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ZÁPIS  Z CELOSTÁTNÍ KONFERENCE DELEGÁTŮ SCHČT,  

KONANÉ  DNE   27. KVĚTNA  2015  V  HUMPOLCI 
 

Přítomní delegáti: viz.prezenční listina (59 z 62 pozvaných, tj. 95,16 %)  

Hosté: viz.prezenční listina 

Program:  

1. Zahájení 

2. Volba předsedajícího a pracovních komisí 

3. Zpráva o činnosti SCHČT za rok 2014 

4. Zpráva o hospodaření SCHČT za rok 2014, vyjádření auditora 

5. Zpráva revizní komise 

6. Zpráva o činnosti jednotlivých komisí předsednictva, Rady PK 

7. Zákonné změny Stanov SCHČT 

8. Diskuse 

9. Závěr 
 

1. Zahájení 

  Předseda SCHČT – M.Perníček přivítal všechny přítomné. 

 

                 2. Volba předsedajícího a pracovních komisí 

 

Volba předsedajícího. M.Perníček navrhl jako předsedajícího MVDr.Lysáka, V.Bohdaský navrhl 

jako předsedajícího Ing.Vondrouše. Proběhlo hlasování: 

pro MVDr.Lysáka – pro - 23, proti – 33, zdržel se – 3 

pro Ing.Vondrouše – pro – 32, proti – 21, zdržel se – 6 

Předsedajícím konference SCHČT byl zvolen Ing.Vondrouš, bylo mu předáno slovo.  

 mandátová komise: návrhy: Z.Pavelková (pro – 20, zdržel se – 37), Ing.Jelínek (pro – 43, 

zdržel se – 14), MVDr.Herzig (pro – 25, zdržel se – 31), p.Cepková (pro – 34, zdržel se – 

16, proti – 1).  

Komise pracuje ve složení: Ing.Jelínek, p.Cepková a MVDr.Herzig. 

 návrhová komise: návrhy: V.Boušková (pro – 46, zdržel se – 6, proti – 5), Ing.Klauz (pro – 

26, zdržel se – 4, proti – 27), p.Srnec (pro - 22, proti – 28, zdržel se – 4), 

MVDr.Herzig (pro – 32, zdržel se – 15, proti – 10), MVDr.Vítů  (pro -37 , proti – 13) a 

P.Vraná (pro – 35, zdržel se – 10, proti – 10).  

Komise pracuje ve složení: V.Boušková, MVDr.Vítů a p.Vraná. 

 zapisovatelka: Ing.M.Nováková (pro – 58) 

 ověřovatelé zápisu: p.Vašáková (pro – 20, zdržel se – 33, proti  - 4), M.Kůstková (pro - 42, 

zdržel se – 16), V.Bohdaský (pro – 45, zdržel se – 14) 

odhlasováni: V.Bohdaský a M.Kůstková 

 skrutátoři: MVDr.Vítů, K.Růžička ml., Z.Hrnčíř 

 

3. Zpráva o činnosti SCHČT za rok 2014 – M.Perníček 
 

-     rekapitulace počtu členů SCHČT v posledních letech (za rok 2015 – 570 členů) 

- 18.071 ks koní plemene ČT, z toho 9.519 hřebců a klisen zapsaných do PK ČT 

- práci v předsednictvu ukončil ing. O. Mamica 

- spolupráce na tvorbě Koncepce chovu koní v ČR pro MZe k obhájení pozice koně jako 

hospodářského zvířete, koncepce zařazuje koně na úroveň ostatních druhů hosp.zvířat.  

