ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ ÚZEMNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE (DÍLČÍ)
ZVOLENÝCH DELEGÁTŮ ÚZEMNÍHO CELKU ČECH
Datum: 11.5.2017
Místo konání: zasedací místnost VÚŽV v.v.i., Praha 10-Uhříněves
Přítomní delegáti: viz.prezenční listina (přítomno 35 z 45 pozvaných, tj. 77,7 %)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Volba předsedajícího a pracovních komisí
Návrhy na předsedu, představení kandidátů
Nové znění Stanov SCHČT
Různé
Diskuse
Závěr

1.Zahájení
Člen předsednictva SCHČT, Ing.Jaroslav Malý, přivítal všechny přítomné, v tuto chvíli přítomno
31 delegátů, konstatoval, že schůze je usnášeníschopná. Navrhl jako předsedajícího Ing.Vondrouše,
který byl jednohlasně zvolen.
2. Volba předsedajícího a pracovních komisí
Po volbě předsedajícího následovalo odhlasování programu a jednotlivých komisí. Program byl
delegáty schválen dle pozvánky, též složení následujících komisí bylo odsouhlaseno:

mandátová komise: M.Kůstková, I.Cepková, M.Kůstková (28 pro, 3 zdržel se)

návrhová komise: J.Adamec, Mgr.Hanušová, Ing.Svoboda (28 pro, 3 zdržel se)

volební komise: A.Pejos, Ing.Kolbová (29 pro, 2 zdržel se)

zapisovatelka: Ing.M.Nováková (31 pro)

ověřovatel zápisu: V.Bohdaský (30 pro, 1 zdržel se)

skrutátoři: Ing.Malý, Z.Hrnčíř (29 pro, 2 zdržel se)
3. Návrhy na předsedu SCHČT, představení kandidátů
Předsedající schůze informoval delegáty o tom, že z oblastních členských schůzí konaných v I.
čtvrtletí 2017 na území Čech vzešly návrhy na 2 kandidáty na funkci předsedy SCHČT, a to na
JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc. a MVDr. Josefa Lysáka. MVDr. Lysák, který byl navržen na
předsedu ve středočeské oblasti, kandidaturu na předsedu nepřijal, což bylo ověřeno telefonickou
komunikací. Zůstal tedy jediný kandidát, a to JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.
Předsedající následně vyzval přítomné, zda mají jiný návrh na předsedu. Jiný kandidát nebyl z pléna
navržen.
Předsedající vyzval přítomné, zda chtějí hlasovat o návrzích na předsedu aklamací nebo tajnou
volbou.
Petra Vraná podala návrh na volbu veřejnou (aklamací) – ODHLASOVÁNY VOLBY VEŘEJNÉ
(28 pro, 1 proti, 2 zdržel se).
Ujal se slova tedy jediný kandidát na předsedu – JUDr.Ing.Jaroslav Staněk, CSc. Po představení
se seznámil přítomné s cíli, kterých by chtěl v případě zvolení do funkce předsedy předsednictva
SCHČT dosáhnout, a to v oblastech:
a) spolkového života
b) zvyšování motivace chovatelů
c) zlepšení úrovně transparentnosti posuzování koní

d)
e)

zkvalitnění chovu
spolupráce s ostatními chovatelskými svazy a dalšími organizacemi.

Následovalo hlasování o návrhu na předsedu. Během jednání se dostavili 2 delegáti, nyní přítomno
33 delegátů. V tomto hlasování se pro kandidaturu JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc. vyslovilo 28
delegátů, 5 delegátů se hlasování zdrželo, nikdo nebyl proti.
Závěr: NAVRŽENÝM PŘEDSEDOU SCHČT ZA ÚZEMNÍ OBLAST ČECHY JE JUDR.ING.
JAROSLAV STANĚK, CSc.
4. Nová verze stanov SCHČT:
JUDr. Ing. Staněk seznámil přítomné s vedoucími myšlenkami, kterými se řídilo zpracování nového
návrhu stanov, a to:
 celkové zjednodušení stanov, větší přehlednost
 členem SCHČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami SCHČT
 opouští se vazba členství na majetek
 členství všech členů je rovné
 právnické osoby mohou být členem, mají právo volit, ale nikoliv být voleny do funkcí
 všechny orgány jsou volené, ne jmenované
 zrušení zemského uspořádání SCHČT a nastolení krajského uspořádání
 konference může jednat o všech záležitostech, které si k projednání odsouhlasí
 jedinou relevantní vůlí SCHČT je vůle plenárního orgánu vyjádřená jeho usnesením.
Výkonné orgány konají v rámci tohoto usnesení a v mezích spolkových řádů.
Dotaz předsedajícího, zda jsou připomínky ke stanovám:

V.Maroušek – v některých společnostech jsou nastaveny volby tak, že předsednictvo se volí
v jiném volebním období než např.dozorčí komise, kontrolní, apod. – tak, aby pokud
propadne mandát předsednictvu, mohly jiné komise dočasně řídit svaz


návrh A.Pejose - doplnit na str.7, bod 9 - „konference si vyhrazuje právo rozhodnout o
jakékoli náležitosti související s jinou činností svazu“



dotaz Ing.Vondrouše – str.9, kontrolní komise – pokud KK zjistí nedostatky, upozorní na ně
předsednictvo a pokud nebude sjednána náprava, vložit slovo „UPOZORNÍ“ nejbližší
konferenci.

