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ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 23,2,2016 SKÁLY 
 

Přítomní:  Miloslav Perníček, František Srnec, Jaroslav Rédl, Michaela Kubištová,  
Josef Kincl, MVDr. Josef Lysák, Ing. Barbora Králová, Ing. Hana Civišová, Václav Štěrba 
Ing. Roman  Klos, Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ing. Jan Kobza, Leopold Mamica 

 
PROGRAM: 

1. Svazoví plemenní hřebci SCHČT a jejich působení na Slovensku v roce  2016 
2. Hospodaření svazu 
3. Oblastní schůze SCHČT v roce 2016  
4. Odpověď Ing. Otakaru Vondroušovi 
5. Schvalování nových členů 
6. Úpravy řádu plemenné knihy ČT 
7. Kritéria mladých koní v roce 2016 
8. Komise skoku ve volnosti 4-letých klisen 
9. Různé  
10. Rada plemenné knihy 

 
1. Plemenní hřebci SCHČT a jejich působení na Slovensku v roce 2016 
Pro rok 2016 byla dohodnuta spolupráce se Svazem chovatelů koní na Slovensku. Bude 
zpracována dohoda.  

 5171 Lord Weingard 
 2225 Cola 
 2226  Monaco ČT 

 1879 Clin D´Or  

 
Plemenní hřebci budou ustájeni v Zemském hřebčinci v Tlumačově s.p.o.. M. Kubištová připraví 
návrhy dohody o jejich působení na Slovensku. Jednáním o podmínkách včetně připouštěcích 
poplatků je pověřen Miloslav Perníček. Předsednictvem jednohlasně schváleno. 

 
2. Přehled o hospodaření svazu 
Na oblastních schůzích bude přítomna Michaela Kubištová nebo Zdena Pavelková, které 
přednesou hospodaření SCHČT za uplynulý rok. 

 
3. Oblastní schůze SCHČT v roce 2016  
Pozvánka a její program je jednotný. Schůze budou uzavřené, přístupné pouze členům SCHČT. 
Klíč pro stanovení počtu delegátů určí předsednictvo. 
 
Program schůzí:  

 Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015 
 Svazoví hřebci v roce 2016 
 Volba garanta oblasti 
 Návrh na složení RPK v nadcházejícím volebním období 
 Návrh pro zemské schůze na složení členů předsednictva v nadcházejícím volebním 

období a návrh na předsedu ČT 
 Oprava ustanovení Stanov v bodech - Hlavní činnost svazu a vedlejší činnost svazu 
 Dotace a příspěvky 2016 
 Členské příspěvky 2016 
 Diskuse 
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4. Odpověď Ing. Otakaru Vondroušovi  

Pozvánky na oblastní schůze zaslala kancelář  SCHČT všem řádným i ostatním členům a 
garantům, kteří působili v oblastech v době platnosti starých stanov. Dle stanov nově 
schválených v květnu 2015, budou noví garanti voleni na oblastních schůzích 2016. 

  
 5. Schvalování nových členů 
Schváleno 25 nových členů SCHČT předsednictvem jednohlasně. 
 
 
6. Úpravy řádu plemenné knihy ČT 
Ing. Barbora Králová je pověřena podáním návrhu změn Řádu plemenné knihy v bodech: 

 Obtížnost pro Akcelerační program  ČT - hřebci - T = 150 cm 
 AP všestrannost - obtížnost CIC, CNC 
 výkonnostní zkoušky pro spřežení - nerozhoduje počet klisen, počet klisen na posledních 

2 termínech zkoušek v ČR nemusí splňovat podmínku minimálního počtu 7 klisen  
 chrániče při skokové zkoušce povoleny pouze na předních končetinách 
 dopracovaná tabulka stavu koní do roku 2015 

Návrh bude podán na konci března 2016 po posledních úpravách dle návrhů RPK. 
 
7. Kritéria mladých koní  v roce 2016 
Schválena zásady KMK pro rok 2016. 
 
8. Komise skoku ve volnosti 4-letých klisen 
Komise pro posuzování finále skoku klisen ve volnosti 19.3.2016 bude pracovat ve složení: Ing. 
Karel Regner, MVDr. Josef Lysák, Josef Kincl, Jaroslav Rédl, František Srnec + 1, hlasatel Ing. Jiří 
Holík. Předvaděče v minimálním počtu 7 zajistí chovatelská komise. Žlábek, Hrnčíř, Kubišta, Rédl 
Jaroslav, Rédl Vít, Holešovský, Drozdek, Růžička 
 
9. Různé 

 Návštěva M. Perníčka na ČJF a podepsání smlouvy o zabezpečení KMK v roce 2016 
 MVDr. Miroslav Trunda nebyl schválen a nebyl zařazen do seznamu veterinárních lékařů 

oprávněných k posuzování RTG snímků – bude písemně seznámen s rozhodnutím. 
 Audiovizuální dílo z finále skoku ve volnosti 19.3.2016 v Herouticích přes Equinet bylo 

předsednictvem jednohlasně schváleno. Inzerce v jezdeckém katalogu byla 
předsednictvem schválena. 

 Ceník oblečení byl odsouhlasen a bude zveřejněn na stránkách SCHČT. 
 Naplánovat školení předvaděčů – pověřena M. Kubištová 
 Schváleno zavedení nových účetních postupů včetně účtování mezd dle zákonných 

požadavků externí právní a ekonomickou firmou na zkušební dobu 3. měsíců – schváleno 
jednohlasně. 
 

10. Zápis z jednání RPK přiložen v příloze. 
 
Hlasování o zápisu: SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 

Zapsala: Ing. Barbora Králová 
 