- finanční příspěvky pro chovatele – z prostředků SCHČT a z prostředků MZe ČR 

- grantová podpora prostřednictvím programů rozvoje venkova  – na jednotlivá školení 

chovatelů, poděkování M. Kubištové 
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- za rok 2014 bylo zapuštěno 318 klisen hřebci pod patronací SCHČT  

- odstoupení od spolupráce s  firmou Equiservis konzulent s.r.o.ke konci roku 2014, přijetí 

dvou hodnotitelů jako zaměstnanců SCHČT a zajištění terénních služeb pro chovatele od 

1.1.2015 

- program Morgana – TO, ZZV klisen, skok ve volnosti…nutno provázat s PK ČT 

- na základě dlouhodobého  jednání s MZe ČR – zvýšení sazby podpory na vedení PK (na 

80,- Kč/koně zapsaného v PK ČT) 

- rekapitulace nejvýznamnějších chovatelských akcí v rámci SCHČT v roce 2014 a 

přehled akcí připravovaných pro rok 2015 

- testační odchovny – stagnující, klesající úroveň, chybí odborní pracovníci k mladým 

hřebcům v praxi, nutno urychleně řešit 

- KMK 2014 –velmi vydařený ročník, finále profesionálně zvládnuto, stručně o KMK 

2015 

- nové webové stránky SCHČT, výborná spolupráce s portálem Jezdci, slabší spolupráce 

s časopisem Jezdectví 

- velkým úspěchem je přijetí SCHČT do WBFSH – Světové organizace chovatelů 

sportovních koní( oficiální přijetí v říjnu na VH v Rakousku) 

-  Stanovy  SCHČT- úprava  podle NOZ 

- poděkování členům RPK a předsednictva 

- navrhuje dát do usnesení – řešení 21% sazby DPH u prodeje koní, pokusit se o 

vyjednání stejné sazby DPH jako mají ostatní druhy hosp. zvířat 

- navrhuje pokračovat v úzké spolupráci se zemskými hřebčinci 

 

Diskuse k tomuto bodu: 

 p.Jermář – připomínka k ZH Písek, při objednávce ID hřebce Warness byl odmítnut o 

víkendu - z důvodu, že nebyl odběrní den 

 J.Lošáková – navrhuje vytvoření nového nebo upraveného dotačního programu, který se 

týká hřebečků v TO 

 návrh p.Skřivana – aby se hřebečci do TO komisionálně vybírali 

 Ing.Kratochvíle – odběrové dny v ZH Písek (3 dny v týdnu – aby byla udržena kvalita 

spermatu) 

 

4. Zpráva o hospodaření SCHČT za rok 2014 – Z.Pavelková 

 

- výsledovka 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 SCHČT byly předloženy všem 

delegátům 

 

   Vyjádření auditora – J.Kobza – neshledány žádné závažné problémy 

 

Diskuse k tomuto bodu: 

Ing.Malý – dotaz na položku 916.000,- Kč náklady na hodnotitele v roce 2015 a jejich 

porovnání s náklady na služby Equiservisu v roce 2014 

M. Kubištová -  za náklady na služby Equiservisu s.r.o. nelze považovat pouze položka, kterou 

vyplácí přímo SCHČT. SCHČT smlouvou s Equiservisem zavazuje všechny členy i nečleny 

svazu (chovatele koní plemene ČT) k tomu, že tyto služby, které je povinen zajišťovat svaz, si 

může objednat pouze od soukromé firmy Equiservis s.r.o. za předepsané ceny včetně výše 

cestovného (vyššího než v zákonné normě) + 21 % DPH. Toto je bohužel pro řadu chovatelů 

finančně nevýhodné a v ceně celkové zakázky se tyto položky sčítají. 

P.Vraná – předložená tabulka nákladů je pro ni nejasná, neprokazuje účelnost vynaložených 

finančních prostředků, rozvaha prostředků na rok 2015 by měla být umístěna na webových 

stránkách SCHČT 
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M.Perníček, Ing.Krulich  - řádní členové SCHČT mohou  kdykoli na ústředí SCHČT vyžádat 

informace či nahlédnout do podkladů účetnictví 

p.Cepková – zástupci „iniciativní skupiny členů“  zaslali připomínky revizní komisi, nebylo jim 

na ně odpovězeno 

na tyto předložené dotazy odpovídal přímo předseda RK J.Kobza : žádné připomínky a otázky 

k řešení revizní komise oficiálně neobdržela, proto na ně nemohla odpovědět - kdy a kdo je 

posílal?  

