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Zápis z jednání předsednictva SCHČT z. s.,
které se konalo ve čtvrtek 31. 10. 2019 od 14hodin
v motelu Velký Rybník, Onšovice 22, 393 01 Pelhřimov

Přítomni:
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. předseda SCHČT, garant pro oblast Praha
Jan Chýle - rada PK ČT, garant pro Liberecký a Ústecký kraj, předsednictvo SCHČT
Zdeněk Hrnčíř - rada PK ČT, předsednictvo SCHČT
Ing. Jaroslav Malý - předsednictvo SCHČT
Petra Vraná - předsednictvo SCHČT
Richard Novák - předsednictvo SCHČT
Ing. Hana Štěrbová Ph.D., tajemník SCHČT

Petr Rydval – garant pro Zlínský kraj
Ing. Hana Civišová, Ph.D. – předsedkyně rady PK ČT
Ing. Otakar Vondrouš - rada PK ČT, garant pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Stanislav Hošák ml. - rada PK ČT, zastupující garant pro Moravskoslezský kraj
Ing. Šárka Pospíšilová – garant pro Středočeský kraj

Předsednictvo bylo na svém zasedání usnášeníschopné
Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z minulého jednání předsednictva
Stav soudních jednání
Příprava oblastních členských schůzí jaro 2020
Spolupráce mezi orgány SCHČT
Členská základna
Různé

