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ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 19.12.2016 BOŘETICE 
 

Přítomní:   Miloslav Perníček, Karel Růžička, Mgr. Barbara Hassová,  Michaela Kubištová,  
 Josef Kincl, MVDr. Josef Lysák, Václava Boušková, MVDr. František Horník 
 Ing. Roman  Klos, Ing. Leopold Mamica, Václav Štěrba 

Omluveni: Ing. Jiří Holík, Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ing. Barbora Králová, Ing. Ladislav Krulich 
 
 
PROGRAM: 

1. Zhodnocení průběhu schůze ze dne 7.12.2016 v Jihlavě: Miloslav Perníček 
2. Rozdělení členů předsednictva do komisí, Rada plemenné knihy 
3. Jednání na MZe ČR 
4. Účast na zasedání AGM WBFSH  
5. Podání žádostí o autorizaci na MZe ČR 
6. Podání žádostí o akreditaci vzdělávacího subjektu na MZe ČR 
7. Schválení rozpočtu příspěvků chovatelům za rok 2016 
8. Sestavení kalendáře akcí pro rok 2017 
9. Ročenka 
10. Činnost Morgany a PK ON-line v roce 2017 
11. Revize plemenných hřebců přihlášených do plemenitby v roce 2017 
12. Úpravy řádu plemenné knihy ČT 
13. Katalog plemenných hřebců 
14. Schválení sazebníku poplatků na rok 2017 
15. Předjednání nových stanov 
16. Výpověď Ing. Markétě Novákové 
17. Výpověď panu JUDr. Veselému 
18. Výstava hospodářských zvířat v Brně 
19. Termín jednání dalšího předsednictva 

 
1. Zhodnocení průběhu schůze ze dne 7.12.2016 v Jihlavě: Miloslav Perníček 
Dne 7.12.2016 byl zvolen celostátní konferencí předseda SCHČT pan Miloslav Perníček, 
místopředseda SCHČT pan Karel Růžička a 9. člen pro dotační politiku, legislativu a vzdělávání 
Michaela Kubištová.  
 
Celostátní konference vzala na vědomí volbu předsednictva ve složení:  
MVDr. Josef Lysák, Josef Kincl, Mgr. Barbara Hassová, Václava Boušková, MVDr. František 
Horník, Ing. Ladislav Krulich. 
 
2. Předsednictvo schvaluje rozdělení členů předsednictva do následujících komisí: 
 Chovatelská pracovní skupina: Josef Kincl, Ing. Ladislav Krulich  

 Organizuje výběr klisen a hřebců do plemenitby 
 Organizuje posuzování potomstva 
 Ve spolupráci s RPK ČT zpracovává odhad plemenné hodnoty 
 Organizuje chovatelské soutěže 
 Eviduje odborníky způsobilé k posuzování a hodnocení na přehlídkách a ustanovuje 

hodnotitelské komise na celostátní chovatelské akce a přehlídky 
 
 Pracovní skupina pro propagaci a marketing: Václava Boušková, MVDr. František Horník 

 Zajišťuje propagaci činnosti svazu v dostupných chovatelských periodikách, médiích a na 
webových stránkách svazu 

 Zajišťuje propagační materiály na chovatelských akcích  
 Zajišťuje informovanost členů a též ostatní veřejnosti o veškeré činnosti SCHČT    
 Zprostředkovává a provádí inzertně komerční činnost Svazu  

 



          Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT) 

U Hřebčince 479, 397 01 Písek, e-mail: info@schct.cz, http://www.schct.cz 

 
 Pracovní skupina pro odchov a výcvik: MVDr. Josef Lysák, Mgr. Barbara Hassová 

 Zajišťuje poradenskou činnost na úseku plemenitby a kontroly užitkovosti a dědičnosti 
 Zajišťuje spolupráci s ČJF 
 Stanoví kritéria hodnocení koní a výkonnostních zkoušek 
 Stanoví pravidla pro naskladňování hřebečků do testačních odchoven 

 
Rada plemenné knihy 

Celostátní konference zvolila a předsednictvo doporučilo složení Rady plemenné knihy:  
Doc. Iva Jiskrová Ph.D., Ing. Roman Klos, Ing. Jiří Holík, Ing. Leopold Mamica, Václav Štěrba. 
 
3. Návštěva MZe ČR 16.12.2016 - Miloslav Perníček.  
Tématem jednání byl předběžný výhled rozdělení dotací v roce 2017, význam státních 
hřebčinců, dotační prostředky pastva - dobytčí jednotky, zelená nafta zpětně. 
 