Člen „Iniciativní skupiny“ pan Z. Hrnčíř donesl otázky na papíře a předseda RK odpověděl 

přímo – vyúčtování dotací SZIF, nákup svazového hřebce Clin´d Or ČT,  

Z. Hrnčíř – za „střet zájmu“ označuje nákup hřebce z hřebčína Sprehe panem M. Perníčkem 

v rámci jeho vlastního podnikání v chovu koní. Výsledkem jednání a diskuse k tomuto bodu je, 

že  „střet zájmu“ nebyl prokázán a nákup hřebce nemá žádnou spojitost s činností předsedy 

SCHČT ve svazu. 

K.Růžička – Plemenný hřebec Clin´d Or byl zakoupen již za mého působení ve funkci předsedy 

svazu. Hlavním důvodem pro zahájení vlastní chovatelské činnosti svazu a pořízení svazových 

hřebců byl nárůst černé plemenitby (zejména zapouštění klisen plemene ČT hřebci zapsanými 

v konkurenčních plemenných knihách s výsledkem hříbat narozených v teplokrevném typu), a 

dále zvýhodnění cen reprodukčních firem pro chovatele PK CS a finanční znevýhodnění pro 

chovatele ČT. Svazoví hřebci jsou finančně dostupní pro chovatele ČT a správnost tohoto 

rozhodnutí potvrzuje počet chovatelů, kteří v roce 2014 této možnosti využili (318 zapuštěných 

klisen) 

MGr. B.Hassová – pokud je toto střet zájmu, pak by v předsednictvu a členské základně tedy 

neměl být žádný chovatel koní  

Ing.Procházková, MZe ČR – apeluje na jednotnost chovatelů SCHČT vůči MZe ČR, v případě 

neshod možno krácení nebo zrušení dotačních podpor v chovu koní, konstatovala vynikající 

spolupráci předsedy SCHČT Perníčka s Ministerstvem zemědělství a jeho velký podíl na 

spolupráci při tvorbě Koncepce chovu koní ČR a řešení problémů v sektoru chovu koní 

R.Skřivan – proč se kupoval hřebec, když již několik let apelujeme na snižování počtu hřebců. 

K.Růžička – odpověď p.Skřivanovi- pořízení hřebců viz. výše uvedeno v odpovědi pana 

Růžičky - řešení finanční nejednotnosti od reprodukčních center k držitelům klisen ČT 

Ing.Bůžková – měl by být předložen soupis majetku, pohledávek a závazků 

Jan Kobza – toto bylo rovněž předmětem kontroly revizní komise 

 

5. Zpráva revizní komise – J.Kobza 

 viz.zápis – příloha 

Diskuse k tomuto bodu: 

V. Bohdaský navrhuje, aby dotace z MZe ČR na ZZV klisen byly všechny poskytnuty pouze na 

tento účel a přispívalo se i pořadatelům zkoušek 

 

    6. Zpráva jednotlivých komisí předsednictva, Rady PK ČT, a dalších 

 

J.Kincl – chovatelská komise – chovatelský program Morgana – ZZV klisen, ZZV hřebečků v TO, 

skok ve volnosti 4-letých klisen plemene ČT – ukázka jednotlivých souborů, výstupů (včetně 

lineárních popisů), způsob zadávání dat, spolupráce s ÚE Slatiňany, perspektiva dalšího rozšiřování 

programu 

 

Ing.H.Civišová – komise pro odchov a výcvik a pro spolupráci s ČJF – vyhodnocení finále KMK 

