
                                                                            MEMORANDUM

                                             o společném postupu při stabilizaci situace v SCHČT

uzavřené mezi:

ASCHK ČR, U hřebčince 479, Písek, zastoupenou presidentem MVDr. Jaroslavem Dražanem

a

SCHČT, z. s.,  U hřebčince 479, Písek, zastoupeným předsedou předsednictva JUDr. Ing. Jaroslavem Staňkem, CSc.

Preambule

Vedeni společnou snahou stabilizovat situaci v SCHČT vzniklou po podání insolvenčního návrh na SCHČT a sledujíce
prospěch chovatelů koní plemene český teplokrevník (ČT) dohodli se představitelé obou subjektů tohoto memoranda
na společném postupu, který by zajis l:

a) vyvedení SCHČT ze stavu insolvenčního ohrožení
b) dotační prostředky pro chovatele koní plemene ČT.

Čl. I

SCHČT jakožto subjekt, na který byl podán insolvenční návrh, se nemůže v důsledku tohoto stavu ucházet o přiznání
dotací  na  svou  činnost  jako  uznaného  chovatelského  sdružení  (UCHS).  Bez  dotačních  prostředků  je  stav  jeho
insolvence v dohledné době reálný.

Čl. II

Vzhledem k reálné nemožnos  plnit funkci UCHS v důsledku nedostatku prostředků na svou činnost se SCHČT vzdá
k 31. 3. 2018 na MZe ČR statutu UCHS pro vedení plemenné knihy (PK) ČT 

Čl. III

SCHCT ČR  jako člen ASCHK ČR požádá ASCHK o podání žádos  na MZe jako UCHS pro plemeno Český teplokrevník

ASCHK požádá po projednání na VH ASCHK ministerstvo zemědělství o přiznání statutu UCHS pro vedení PK ČT k datu
1. 4. 2018. Jako USCH se pak ASCHK přihlásí o dotační nárok na plnění funkcí UCHS pro PK ČT. 

Čl. IV

 V zájmu zabránění úpadku SCHČT se ASCHK zavazuje uhradit neuhrazené finanční závazky SCHČT cestou převze
dluhu apod., a to maximálně do předpokládané výše přiznaných dotačních prostředků na dotační program 2A. Při
případné  úhradě  závazků  SCHČT  je  ASCHK  oprávněna  uplatnit  všechny  obranné  prostředky  pro  vymáhání
případných závazků za SCHČT, jaké by mohl použít SCHČT. 

Čl. V

ASCHK se po získání statutu UCHS pro vedení PK ČT zavazuje pro rok 2018 pokračovat v tradičních chovatelských
akcích pořádaných v minulých letech SCHČT (přehlídky, KMK apod.). ASCHK bude tyto akce zajišťovat finančně, SCHČT
organizačně.

Čl. VII

K realizaci postupu předvídaného mto memorandem projednají ho obě strany ve svých nejvyšších orgánech tak, aby
se záměr tohoto memoranda podařilo naplnit nejpozději do 1. 4. 2018.

V Brně dne 31. 1. 2018

MVDr. Jaroslav Dražan                                                         JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

president ASCHK                                                                    předseda předsednictva SCHČT


