Zápis
z výborové schůze ČASCH konané dne 17. listopadu 2015
Přítomni:
Omluveni:

MVDr. Olehla, Ing. Froňková, MVDr. Horák, MVDr. Janda, Kovačík,
JUDr. Luftmanová, Olehla M., Ing. Jelínek,
Ing. Horová, Ing. Theimer.

1. Kontrola úkolů z minulého jednání.
- nebylo projednáno sídlo ČASCH s ředitelem DS
Závěr č.1: úkol trvá
2. Informace:
 o jednání Asociasce trenérů a jezdců
- asociace vznesla požadavek na 20 % zastoupení v radě JC ČR
- požaduje snížení poplatků za přihlášky a OSK na 3,5 %
- vznesla požadavek na 10% podíl na výhře pro trenéra
 o jednání Rady JC ČR
- ředitel DS Pardubic odmítl konat červencový den
- návrh ČASCH na pronájem závodiště JCČR se setkal s kladným
ohlasem
- při součtu tržeb za přihlášky a OSK majitelé hradí v přes 50 %
nákladů dotací, majitelské prémie pořadatelé neplatí
- seznámení s tabulkou nákladů pro vyplacení dostihových dotací, které
musí dodat pořadatelé (např. Pardubice cca 5 mil., Praha 4-5 mil.
Lysá je v zisku atd.)
- zúčtovací centrum, které dle TMM bylo ztrátové, je pod JC ČR
ziskové cca 600 000,- Kč.
Závěr č.2: Výbor informace bere na vědomí
3. Projednání návrhů aktualizace stanov ČASCH a harmonizace s novou právní úpravou.
 Sídlem ČASCH zůstanou Pardubice.
 Navrhované znění stanov po finální formulaci JUDr. Luftmanovou bude
zveřejněno na WEBU ČASCH a je přílohou zápisu. V pozvánce na Valnou
hromadu bude odkaz na toto zveřejnění s upozorněním na možné písemné
připomínky členů.
Závěr č.2: Výbor schvaluje přednesené změny a pověřuje JUDr. Luftmanovou k finální
formulaci změn. Finální znění zašle sekretáři, který zajistí zveřejnění na WEBU ČASCH.
Zodpovídá: JUDr. Luftmanová a Jelínek
4. Projednání přípravy Valného shromáždění (VS) ČASCH 12. 12. 2015
 pozvánka vč. programu bude členům rozeslána poštou
 sumarizace:
 finální návrh programu do pozvánky MVDr. Olehla
 k řízení schůze výbor pověřuje MVDr. Č. Olehlu
 90 členů s hlasovacím právem + 1 čestný člen
 na VS budou doporučeni k přijetí 2 noví členové
 případné další přihlášky předložené před zahájením VS musí výbor ČASCH
doporučit/nedoporučit k přijetí VS (zaujmout stanovisko ještě před faktickým
zahájením VS)



