
Velké Němčice dne 20.7.2016 
 
Na společné schůzce, která se konala dne 7.7.2016 ve Velkém Rybníce, bylo od kandidátů do 
předsednictva SCHČT (MVDr. Z. Vítů, Ing. J. Kreidlové, Ing. J. Malého, Z. Hrnčíře a J. Chýleho) 
přislíbeno, že se do 10-ti dnů po poradě s právním zástupcem a ostatními členy vyjádří k řešení 
situace v SCHČT a navrhovaným možnostem. Stanovisko mělo být doručeno písemně na 
sekretariát svazu. Kromě podané demise od MVDr. Vítů, který odstupuje z pozice kandidáta na 
předsedu svazu, bohužel žádné stanovisko vydáno a doručeno nebylo. Vzhledem k neodkladným 
záležitostem a zajištění chodu a činnosti svazu byla dne 20.7.2016 svolána schůzka 
předsednictva SCHČT, jehož mandát v roce 2016 končí.  
 
Přítomní: Miloslav Perníček, Karel Růžička, MVDr. Josef Lysák, Josef Kincl, František Srnec, 
Václava Boušková, Michaela Kubištová 
Omluveni: ing. Hana Civišová, Jaroslav Rédl 
 
Program jednání:  
 

 KMK 2016:  
Vzhledem k současné situaci ve vedení Svazu chovatelů českého teplokrevníka bylo po dohodě 
ze dne 7.7.2016 rozhodnuto o změně místa konání finále chovatelských soutěží KMK 2016. 
Původním pořadatelem měla být firma Panská Lícha s.r.o., za jejíž ochotu velmi děkujeme a 
doufáme v další spolupráci. Schváleným místem konání finále KMK pro rok 2016 je jezdecký 
areál Zduchovice.  
 

 Vyhodnocení průběhu naskladnění hřebců do 70-ti denního testu  
Na společné schůzce, která se konala dne 7.7.2016 ve Velkém Rybníce, bylo od kandidátů do 
předsednictva SCHČT MVDr. Z. Vítů, Ing. J. Kreidlové, Ing. J. Malého, Z. Hrnčíře a J. Chýleho 
odsouhlaseno, že komise pro naskladnění do 70-ti denního testu hřebců bude pracovat ve 
stejném složení jako při II. předvýběru, tj. předseda komise - Ing. Roman Klos, dále členové 
komise- Doc. Iva Jiskrová, Václav Štěrba, MVDr. Josef Lysák, Stanislav Hošák ml. (jezdci, 
chovatelská veřejnost), MVDr. Zdeněk Vítů (na místo zahraničního hosta prof. Marka Hala). 
Panem Ing. Otakarem Vondroušem a  p. Lubošem Kozákem (jednateli firmy Equiservis konzulent 
s.r.o.) došlo ke svévolnému porušení dohody a řádu PK a hrubému vykázání stanovené komise. 
Platná komise i po vykázání dále pracovala z tribuny areálu ZH Písek s.p.o., a její usnesení a zápis 
jsou platné.  
 

 Doplnění seznamu veterinárních lékařů pro II. předvýběr 
Mezi veterinární lékaře, kteří jsou oprávněni provádět vyšetření hřebců do předvýběrů, byli  
zařazeni MVDr. Michal Šindelář a MVDr. Miroslav Trunda 
  

 Vyhodnocení průběhu plánovaných chovatelských akcí 
Veškeré přehlídky, svody, zkoušky klisen, předvýběry hřebců a další chovatelské soutěže a akce 
běží dle plánovaných harmonogramů, zveřejněných v kalendáři akcí pro rok 2016 na 
www.schct.cz. Je nutné kontinuitu všech těchto činností zachovat, neboť shromažďování a 
vyhodnocování výsledků z chovatelských akcí je hlavní náplní činnosti uznaného chovatelského 
sdružení, kterým SCHČT je.  
  
 

 zapsala. M. Kubištová 
 
 