4. Účast na zasedání AGM WBFSH - Ženeva (Švýcarsko) ve dnech 9.-13.12.2016 se za SCHČT  
zúčastnili jednání AGM pan Miloslav Perníček a slečna Hana Štěpánová, jako tlumočnice. Jednání 
se zúčastnilo 78 chovatelských svazů ze 146. Mezi hlavními řešenými problémy byly např.:  
spojení informací z chovu se sportem, náročnost přípravy jezdeckých soutěží oproti ostatním 
sportům, vyřešit vlastnická práva k informacím o koních a jejich majitelích, přijetí nových 
plemen - frízský kůň, odmítnutí Irského sportovního koně (pro nedemokratičnost) a 
australského trakénského koně a další.  
Chovatelské akce pro mladé chovatele - finále 2017 v Kanadě, 2019 Rakousko, MS mladých koní 
zůstává v Lanakenu, drezura v Elmeru, omezení divokých karet, slovenský teplokrevník není 
členem WBFSH - pouze CS ze Slovenska, zasedání AGM WBFSH 2017 v Dánsku. 
 
5. SCHČT je autorizovaným subjektem pro udělování certifikátů z profesních kvalifikací.  
Tato autorizace končí v lednu 2017. Předsednictvo schvaluje podání žádosti o prodloužení 
akreditace. Autorizovanými osobami zůstává Miloslav Perníček a Doc. Iva Jiskrová Ph.D. 
Pověřená zpracováním a podáním je Michaela Kubištová.   
 
6. Žádost na MZe ČR o akreditaci SCHČT jako vzdělávacího subjektu:  
V roce 2017 mohou žádosti o vzdělávání podávat pouze autorizované subjekty. Navržení lektoři: 
Ing. Roman Klos, Václav Štěrba, MVDr. František Horník, Miloslav Perníček, Mgr. Hassová 
Barbara. Pověřená zpracováním a podáním je Michaela Kubištová.   
 
7. Schválení výplaty příspěvků chovatelům za rok 2016: 

1. Příspěvek na klisnu po úspěšném absolvování zkoušky výkonnosti - zařazena do HPK ČT, 
HPK PRO ČT: 15.000,-Kč 
Příspěvek na klisnu po úspěšném absolvování zkoušky výkonnosti- zařazena do PK ČT: 
11.000,-Kč 
Celkem:  2.617.000,-Kč 

2. Příspěvek na KMK pořadatelům: 307.346,-Kč na základě předložených souhrnných 
tabulek 

3. Příspěvek na KMK jezdcům a majitelům: 1.600.353,-Kč na základě předložených 
souhrnných tabulek 

4. Příspěvek na KMK jezdcům a majitelům (pouze členům SCHČT) koní narozených v rámci 
PK ČT: 173.167,-Kč na základě předložených souhrnných tabulek 

5. Příspěvek na Akcelerační program 5.000,-Kč pro klisny zapuštěné akceleračními hřebci: 
547.800,-Kč na základě předložených souhrnných tabulek. Částka ve výši 222.300,- byla 
akceptována dle sazebníku u plemenných hřebců 2225 Cola a 5171 Lord Weingard 

6. Příspěvek na Preferovaného hřebce 3.000,-Kč pro klisny zapuštěné preferovanými 
hřebci: 86.000,-Kč na základě předložených souhrnných tabulek. Částka ve výši 42.000,- 
byla akceptována dle sazebníku u plemenného hřebce 2227 Monaco 
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7. Příspěvek na Ověření původu koně - 1.000,-Kč - celkem 122.000,-Kč 
8. Příspěvky na dopravu a účast na přehlídkách chovných a výkonných koních dle 

předložených seznamů 
9. Příspěvky na vzdělávací semináře v Tlumačově dle předloženého rozpočtu: 96.000,-Kč 
10. Příspěvky na konferenci chovu koní na MU v Brně dle předloženého rozpočtu: 96.000,-Kč 

 
8. Sestavení kalendáře akcí pro rok 2017:  
Svody, přehlídky hříbat, klisen, semináře, KMK, testační odchovny - na webových stránkách 
budou zveřejněny vzory žádostí o pořádání chovatelských akcí včetně charakteristiky subjektu. 
Datum ukončení příjmů žádostí je 15.1.2017. Zpracuje Mgr. Barbara Hassová. 
 
9. Ročenka - dodání článků 

Vzdělávání - Michaela Kubištová 
Přehlídky koní na Moravě - MVDr. František Horník 
Ing. Roman Klos - Vyhodnocení působení svazových hřebců 
Mgr. Barbara Hassová - Vyhodnocení KMK a pořadatelství 
Doc. Iva Jiskrová Ph.D. - Odhad plemenné hodnoty 
Václav Štěrba  - Rodiny a jejich význam 
Uzávěrka do 31.1.2017 - Václava Boušková 
 
10. Činnost Morgany a PK ON-line: Josef Kincl vyvolá jednání o spolupráci a úpravě 
programu pro rok 2017. 
 