usnesení – výbor ČASCH se usnesl, že případné plné moci předložené při
prezenci musí být úředně ověřeny; na www stránkách ČASCH bude uvedena
pozvánka a vzorový formulář plné moci – zajistí Ing. Jelínek
 u prezentace příchozích a vybírání členských příspěvků bude kromě pracovnice
(zajistí Ing. Jelínek) přítomen Ing. Theimer (posléze bude navržen jako předseda
volební a mandátové komise), který bude vybírat případné plné moci a vydávat
barevné hlasovací lístky.
 po skončení prezence účastníků jednání VS zahájí jednání MVDr. Olehla, který
seznámí členy s počtem přítomných z celkového počtu členů a konstatuje, zda je
VS usnášeníschopné (musí být přítomno min. 45 členů z 90 členů s hlasovacím
právem)
 MVDr. Olehla navrhne předsedu volební a mandátové komise – Ing. Theimera a
vyzve plénum, aby navrhli další dva členy; členové této komise budou působit
zároveň jako skrutátoři při hlasování. Mandátová komise ověří mandáty (plné
moci).
 MVDr. Olehla navrhne zapisovatele a předsedu návrhové komise – Ing.
Froňkovou a vyzve plénum, aby navrhli další dva členy
 MVDr. Olehla navrhne ověřovatele zápisu – Dr. Luftmanovou vyzve plénum,
aby navrhli dalšího ověřovatele zápisu
 MVDr. Olehla vyzve mandátovou komisi k podání zprávy o počtu mandátů
 MVDr. Olehla navrhne schválení programu VS a nechá hlasovat o případných
změnách či doplnění programu VS
Zajištění jednotlivých bodů:
 Zpráva o činnosti výboru ČASCH: přednese MVDr. Olehla
 Zpráva revizní komise: přednese MVDr. Rajman
 Pokladní zpráva: přednese Ing. Jelínek
 Přijetí nových členů ČASCH: na základě doporučení výboru přednese MVDr.
Olehla, po přijetí a doplacení příspěvku za rok 2015 dostanou hlasovací lístky
 Přijetí nových stanov ČASCH: přednese MVDr. Olehla
 Zhodnocení překážkové sezóny 2015: přednese MVDr. Olehla
 Návrh kandidátky revizní komise a nového výboru ČASCH: přednese předseda
volební a návrhové komise Ing. Theimer
 MVDr. Olehla se rozhodl nekandidovat na funkci předsedy ani člena
výboru
 Po tomto oznámení stáhli stávající přítomní svoji kandidaturu
 Návrh kandidátky bude utvořen z návrhů pléna VH
 Volby:
 min. počet členů výboru je 6
 max. počet členů výboru je 10
 O přestávce volební a mandátová komise sčítá hlasy
 Barevné volební lístky pro volbu aklamací a ozvučení – zajistí Ing. Froňková
Závěr č.3: Výbor schvaluje přednesený program. Zodpovědnost dle výše uvedeného.
Zapsal: Ing. Jelínek
Ověřil: MVDr. Olehla

Příloha:
Program Valného shromáždění ČASCH
1) Zahájení (MVDr. Olehla seznámí VS s počtem přítomných a oznámí, zda je VS usnášení
schopné)
2) Volba mandátní a volební komise (předsedou bude navržen Ing. Theimer, z pléna doplněni
dva členové, kteří budou plnit roli skrutátorů. Mandátová komise ihned ověří plné moci
zástupců na VS)
3) Volba zapisovatele a návrhové komise (zapisovatelem a předsedou návrhové komise bude
navržena Ing. Froňková, z pléna dva členové)
4) Volba ověřovatelů zápisu (navržena Dr. Luftmanová a jeden ověřovatel z pléna)
5) Zpráva mandátové komise
6) Schválení programu jednání VS (včetně hlasování o doplnění a změnách programu)
7) Zpráva o činnosti výboru ČASCH za rok 2015 (MVDr. Olehla)
8) Zpráva revizní komise (MVDr. Rajman)
9) Pokladní zpráva (Ing. Jelínek)
10) Přijetí nových členů ČASCH (mandátová komise vydá hlasovací lístky)
11) Schválení nových stanov ČASCH (včetně hlasování o doplnění a změnách, třeba 2/3
přítomných nebo zastoupených členů)
12) Přestávka
13) Zhodnocení překážkové sezóny 2015 (MVDr. Olehla)
14) Volba revizní komise
15) Volba výboru ČASCH
16) Přestávka (zpracování výsledků voleb)
17) Připomínky a návrhy k Doplňujícím ustanovením, Dostihovému řádu, činnosti
dostihových komisí, složení komisí JC ČR (člen nového výboru)
18) Příprava překážkové sezóny 2016 (člen nového výboru)
19) Diskuse (člen nového výboru)
20) Usnesení a závěr (člen nového výboru)