2014, přehlídky hříbat a tříletých klisen – Zduchovice, novinka – galavečer, návrh na letošní rok – 

zařazení soutěže pro 3-leté klisny, nabídka koní na prodej 

- rekapitulace vítězů a vítězek jednotlivých kategorií KMK, chovatelských přehlídek 

 



SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA 

4 

 

 

- testační odchovny – těžko statisticky vyhodnotitelné soubory, hřebečci naskladňováni po 

různých hřebcích (vysoký počet otců), pouze testační odchovna v Měníku je 

naskladněna po otcích 1028 Manilon Rouge (2 ročníky) a 2640 Radegast (jeden ročník) 

 

V.Boušková – propagační a informační činnost v rámci SCHČT – propagační tištěné i 

audiovizuální letáky, založen profil SCHČT na facebooku, „svazové“ fotografky – M.Kůstková, 

Š.Votavová, spolupráce s webem Equichannel.cz, Jezdci.cz (p.Malinovský), časopis Jezdec, a jiní. 

Nový webový portál SCHČT – v případě jakýchkoli připomínek je možno se obrátit přímo na 

V.Bouškovou, informace o nové verzi PK ON-LINE (její zpracování rozděleno na několik etap). 

 

M.Kubištová – vzdělávání v roce 2014 a NSK – viz.příloha 

 

Ing.Jiskrová – RPK – selekční kritéria v chovu (viz.Řád PK ČT), nutno vypracovat kritéria na 

základě kvality potomstva, na základě kontroly dědičnosti, odhadu plemenné hodnoty, návrh RPK: 

- odhad plemenné hodnoty přejmenovat na skokový index (průměr 100) – je na zvážení, 

zda hřebci, kteří mají 70 - 80 mají v PK své místo 

- J.Chýle – upřesňuje, že on sám byl iniciátorem vzniku programu Morgana 

- dotaz na jakém podkladu se hřebci zapisují do AP ČT – odpovězeno: na základě 

absolvování parkuru stupně „T“ bez odstupňování * 

 

 

7.  Zákonné změny stanov SCHČT 

MVDr.Vítů – rekapitulace časového harmonogramu tvorby stanov chovateli, zásadní změny  - 

členství nevázat na koně, + čestní členové, zrušení územního principu, možnost přehledných 

informací o počtech členů dle jednotlivých oblastí, apod. 

M.Perníček – lhůta pro podání připomínek byla 2x prodloužena, celkem tedy na 3 měsíce. 

Uskutečnilo se jednání ohledně návrhu stanov ve Velkých Němčicích s pozváním všech, kteří se 

angažovali v přípravě nových stanov , JUDr. Ing.Staněk se zúčastnil, např. MVDr.Vítů a další 

pozvaní se nezúčastnili, po dlouhém jednání  byla do finálně předloženého návrhu stanov 

zakomponována  podstatná část  změn návrhu iniciativní skupiny 

J.Kincl – severní Morava nedelegovala Ing.Rydvala na jednání „iniciativní skupiny chovatelů“ v 

Praze ohledně stanov a dalších připomínek vůči předsednictvu SCHČT, jak je možné, že byla 

prezentována jeho účast jako zástupce severomoravské oblasti? 

Ing.Rydval – na tato jednání nikdo nebyl delegován, byla to vlastní iniciativa chovatelů k diskusi o 

problémech 

M.Perníček - o těchto schůzkách věděla jenom oponentní skupina okolo členů firmy Equiservis 

konsulent s.r.o. a JUDr. Staňka  

R.Skřivan – jednalo se o schůzku chovatelů – dobrovolnou, nutno volit členy RPK delegáty na 

konferenci – odpověď: tento návrh je v nových stanovách zakomponován. R. Skřivan: nečetl jsem 

předložené stanovy. 

