
Zápis z oblastní členské schůze SCHČT, konané 9.3.2016 ve Velkém Týnci, pro 

oblast Olomouckého a Zlínského kraje. 

 

 

 

1. Zahájení schůze v 17.00 hod. Garant oblasti pan Josef Kincl zahájil schůzi s tím, že 

musíme počkat dalších 60 minut. Účast jenom 20 členů z toho 3 účastníci z jiné 

oblasti. Z celkového počtu 52 členů. 

 

2. Druhé zahájení v 18.00 hod. 

 

3. Shrnutí činnosti v roce 2015, výkonnostní zkoušky tříletých klisen. 

 

4. Informace o chovatelských akcích v roce 2016. 

- informace o zkouškách tříletých klisen 

- možnost čerpat dotaci na zkoušky (potřeba využít v plné výši) 

- lineární popis klisen u zkoušek (zpracovává program Morgana) 

 

 

5. Shrnutí činnosti a hospodaření za rok 2015 (předtištěný přehled) 

Paní Kubištová všem přítomným předložila tištěný rozbor hospodaření v roce 2015 a 

všechny přítomné s tímto seznámila dopodrobna. 

Dále nastínila plán hospodaření na rok 2016, který byl též v tištěné formě předložen 

vedle rozboru za rok 2015. Také porovnala náklady na firmu Equiservis a hodnotitele 

Ing. Holíka a Ing. Klose. 

 

6. Předseda SCHČT pan Perníček shrnul čtyřleté období ve funkci a poděkoval všem 

členům za dosavadní práci. 

- mimo jiné přijetí ČT z a člena WBFSH 

- sjednocení dotací na vedení plemenných knih ČT, CS, KK 

 

7. Svazoví a preferovaní hřebci v roce 2016. Pan J. Kincl seznámil přítomné s těmito 

hřebci. U hřebce Empire uvedl, že je preferovaný, ale ne akcelerační. Dále, že ve 

finále byl druhý, ne třetí, jak se někde uvádí. 

O slovo se přihlásil Ing. Zich s tím, že by preferovaní hřebci měli být prověřeni a ne 

mladí, u kterých nevíme, jaké bude potomstvo. Myšleno hlavně na hřebce Monaco 

ČT. Konstatoval, že u nás máme již dost kvalitních hřebců, kteří by se měli více 

využít. Caleri-II, Aristo Z, Centolano Arcus, Quaid FRH, a nevozit další méně 

výkonné hřebce a tím tříštit potomstvo, které pak nelze vyhodnotit po jednotlivých 

hřebcích vzhledem k malému počtu potomků. 

 

8. Volba garanta Zlínské a Olomoucké oblasti. 

- návrh Ing. Rydval – pro hlasovalo 14 účastníků 

- Ing. Rydval byl schválen 

 



9. Volba do Rady plemenné knihy. 

- návrh: pan Kozák, Hošák, Ing. Klos, Ing. Mamica a MVDr. Chvátal 

- při hlasování do Rady plemenné knihy vznesl předseda  ČT pan Perníček návrh, že 

by přítomní měli vybrat jména ze svých řad, a že by na seznamu návrhu do rady 

plemenné knihy neměla chybět doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D 

- přítomní tento návrh akceptovali, hlasovalo se podruhé 

- návrh: doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D, pan Stanislav Hošák – pro doc. Jiskrovou 

hlasovalo 13 účastníků a pro pana Hošáka 7 účastníků 

- byli schváleni 

 

 

10. Hlasování pro pracovní skupinu chovatelskou. 

- návrh: Pan Kincl, Ing. Zich, Ing. Rydval, MVDr. Lysák 

- pro pana Kincla 12 hlasů 

- pro Ing. Zicha 10 hlasů 

- pro Ing. Rydvala 14 hlasů 

- pro MVDr. Lysáka 6 hlasů 

 

 

11. Hlasování na předsedu svazu ČT 

- návrh: JUDr. Šrubař a MVDr. Lysák 

- pro JUDr. Šrubaře 4 hlasy 

- pro MVDr. Lysáka 9 hlasů 

 

12. Hlasování na člena pro legislativu, dotační politiku a vzdělávání. 

- návrh: paní Kubištová 

- pro paní Kubištovou 15 hlasů 

 

13. Návrh delegátů pro zemské schůze za Olomoucký kraj (3+1), za Zlínský (2+1), 

hřebčinec Tlumačov je delegován automaticky 

- návrh za Olomoucký kraj: Ing. Zich, pan Složil, pan Koláček, náhradník pan Dostál 

- návrh za Zlínský kraj: Ing. Rydval, pan Bínek, náhradník pan Chytil 

 

 

 

 

Ve Velkém Týnci  9.3.2016 

 

 

 

 

Zápis provedl Ing. Rostislav Zich 


