Zápis z oblastní (dílčí) členské schůze SCHČT –
Karlovarského a Plzeňského kraje, konané dne
31. března 2016 v Sulkově u Plzně
Počet přítomných členů viz prezenční listina : 42 z celkového počtu 73
Hosté : Miloslav Perníček, Michaela Kubištová

Program schůze :
1.Zahájení
2.Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015 a plán hospodaření v roce 2016, svazoví a
preferovaní hřebci
3.Volba garanta oblasti, návrh na složení rady plemenné knihy v nadcházejícím volebním období,
návrh pro zemské schůze na složení členů předsednictva, volba delegátů na zemskou schůzi a
celostátní konferenci
4.Oprava ustanovení stanov v článcích II. Hlavní činnost a cíle svazu a III. Vedlejší činnost a cíle
svazu
5.Dotace a příspěvky 2016, členské příspěvky 2016
6.Diskuze
7.Závěr

1. Zahájení
M.Kubištová přivítala všechny přítomné členy, kterým oznámila, že není přítomen jejich nadpoloviční
počet, potřebný pro usnášeníschopnost. O hodinu později zahájil Jaroslav Rédl oblastní (dílčí)
členskou schůzi s počtem 40 přítomných členů.
J.Rédl - přednesl program a navrhl volbu skrutátorů
M.Kůstková - navrhla volbu mandátové a volební komise
M.Perníček – u všech předchozích oblastních schůzi stačili skrutátoři
M.Kůstková – M.Perníček je na schůzi pouze jako host, rozhodují členové oblasti
J.Rédl – proběhne volba mandátové a volební komise
Do mandátové komise byli navrženi : D.Donthová, M.Šímová a V.Straka mladší, kteří byli schváleni
většinovým počtem hlasů. Do volební komise byli navrženi : V.Straka, I.Cepková a M.Kůla a schváleni
většinovým počtem hlasů.

J.Rédl – přednesl návrh na zapisovatelku : Jana Březinová
p.Vraná – přednesla protinávrh zapisovatelky : M.Kůstková
Bylo hlasováno o protinávrhu, M.Kůstková – pro 38, proti - 1, zdržel se 0
J.Rédl – přednesl návrh na zvolení ověřovatele zápisu
M.Šímová – navrhuje P. Vranou
Hlasování o ověřovateli zápisu Petře Vrané : pro – 38, proti- 0, zdržel se – 1
V.Straka – přednesl návrh na volbu předsedajícího schůze ing.Františka Svobodu
Hlasování o předsedajícím oblastní schůze ing. Františku Svobodovi: pro -25, proti – 4, zdržel se 10
- Vedení schůze převzal ing.F. Svoboda, který poděkoval M.Kubištové za zajištění prezentace a vyzval
mandátovou komisi o kontrolu přítomných členů
-mandátová komise zajistila doplnění hlasovacích lístků pro další 2 členy, u kterých bylo ověřeno
vlastnictví koní českého teplokrevníka. Počet členů se zvýšil na 42.
F.Svoboda – zmínil nemožné přesunutí bodů diskuze a volby před zprávy o činnosti a hospodaření a
program schůze pokračoval dle rozpisu.

2. Zpráva o činnosti a hospodaření, plán hospodaření a svazoví a preferovaní
hřebci
M.Kubištová – seznámila členy s předběžnými výnosy a náklady za rok 2015 a předběžnou
výsledovkou a plánem hospodaření na rok 2016
M.Perníček – seznámil členy s činností svazu, kde zmínil možnost vzdělávání, odměny majitelům
úspěšných klisen, propagační činnost, spolupráci s ČJF, dotační tituly, vstup do WBFSH, možnost
startů koní plemene český teplokrevník při MS mladých koní bez divokých karet, změnu místa
kanceláře SCHČT, personální změny kanceláři a hodnotitele koní ČT.

3. Volba garanta oblasti, delegátů na zemskou schůzi a celostátní konferenci,
návrhy na předsednictvo
M.Kůstková – dotaz na předsedu svazu M.Perníčka : ,, Kdo dělal volební listinu s předvyplněnými
jmény, kterou dostali členové oblasti u prezentace ? ´´
M.Perníček – volební listinu připravilo předsednictvo
M. Kůstková – členové oblasti připravili protinávrh volební listiny, který bude rozdán všem členům
F.Svoboda – navrhl možnost hlasování mezi přímou a tajnou volbou
- přímá volba : pro – 28, proti – 7, zdržel se – 3
- hlasování o volených a navrhovaných probíhalo veřejně
F.Svoboda – vyzval k představení všech, kteří budou voleni, nebo navrhováni
Garant oblasti:

-volba garanta oblasti : navrženi byli Petra Vraná a Jaroslav Rédl. Hlasování o Petře Vrané : pro – 33,
proti – 5, zdržel se 0. Hlasování o Jaroslavu Rédlovi: pro – 6, proti – 15, zdržel se – 10
garantem oblasti byla zvolena Petra Vraná
Návrh na složení rady PK : navrženi : J.Šíma, J.Rédl, L.Kozák, J.Chýle, V Štěrba, Z.Hrnčíř, O.Vondrouš a
J. Macán. Jindřich Macán návrh nepřijal, hlasování o ostatních navržených :
Jan Šíma : pro – 38, Jaroslav Rédl : pro – 13, Luboš Kozák : pro -29, Jan Chýle: pro -35, V.Štěrba: pro –
13, Z.Hrnčíř: pro – 29, O.Vondrouš: pro – 25.
-návrh na členy rady PK z oblasti je pětice s nejvyšším počtem hlasů :
1.Jan Šíma (38)
2.Jan Chýle (35)
3.Luboš Kozák (29)
4.Zdeněk Hrnčíř (29)
5.Otakar Vondrouš (25)