J.Perníčková – dotaz, jakou má vypovídací schopnost iniciativní schůzka chovatelů v Praze – 

odpověď: Iniciativní skupina je jen velmi malou skupinou spojenou s JUDR. Staňkem a dfy 

Equiservis 

Ing.Malý – obdrželo předsednictvo návrh iniciativních chovatelů na znění stanov? proč nejsou 

delegátům předloženy obě verze stanov 

M.Perníček – obě verze stanov byly vyvěšeny na stránkách ČT a zapracovávaly se zaslané písemné 

připomínky, delegátům konference byla zaslána verze, která vzešla jako kompilát obou verzí z 

jednání ve V. Němčicích a je v souladu s NOZ 

Ing.Bůžková – zúčastnila se schůzky ohledně úpravy Stanov ve Velkých Němčicích, je pro větší 

informovanost ohledně změn v legislativě 
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M.Kubištová – předložené stanovy byly zpracovány na základě všech připomínek, včetně 

připomínek „iniciativní skupiny chovatelů“ pod vedením JUDr. Staňka. Na poslední společné 

schůzce byly do stanov začleněny téměř všechny požadavky iniciativní skupiny. Nesouhlas byl 

vyjádřen pouze v případě územního principu, který chce Morava ponechat, rozčlenění svazu na 

oblastní organizace jako samostatné subjekty a specifikace řádného členství.  

Možnost pobočného spolku je možná pouze v případě rozčlenění na pobočné spolky s vlastním IČ a 

hospodařením a je zde nutnost zachování možnosti volného členství. Hlavní spolek by pak rovněž 

musel rozhodnout, zda a v jaké výši ponese zodpovědnost za pohledávky a jednání pobočných 

spolků. Tento princip je využíván například sdružením WRC. Dále by bylo nutné zachovat tzv. 

volné členství, kdy chce být člen pouze členem hlavního spolku. Hlavním problémem původních 

stanov je stav, který nastal v letošním roce, kdy ani jedna členská dílčí schůze nebyla 

usnášeníschopná. V souladu s NOZ je v nových stanovách zakotvena povinnost každého člena, 

zúčastnit se jedenkrát ročně dílčí členské schůze v rámci zachování usnášeníschopnosti dílčích 

členských schůzí a celostátní konference delegátů. Neúčast člena při jednání by měla být 

sankcionována neposkytnutím finančních příspěvků SCHČT. Taková optaření jsou například ve 

sdružení ČSTV. Dalším diskutovaným bodem bylo řádné členství a jeho vazba na vlastnictví 

plemenného či evidovaného koně ČT. Vzhledem k tomu, že Svaz chovatelů českého teplokrevníka, 

jak vyplývá z názvu je svazem chovatelů koní plemene ČT a zároveň je Uznaným chovatelským 

sdružením podle zákona 154/2000 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat a řídí se 

zvláštními úpravami, vyplývajícími přímo z tohoto zákona, spadá tedy do kategorie zvláštních 

spolků a požadavek spojený s vlastnictvím koně plemene ČT je oprávněný. Protinávrhy podala 

iniciativní skupina složená z 12-ti % členů svazu, přesto byla většina jejich připomínek do nových 

stanov zapracována. Je tedy předložen pouze jeden návrh Stanov, který vzešel ze společných 

jednání. V případě neschválení nových stanov bude svaz řízen nadále podle starých stanov až do 

roku 2016, pouze body sporné s ustanoveními NOZ musí probíhat dle nadřazeného NOZ 

J.Kobza – sdružování chovatelů v pobočných spolcích s finančním obnosem  30% podílu příspěvků 

je ekonomicky nerentabilní a nepřinese kromě velkého nárůstu administrativy žádný prospěch 

členům SCHČT. Dále není možné, aby se pro každé rozhodnutí předsednictva svolávala celostátní 

konference.   