Zahájení zasedání
Předseda přivítal přítomné a vysvětlil, že pro vylepšení komunikace a spolupráce bylo svoláno
toto jednání i za přítomnosti garantů a společně s Radou PK ČT
1. Kontrola zápisu z minulého jednání předsednictva
Bez připomínek, program dnešního jednání byl schválen.
2. Stav soudních jednání
Předseda vylíčil nelichotivou situaci ve svazu. Žaloby ohledně neplatnosti usnesení plenárních
orgánů – argumentace ohledně konference svolané 2016 MVDr. Vítů, který v té době nebyl
statutárním orgánem atp. Do určité míry hrozí, že pokud by musel svaz zaplatit soudní výlohy,
byla by částka (13 soudních jednání) pro něj jednoznačně likvidační.
Byla položena otázka, zda by skutečně nebylo rozumné svaz uvést do likvidace a založit svaz
nový společně se stávajícími členy, který by bez dluhů mohl lépe fungovat. V současné době
není členská základna v takovém stav, aby byla jistota, že po dalších změnách budou ve svém
členství pokračovat, byť pod vedením stejné skupiny lidí.
V současné době by vlastní likvidace pravděpodobně jen nahrávala opozici.
Otázka cestovného se bude řešit až po volbách.
3. Příprava oblastních členských schůzí jaro 2020
Předsednictvo se usneslo, že je velmi důležité zodpovědně připravit oblastní schůze na rok
2020 – je důležité stanovit termíny schůzí: Garanti zašlou tajemnici svazu do 15. listopadu 2019
Co se týká členské základny, je potřeba, aby garanti oblastí sehnali emailové adresy na své
členy, aby se snáze komunikovalo s členskou základnou.
Ročenka 2018, která stále nebyla realizována – na ročence intenzivně pracuje Ing. Civišová. Ta
uvedla, že Ročenka 2018 by měla být zpracována minimálně v elektronické podobě do konce
roku 2019 a ročenka 2019 začátkem roku 2020. Od garantů oblastí se očekává spolupráce
minimálně s ohledem, na odeslání výsledků chovatelských akcí.
Bylo navrženo, aby do ročenky za rok 2019 byla vložena na složenka na úhradu členství za rok
2020. Oblastní členské schůze do konce února a zajistit pomocí garantů vybrání členských
příspěvků. Je nutné v tomto roce zajistit včasné uhrazení příspěvku ASCHK, který je nutno
uhradit na účet ASCHK do 31. 3. 2020.
Schůzi na severní Moravě svolá pan Hošák ml. jménem nemocného pana Babora. Před tím jej
samozřejmě kontaktuje, aby si ujasnili pravomoci do konání nové oblastní schůze. (Po
telefonátu pan Babor souhlasí, do konání schůze jej bude zastupovat pan Hošák a na členské
schůzi bude volen nový garant oblasti.)
Paní Vraná uvedla, že by bylo velmi užitečné, aby předseda připravil souhrnnou informaci pro
členy na oblastní schůze – členové musejí být informováni o situaci svazu. Do konce roku se
sejde předsednictvo ještě jednou.
Předseda připraví úvodní řeč, která bude použitelná na všech schůzích bez ohledu na danou
oblast, kde vylíčí největší problémy svazu, seznámí členy s výhodami členství a uvede
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nejvýznamnější akce, které se budou v roce 2020 konat jak celorepublikově, tak v jednotlivých
oblastech.
Termíny některých schůzí již garanti stanovili:
Klíč na oblastech pro delegáty je 1:5 pro účastníky oblastní schůze
Jižní Čechy – 15. 2. 2020
Plzeňský a Karlovarský kraj – 7. 2. 2020
Královéhradecký a Pardubický – 15. 2. 2020
Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj - 14. 2. 2020
Do poloviny listopadu nahlásí všichni garanti termíny oblastních schůzí.
Otázka mandátů předsednictva, které některým členům končí: Buď budou dovoleni členové
předsednictva, kterým končí mandát, nebo celé předsednictvo podá demisi a dá možnost
členům možnost zvolit předsednictvo nové.
Hlasování o demisi celého předsednictva
6 pro/ nikdo se nezdržel
Předsednictvo podá demisi celé a bude celé znovu voleno.
Předseda položil otázku, kdo z přítomných chce ve své funkci pokračovat. Pokračovat ve funkci
chce paní Vraná, ta zároveň připomněla, jak je velmi důležité mít již na oblastní schůze
připraveno, kdo bude novými kandidáty a mít předem vyřešeno, zda by o uvedenou funkci
měli zájem. Dále je velmi důležité napsat do pozvánky volbu/potvrzení garanta oblasti. Paní
Vraná znovu upozornila na to, že garant oblasti musí zodpovědně připravit program členských
schůzí.
Členům je potřeba vysvětlit, že členský příspěvek je 600,- Kč nejen za časopis KONĚ, ale i za
členství v ASCHK, jako možnost ovlivnění vedení ASCHK členy svazu ČT.
Na každé schůzi by měl být přítomen člen Rady plemenné knihy, nebo člen předsednictva.
Tajemnice svazu připraví text do časopisu koně, kde budou užitečné informace ohledně schůzí
pořádaných začátkem roku 2020. (Uhradit příspěvky do konce února 2020 atp.)
Ing. Civišová zpracuje zprávu o počtech připuštěných klisen, počet klisen, které udělaly ZZV a
podobné chovatelské informace, které jsou pro chovatele zajímavé a kterých se jim v
posledních letech nedostává.
Ing. Civišová informovala o chovatelském bulletinu, který měl původně být přílohou časopisu
Koně. Nakonec byla zvolena forma elektronická. Je ideou dodržet formu měsíčního vydávání.
Otázkou je forma distribuce mezi nečleny, ta zatím vyřešena není.
4. Spolupráce mezi orgány SCHČT
Zejména je společně potřeba řešit významné chovatelské akce a na všech se jednoznačně
předem domluvit ohledně komisí a celkového zajištění.
Významné chovatelské akce ze začátku roku 2020
22. a 23. ledna budou první předvýběry hřebců v Zemských hřebčincích
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21. až 22. února by měl být II. předvýběru hřebců
Rada PK ČT hlasovala o uspořádání II. předvýběru hřebců
Olomouc 0/5
Tlumačov 0/5
Písek 5/0
Rada doporučila uspořádat druhý předvýběr hřebců pro rok 2020 v ZH Písek s.p.o. Pan Hrnčíř
sepíše do 15. listopadu podmínky přihlášení hřebce do předvýběru aktualizované na letošní
rok.