Vznesené připomínky byly předsedajícím schůze a i JUDr. Ing. Staňkem, CSc., jakožto
spoluautorem tohoto návrhu stanov, komentovány. Následně bylo o těchto návrzích hlasováno a
tyto nezískaly většinovou podporu.
Následovalo hlasování o novém návrhu stanov SCHČT. Dostavily se další 2 delegátky, nyní
přítomno 35 delegátů. Návrh stanov byl schválen JEDNOHLASNĚ.
5. Různé:

Návrh, aby místo JUDr. Ing.Staňka (v případě, že bude zvolen předsedou SCHČT) byl
navržen do rozhodčí komise Alek Pejos - hlasováno 34 pro, 1 se zdržel. Návrh byl schválen.


V. Maroušek – navrhuje, aby MVDr. Vítů nebyl volen do žádných funkcí, neboť z velké
části vyvolal současnou situaci v SCHČT. Předsedající schůze informoval o tom, že nyní
MVDr. Vítů nevykonává žádnou funkci v SCHČT.



V. Maroušek – jak je řešen návrh na vyloučení K. Růžičky a spol.? Členové předsednictva J.
Chýle a Z. Hrnčíř informovali o svém stanovisku k této věci. Rozvinula se diskuse na toto
téma, ze které vyšel návrh delegátů, aby MÚČS uložila předsednictvu, aby vypořádalo
návrhy na vyloučení členů, které byly podány v závěru roku 2016, a to do 25. 5. 2017.
Následovalo hlasování o tomto návrhu. Hlasování: pro – 28, proti – 2, zdržel se 5.



Ing. Svoboda – předložil návrh na vyslovení poděkování Ing. Zichovi a členům
předsednictva Ing. Malému, Ing. Kreidlové, Z. Hrnčířovi, J. Chýlemu a současně též
tajemnici Ing. Novákové, že chtějí navrátit SCHČT jejich členům, mají maximální podporu
chovatelů pro svou činnost a podporu ve funkcích. Proběhlo hlasování a návrh byl
jednohlasně schválen.



V. Bohdaský v reakci na kritiku kontrolní komise uvedl, že již v roce 2015 upozorňovala na
skutečnost, že některé doklady byly přemístěny do Brna a přečetl zápis z kontroly z
listopadu 2016.

6. Diskuse:

Mgr.Hanušová - otázka ZV hřebců a jejich selekce – zvážit možnost sportovního testu s
domácí přípravou a upravit testační parkur, který nadměrným počtem distancí neodpovídá
současným požadavkům v parkurech pro mladé koně, - hřebce není potřeba vylučovat, ale
zařazovat dále na základě splněných specifikovaných podmínek


MVDr.Krügerová – je pro konání ZZV klisen i pro čtyřletý ročník, klidně až do 6-ti let - se
stupňujícími se nároky zkoušky podle věku klisny



Ing.Malý – každý chovatel si hřebce vybere sám na základě jemu dostupných informací, s
klisnami souhlasí



Ing.Svoboda – je toho názoru, že na řešení chovatelských otázek bude prostor po vyřešení
soudních sporů



M.Kůstková – otázka přítomnosti právníka na konferenci, je ochotna finančně podpořit jeho
účast na Konferenci SCHČT 2017
Ing.Bůžková – návrh, aby byl na konferenci pozván notář, zástupce MZe, ČPI a dalších
institucí



USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉ ÚZEMNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZVOLENÝCH DELEGÁTŮ
ÚZEMNÍHO CELKU ČECH (MÚČS), konané dne 11.5.2017 v Praze:








MÚČS zvolila předsedajícího a pracovní orgány
MÚČS odhlasovala, že volby předsedy SCHČT budou probíhat aklamací
MÚČS odhlasovala návrh kandidáta na předsedu SCHČT – za kandidáta navrhla JUDr. Ing.
Jaroslava Staňka, CSc.
MÚČS projednala a odhlasovala návrh nových stanov SCHČT
MÚČS odhlasovala kandidáta do rozhodčí komise (místo JUDr. Ing. Staňka, bude-li zvolen
předsedou SCHČT) Aleka Pejose
MÚČS ukládá předsednictvu, aby se do 25. 5. 2017 vypořádalo s návrhy na vyloučení členů
(K.Růžičky st., M.Perníčka, Ing.B.Králové, Ing.Krulicha)
MÚČS vyjádřila poděkování a podporu kolektivně pracujícím členům předsednictva Ing.
Zichovi, Ing. Kreidlové, Z. Hrnčířovi, J, Chýlemu a Ing. Malému – a dále členům zvoleným
do rozhodčí a kontrolní komise. Dále MÚČS poděkovala tajemnici svazu Ing. Novákové.

Odsouhlasen návrh na usnesení z MÚČS – pro 34 hlasů, zdržel se 1.
Nato se předsedající MÚČS rozloučil s přítomnými, poděkoval jim za účast a MÚČS prohlásil za
skončenou.
Zapsala: Ing.Nováková
Ověřovatel zápisu: Václav Bohdaský