MVDr.Lysák – apeluje na přítomné oponenty o zklidnění emocí, navrhuje doplnit do stanov 

spolupráci se ZH a opravit jemné pravopisné chyby v návrhu stanov 

Ing.Krulich – každý z přítomných delegátů může podat návrh na doplnění stanov, který se buď 

schválí nebo neschválí 

MVDr.Dražan, prezident ASCHK– děkuje M.Perníčkovi, že mu byl hlavním spolupracovníkem při 

tvorbě Koncepce chovu koní v ČR a prosazení koně jako hospodářského zvířete v legislativě MZe,  

a navrhuje zapsat do usnesení bod o spolupráci SCHČT se zemskými hřebčinci 

MVDr.Vítů – nebyl jsem pozván na schůzku ve Velkých Němčicích, není možno se dopracovat 

k seznamu členské základny ohledně účasti na oblastní schůzi 

M.Perníček – MVDr.Vítů byl do Němčic pozván Ing.Novákovou, stejně jako řada ostatních členů, 

ze kterých se nakonec z důvodů časové vytíženosti z iniciativní skupiny dostavili 3 – JUDr. Staněk, 

P. Bůžková a J. Chýle, za rozeslání pozvánek na oblastní schůzi zodpovídá garant jednotlivé 

oblasti, jmenovaný dle původních stanov předsednictvem a ten seznam adres členů vždy obdrží. Do 

návrhu stanov bude doplněna spolupráce se ZH, řádní členové – do konce kalendářního roku (i po 

prodeji koně) 

Ing. Malý – citace z návrhu nových stanov – kolik z řádných členů má více jak 10 chovných koní? 

Z. Babor – poznámka k tomu, že není možno již měnit program konference, který byl zaslán 

jednotlivým chovatelům 

Mgr. K.Vašáková– reakce na p.Babora, - jinak nelze, odpovídá to Občanskému zákoníku §253, 

předložená verze stanov je možná schválit přímo na místě bez jakýchkoli změn 

J.Lošáková – předložená verze stanov vlastně vychází z verze Ing.Staňka a na jednání v Němčicích 

bylo do ní zakomponováno několik zmíněných bodů - možno schválit přímo na místě beze změn 
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p.Cepková – budeme tedy hlasovat o dvou typech stanov? 

M. Kubištová – Nikoliv. Po jednání ve Velkých Němčicích je předložena verze, která je 

kompromisem obou předkládaných návrhů. Navíc kontroverzní body již Celostátní konference 

v roce 2012 společným hlasováním zamítla – viz. Usnesení z roku 2012. 

J.Rendl – je pro schválení stanov v předložené podobě 

Ing.M.Theimer – již bylo vše řečeno, je třeba hlasovat – do návrhu doplnit spolupráci se ZH, a dále 

zachování řádného členství v kalendářním roce, kdy řádný člen svého koně prodá nebo o něho 

přijde - řádní členové – do konce daného kalendářního roku (i po prodeji koně) 

 

Hlasování pro schválení předložených stanov: 

pro – 29, zdržel se – 4, proti – 21 

Předložené stanovy byly schváleny. 

 

 

8) Diskuse: 

Ing.Majzlíková, ředitelka ČPI – výsledky kontrolní činnosti v chovu koní – platná legislativa,  

statistické vyhodnocení provedených kontrol, jejich výsledků, nejčastějších nedostatků, změny 

v legislativě, kontroly prováděné na základě seznamu z ÚE Slatiňany (koně bez původu) 

Mgr.J.Perníčková – dotaz, kdo a kdy zaslal již zmiňované „otázky iniciativních členů“  na revizní 

komisi - aby nebyla tajemnice svazu Ing. Nováková nebo další členové předsednictva nařčeni 

z toho, že žádost nepředali revizní komisi 

Odpověď od „iniciativních členů“ : nikdo není schopen na tuto otázku konkrétně odpovědět, 

výsledek: neposlal to nikdo 

Ing.Malý – dotaz, zda se v hlasování počítají hlasy pouze přítomných členů nebo z pozvaných 

delegátů 

M.Perníček – za toto zodpovídá mandátová komise, někteří delegáti již odešli, přesto je celostátní 

konference stále podle počtu hlasů usnášeníschopná a proto se tedy sčítají hlasy přítomných 

delegátů 

 

