku 28 329,50 Kč. Uvedené rozhodnutí obou soudů jsou členům
k nahlédnutí u předsedkyně ČSCHH.
Podstatou uvedeného sporu je vyslovení neplatnosti usnesení přijatých členskou schůzí ČSCHH, na
náhradním zasedání konaném dne 5. 12. 2015, kdy platnost svolání této členské schůze byla
napadena našim členem panem M. P., který byl ve sporu úspěšný. Soudem byla vyslovena neplatnost
všech usnesení, které byly na uvedené schůzi schváleny.
Právní zástupce ČSCHH JUDr. P. Juchelka doporučuje podat dovolání k Nejvyššímu soudu, na 1. října
je plánována schůzka, kde bude rozhodnuto o dalším postupu – zúčastní se V. Jenikovská, P.
Studnička a L. Kmoníček.
4. Plánované akce na rok 2020
Předsednictvo projednalo možné akce na rok 2020:
•

Sportovní šampionát – předběžně červenec, Vrchovany;

•

Šampionát mladých klisen – předběžně v rámci výstavy Kůň, Lysá nad Labem;

•

Výstava For Horse, Letňany a Koně v akci, Pardubice;

•

Společná akce s Národní společností pony – Pardubice (k jednání).

V rámci některé z akcí by bylo vhodné zorganizovat soutěž pro mladé vystavovatele.
Pokračovat v přípravě sportovního šampionátu a šampionátu mladých klisen. Ve spolupráci se
členy zajistit prezentaci plemene na celostátních výstavách – Předsednictvo ve spolupráci s RPK.
5. Změna chovatelských dokumentů
Práce na úpravě chovatelských dokumentů byla započata na jaře, nutno urychlit tak, aby byly nové
verze platné pro sezónu 2020.
Svolat jednání Předsednictva a Rady PK za účelem dopracování chovatelských dokumentů – V.
Jenikovská.
6. Žádost o dotaci pro NNO
V roce 2019 bude opět možné podat žádost na činnost NNO. Od roku 2019 lze žádat i na provozní
činnosti spojené např. s vedením evidence členů. Termín k podání je 31. října.
Připravit žádost o dotaci pro ČSCHH – V. Jenikovská.
Zapsal: L. Kmoníček