11.  Revize plemenných hřebců přihlášených do plemenitby v roce 2017 

RPK provede do 31.1.2017 revizi plemenných hřebců, zda splňují selekční kritéria - zodpovídá 
Václav Štěrba. 
 
12.  Úpravy řádu plemenné knihy ČT 
Václav Štěrba a RPK jsou pověřeni podáním návrhu změn a úprav Řádu plemenné knihy. 
 
13.  Katalog plemenných hřebců.  

Povinností majitelů bylo podání žádosti o výběr pro daný rok do 30.11.2016. V. Boušková 
zveřejní na webu upozornění o doplnění fotografií a informací. 

 
14.  Schválení sazebníku poplatků na rok 2017 

Pro rok 2017 byl schválen sazebník poplatků mimo sazby za zápis a označení hříběte pod 
klisnou včetně čipu. Předsednictvo řeší návrh na jednotnou sazbu pro všechny chovatele včetně 
cestovného. Tato sazba bude projednána a schválena dne 19.1.2017 na dalším předsednictvu.   
 
Vstupní zápis majitele koní do rejstříku chovatelů 300,-Kč 
Zápis a označení hříběte pod klisnou (včetně čipu) Prozatím předmětem jednání 
Zápis klisny do Plemenné knihy ČT  500,-Kč 
-řádný člen SCHČT - sleva  200,-Kč 
Zápis hřebce do PK   

- předvýběr 3.000,-Kč 
- importovaný hřebec mimo předem ohlášený 

předvýběr 
15.000,-Kč + náklady na komisi 

- import inseminačních dávek nevybraných hřebců 1.500,-Kč za zapuštěnou klisnu 
Udělení výběru hřebci na příslušný rok 2.000,-Kč 

- řádný člen SCHČT - sleva 1.000,-Kč 
- hřebec nesplňující selekční kritéria 8.000,-Kč 

Sankční poplatek za pozdě odevzdaný připouštěcí rejstřík (po 
30.11. daného roku) 

5.000,-Kč 
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Potvrzení o původu koně 300,-Kč 
- řádný člen SCHČT - sleva 100,-Kč 

Duplikát potvrzení o původu koně 1.000,-Kč 
Výpis z plemenné knihy 400,-Kč 
Duplikát Výpisu z plemenné knihy 1.000,-Kč 
Duplikát připouštěcího lístku (jeho nedoložení) 1.000,-Kč 
Dodatečné vystavení připouštěcího lístku (na základě 
doložení paternity) 

1.000,-Kč 

Změna majitele 100,-Kč 
- řádný člen SCHČT - sleva 50,- Kč 

Změna jména koně 1.000,-Kč 
Sankční poplatek za členský příspěvek uhrazený po 31.3. 
daného roku  

500,-Kč 

Sankční poplatek za znovuobnovení členství při absenci 
platby 1 kalendářního roku 

2.000,-Kč 

Poplatek za poštovné za opětovné odeslání nevyzvednutých 
průkazů 

80,-Kč 

   
15. Předjednání nových stanov - předsednictvo oslovilo právní kancelář, která do konce 
ledna předloží první návrh, který bude v únoru předán chovatelům k prvním připomínkám.   
 
16. Výpověď Ing. Markétě Novákové: Předsednictvo schválilo podání výpovědi 
zaměstnankyni SCHČT Ing. Markétě Novákové. Výpověď bude předána dne 20.12.2016 osobně 
panem  Miloslavem Perníčkem za přítomnosti svědků Mgr. Barbary Hassové a Ing. Barbory 
Králové. 

 
17. Výpověď z veškerých smluv o poskytování právních služeb svazu a z veškerých 
udělených zmocnění panu JUDr. Veselému. Předsednictvo schválilo podání výpovědi z veškerých 
smluv o poskytování právních služeb svazu a z veškerých udělených zmocnění panu JUDr. 
Veselému. 

 
18. Ve dnech 11.-14.5.2017 se na výstavišti v Brně koná výstava hospodářských zvířat. 
Návrh na přípravu kvalitní kolekce koní ČT a reklamu činnosti svazu. Pověřeni Ing. Roman Klos a 
MVDr. F. Horník. 
 
19.  Termín dalšího jednání předsednictva: 19.1.2017 v 11.00 Velký Rybník 
 
Hlasování o zápisu: SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 

Zapsala: Michaela Kubištová 
Schválil: Miloslav Perníček 