 

USNESENÍ Z KONFERENCE 

Konference bere na vědomí: 

 zprávu předsedy SCHČT o činnosti předsednictva za rok 2014 

 zprávu o hospodaření SCHČT za rok 2014 

 zprávu revizní komise 

 

 

Schvaluje: 

 roční hospodářský výsledek 2014 

 zpráva o hospodaření 2015 bude v příštím roce předložena delegátům na konferenci ve 

formátu rozvaha a výsledková listina a plán rozpočtu na rok 2016 

 plán rozpočtu SCHČT na rok 2015 

 příspěvky poskytované v roce 2015  Svazem chovatelů ČT: 

          - na akcelerační program (dle ŠP) – do 5.000,- Kč na klisnu za stejných podmínek jako v  

               r.2014 – vyplaceno pouze členům SCHČT 

     - na paternitu – do 1.000,- Kč/ks za stejných podmínek jako v roce 2014 - vyplaceno pouze  

       členům SCHČT 

     - inseminaci SCHČT v roce 2015 nepodporuje 

     - rozdíl ve výši podpory na klisnu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti po zapsání  

      do: a) HPK, HPK (PRO) klisny – do 14.000,- Kč, b) PK klisny – do 10.000,- Kč, 
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- testační odchovny, testační odchovny – celková cena KD nesmí přesáhnout: do 2 let: 

60,- Kč, do 3 let: 150,- Kč. Tyto ceny jsou bez DPH. 

- přerozdělení finančních prostředků pro soutěže KMK dle příslušných zásad 

 zorganizování „Soutěže skoku ve volnosti“ čtyřletých klisen ČT, finanční podpory dle 

možností SCHČT 

 podpora webových stránek SCHČT, podpora dalších fází PK ON-LINE 

 SCHČT dále schvaluje povinnost držitelů (majitelů) hřebců, zapsaných v PK ČT, 

prezentovat je v katalogu hřebců ČT 2015 

 podání žádostí o dotační prostředky na PK ČT a chovatelské akce  

 podpora vzdělávání chovatelů, využít podpor z dotačních programů  

 spolupráce SCHČT, ČPI a MZe ČR při řešení problematiky „černé plemenitby“ 

 databáze (seznam) řádných a ostatních členů bude každoročně uzavírána ke dni 31.3. 

s tolerancí do 10.4., je k nahlédnutí v kanceláři SCHČT, po 10.4.garanti jednotlivých oblastí 

obdrží seznam členů dané oblasti (ve formě jméno, adresa, e-mail) 

 příspěvky a slevy jsou poskytovány pouze členům SCHČT 

 povinnost členů aktualizovat adresy a kontakty a e-mailové adresy na sekretariátu SCHČT 

 ve smyslu zákona 154/2000 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 

spolupracovat na testaci koní se zemskými hřebčinci s.p.o. 

 snaha o srovnání výše DPH s ostatními druhy hospodářských zvířat 

 schválení  nových Stanov SCHČT a doplnění o body: 

- čl.2, bod 10 – spolupráce se zemskými hřebčinci 

- čl.5, bod 1 – ….člen ostatní až v následujícím kalendářním roce 

- čl.5, bod 4 - ….které jsou k nahlédnutí v kanceláři SCHČT a u jednotlivých garantů 

oblastí 

 do předsednictva SCHČT byl zástupci Moravy zvolen pan František Srnec – jako člen 

propagační a marketingové komise 

 

Odsouhlasen návrh na usnesení z konference  

pro -  41, zdržel se – 8, proti – 0 

 

Zapsala: Ing.Nováková 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

  ….......................................................................................................................................................... 

                   Václav Bohdaský                                                          Martina Kůstková                            