Volba delegátů na zemskou schůzi a celostátní konferenci :
Za Plzeňský kraj byli navrženi: M.Kůstková, J.Březinová, V.Straka, MVDr. H.Krügerová, I.Cepková,
F.Svoboda, V.Straka mladší, V.Konvalinková, P.Jílková, M.Rimovská, M .Kůla a M.Zienert. Účast na
obou schůzích odmítli: V.Straka ml, M.Rimovská, P.Jílková , J.Macán a M.Kůla. Zároveň byla zmíněna
i neúčast V. Konvalinkové. Proběhla volba delegátů, kteří se zároveň představili :
M.Kůstková: pro- 38, J.Březinová: pro – 19, V.Straka: 37- pro, H.Krügerová: pro – 20, I.Cepková: pro –
35, F.Svoboda: pro -31, M.Zienert: pro – 35.
F.Svoboda – dotaz na předsedu SCHČT M.Perníčka ohledně termínu a místa konání zemské schůze
M.Perníček – pravděpodobně 13.4, nebo 20.4. ve Zduchovicích
M.Kubištová členy oblasti informovala o neplacení příspěvků panem Zienertem v letech 2010-2015,
kvůli nimž se nemůže obou schůzí zúčastnit. S pozicí náhradníka v případě nouze, nikoliv delegáta
souhlasil pan J. Macán, který získal pro - 41 hlasů. M.Kubištová zároveň seznámila přítomné
s nadrámcovými delegáty, kteří vlastní více než 10 koní ČT. Za Plzeňský kraj to jsou dva a jeden za
Karlovarský kraj.
Zvolení delegáti za Plzeňský kraj :
1.M.Kůstková (38)
2.V.Straka (37)
3.I.Cepková (35)
4.F.Svoboda (31)
5.H.Krügerová (20)
6.J.Březinová (19)

7.J.Macán (41-náhradník)

Za Karlovarský kraj byla navržena Petra Vraná: pro – 37 a Marcela Šímová: pro - 40
Zvolený delegát za Karlovarský kraj :
1.M. Šímová (40)
2.P.Vraná (37-náhradník)

Návrhy členů do předsednictva :
Navrženi : Z.Hrnčíř: pro -36, L.Kozák: pro – 33, J.Rédl: pro – 15, H.Civišová: pro – 38, Z.Vítů: pro -35,
V.Boušková: pro – 9, J.Mayer: pro -25, P.Vraná: pro – 35, J.Kreidlová: pro – 32, E.Šimáčková se svojí
kandidaturou nesouhlasí.
Mandátová komise – kandidáti na třetím místě mají shodný počet hlasů
M.Perníček- postupují oba
Návrh členů předsednictva v nadcházejícím volebním období :
1.H.Civišová (38)
2.Z.Hrnčíř (36)
3.Z.Vítů (35)
3.P.Vraná (35)

Návrh na 9.člena předsednictva:
Navrženi M.Kubištová: pro – 14, J.Kreidlová: pro 28
Oblastí navržený 9.člen předsednictva Jana Kreidlová (28)

Návrh na předsedu svazu ČT v nadcházejícím volebním období :
Členové oblasti navrhli MVDr. Zdeňka Vítů: pro – 25 a M.Perníčka: pro – 12
Předsedou svazu ČT byl navržen MVDr.Zdeněk Vítů

Návrh revizní komise svazu ČT :
Navrženi: V.Bohdaský: pro – 33, V.Straka: pro -33, M.Šímová: pro – 40, J.Březinová. s návrhem
nesouhlasí. V. Straka po hlasování z účasti v komisi odstoupil
Do revizní komise postoupili M.Šímová (40) a V.Bohdaský (33)

4. Oprava ustanovení stanov v článcích II. Hlavní činnost a cíle svazu a III.
Vedlejší činnost a cíle svazu
Zprávu přednesla M.Kubištová
F.Svoboda- doporučuje tuto změnu nechat na rozhodnutí nového předsednictva
M.Kubištová-zmínila paragraf 253, bod 2 občanského zákoníku
-hlasování o změně stanov: pro – 31, proti 0, zdržel se – 11

5. Dotace a příspěvky 2016, členské příspěvky 2016
Zprávu přednesl M.Perníček – přibližně stejná dotační politika v roce 2016, jako předchozí rok. Do
16 000 Kč zkoušky klisen, 80 Kč na plemenného koně, do 2900 Kč za kl. v inseminaci. Předsednictvo
ponechá návrh na příspěvky ve stejné výši, to je 500 Kč řádným členům.

6. Diskuze
F.Svoboda – svazu ČT chybí šlechtitelský program, málo se pracuje s genetikou klisen.
M.Perníček – s rodinami se pracuje, jsou zpracované studie, pravidelně se vyhodnocuje šlechtitelský
program
M.Šímová – chov českých teplokrevníků je evropský, na šlechtění se pracuje, seznámení se stavem
klisen
M.Perníček – trh určují sportovci, není problém prodat koně, který něco umí
F.Svoboda – omluva J.Rédlovi za odebrání mikrofonu

7. Závěr a usnesení
Oblastní členská schůze SCHČT – Karlovarského a Plzeňského kraje schvaluje delegáty a náhradníky
na zemskou schůzi a celostátní konferenci, schvaluje volbu garanta oblasti a návrhy na kandidáty do
předsednictva, revizní komise, rady PK a návrh na předsedu svazu + 9. člena předsednictva.
Odsouhlasen návrh usnesení oblastní schůze : 41 – pro, proti – 0, zdržel se – 1

Zapsala: Martina Kůstková

Ověřovatel zápisu: Petra Vraná