Garanti oblastí ve spolupráci s RPK a SCHČT nahlásí do 15. 12. 2019 termíny konání zkoušek,
svodů, přehlídek a chovatelských akcí v dané oblasti. Termínový kalendář do časopisu KONĚ je
tvořen v prvních týdnech měsíce ledna.
Předsedkyně Rady PK ještě uvedla některé akce roku 2020, které je již potřeba řešit:
70denní test – Tradiční pořadatel Zemský hřebčinec Písek. Je potřeba diskutovat o termínu,
tak aby dle nového řádu mohli absolvovat sportovní test i hřebci po KMK.
Finále KMK – dodržení podmínek pro pořadatele uvedených v Zásadách KMK pro rok 2019,
současné uspořádání celostátních přehlídek tříletých klisen a hříbat. Je potřeba změnit termín
finále KMK vzhledem k ČSP. Termín je třeba stanovit nejpozději na příštím jednání RPK.
Pro rok 2020 je důležité mít včas stanovené termíny všech chovatelských akcí a informovat
chovatele o novinkách a termínech na oblastních schůzích, prostřednictvím emailu,
internetových stránek a Facebooku. Hodnotitelé, garanti oblastí, členové předsednictva a rady
plemenné knihy jsou v téměř každodenním kontaktu s chovateli a je potřeba důsledně šířit
osvětu a informovat chovatele.
Pan Rydval navrhl, aby byla stanovena jedna komise pro všechny odchovny. Ing. Civišová
podotkla, že cestovní náhrady hradí provozovatel odchovny na třídění. Má tedy právo
rozhodovat o tom, jaká komise posuzuje. Opět se řešila problematika testační odchovny na
Měníku.
Svody proběhnou při KMK, při ZZV a při oblastních přehlídkách klisen. Paní Vraná se opět
vracela k ZZV klisen v západních Čechách, vyjádřila své jednoznačné rozčarování nad komisí a
důrazně připomněla, že komise na ZZV musejí být stanoveny jasně a dopředu.
Ing. Štěrbová vytvoří delegátku na akce typu ZZV (postup by měl fungovat ve stylu garant a
pořadatel se domluví a informaci zašlou na ASCHK
Hodnotitelé
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V současné době má RPK k dispozici seznam hodnotitelů navržených jednotlivými garanty
oblastí. Ten bude odsouhlasen prezidiem ASCHK. Dalším cílem RPK ČT je vytvořit systém
vzdělávání nových kandidátů na hodnotitele a doškolování hodnotitelů stávajících.
Ing. Civišová konstatovala, že by bylo potřeba vytvořit nové hodnotitele a předváděče koní.
Celý systém vzdělávání by bylo užitečné svěřit jedné osobě, v tomto případě by mohlo jít o
Mgr. Hanušovou. Prostory pro školení mohou poskytnout oba hřebčince.
Předseda dal předsednictvo navrhnout komisi na oba předvýběry a výběr hřebců.
Předsednictvo navrhlo kandidáty:
Stanislav Hošák, Ing. Petr Rydval, Ing. Otakar Vondrouš, Ing. Hana Civišová, Ph.D., MVDr.
Chvátal, Luboš Kozák;
které ještě na svém následném zasedání doplnila RPK:
prof. Marko Halo, Ph.D., Roman Drahota, Jan Chýle, Luboš Kozák, MVDr. František Horník;
O konečném složení komise rozhodne RPK hlasováním na svém dalším zasedání a tento návrh
předloží ke schválení.

Ve Velkém rybníku, 31. října 2019

©Hanka
Zapsala Ing. Hana Štěrbová, Ph.D.
Tajemník SCHČT
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