Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT)
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 19.1.2017 VELKÝ RYBNÍK
Přítomní: Miloslav Perníček, Michaela Kubištová, Ing. Barbora Králová, Karel Růžička,
Václava Boušková, MVDr. Josef Lysák, Ing. Krulich Ladislav, Mgr. Hassová Barbara,
Kincl Josef, Štěrba Václav, Ing. Klos Roman, Mamica Leopold, Doc. Iva Jiskrová,
MVDr. Horník František
Host: Lacina Karel
Garanti: Ing. Chýle Jan, Ing. Jiří Holík, Růžička Karel ml.,
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chovatelské akce 2017
Příspěvky chovatelům za rok 2016
Rada plemenné knihy – volba předsedy
Nové stanovy spolku
Změny majitelů koní a označování koní
Současná situace v SCHČT
Různé

1. Chovatelské akce 2017
Kalendář akcí v roce 2017 předložený hodnotiteli svazu, byl předsednictvem i RPK jednomyslně
schválen. Drezurní soutěže KMK – model nezměněn. Skokové soutěže KMK – zůstává 12
kvalifikačních kol, v druhé půlce sezony se budou konat dvoudenní závody (2 kvalifikační kola
v jednom místě) nejen z důvodu adaptace koní, přidány soutěže pro 7 leté koně (bez dotačních
nároků). Termíny a místa KMK přiloženy v příloze. Chovatelská komise sestaví seznam
sekundantů komisařům na závodech KMK ve skocích.
Byly vytvořeny zásady KMK 2017 pro tři jezdecké disciplíny a předány na ČJF ke schválení,
současně s tím předán návrh smlouvy týkající se spolupráce ohledně zajištění soutěží KMK s ČJF
pro rok 2017. Bude svolána schůze s pořadateli KMK na 22.2.2017 do Koles.
Finále skoku ve volnosti 4 letých klisen se bude konat v Tlumačově 25.3.2017. Termíny
oblastních kol jsou uvedeny viz. níže. Na webových stránkách proběhla výzva k zasílání žádostí
na pořádání chovatelských akcí SCHČT a to do 15.1.2017. Své žádosti předložili pouze
pořadatelé - Statek Našiměřice pořádání ZZV 3 letých klisen (15.9.2017) a Farma Heroutice
pořádání II. předvýběru hřebců do plemenitby 2017 (10.-11.11.2017). Místa a termíny konání
byla jednomyslně schválena.
2. Příspěvky chovatelům za rok 2016
ZH Tlumačov obdrží diplom za připravenost hřebců.
Chovatelé 10 plemenných klisen narozených v rámci PK ČT s nejvyšším hodnocením
exteriéru při zápisu do PK obdrží příspěvek ve výši 3.000,-Kč.
Chovatelé 10 plemenných klisen narozených v rámci PK ČT s nejvyšším hodnocením
výkonnostních zkoušek obdrží příspěvek ve výši 3.000,-Kč.
Za reprezentaci českého chovu v zahraničí a dlouhodobou tuzemskou prezentaci koní
plemene ČT bylo navrženo a schváleno ocenění pro koně ve výši 10.000,-Kč (5.000,- pro
chovatele a 5.000,- pro majitele koně, v případě spřežení náleží odměna kočímu). Návrhy koní
pro ocenění budou projednány na dalším předsednictvu.
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3. Rada plemenné knihy – volba předsedy
Členové RPK ČT se již sešli na své první schůzce dne 10.1.2017 v Brně, ze které byl proveden
zápis. Předsedou RPK byl jednomyslně schválen Václav Štěrba.
4. Nové stanovy spolku
Oslovenou advokátní kanceláří byl předložen návrh nových stanov spolku. Členové
předsednictva dostali návrh k prostudování. Na příští jednání předsednictva bude pozván
zástupce právní kanceláře k vysvětlení a doplnění případných připomínek ze strany
předsednictva. Poté bude návrh nových stanov zveřejněn na webových stránkách spolku
www.schct.cz pro případné připomínky z řad členů spolku.
5. Změny majitelů koní a označování koní
Změny majitelů může provádět pouze sekretariát nebo v terénu přímo hodnotitelé ČT – Ing.
Holík a Ing. Klos. Označovat koně plemene ČT jsou oprávněni pouze hodnotitelé ČT – Ing. Klos a
Ing. Holík. Změny a označení koní provedené jinou než schválenou a oprávněnou osobou
nebudou akceptovány.
6. Současná situace v SCHČT











shromáždění členské základny KONFERENCE a jí předcházející členské schůze ze dne
7.12.2016 v Jihlavě, proběhly řádně a její usnesení jsou PLATNÁ;
nově zvolené předsednictvo a Rada PKČT vykonává svou funkci v plném rozsahu;
předsednictvo schvaluje zveřejnění zkráceného zápisu ze společné schůze v Jihlavě na
webových stránkách spolku;
předsednictvo jednomyslně schválilo dočasné přemístění některé agendy a vybavení
kanceláře SCHČT ze ZH Písek, předsednictvem byli pověřeni následující osoby: M.
Perníček, Ing. L. Krulich, Z. Pavelková a Ing. Králová bude přítomna jako svědek,
důvodem provedení tohoto kroku jsou neodkladné účetní uzávěrky roku 2016,
zpracování silniční daně, vypořádání účetních operací vzhledem k MZe a čerpaným
dotačním prostředkům, dále obsazení kanceláře svazu neoprávněnými osobami ing.
Novákovou, pro kterou pracovní poměr skončil dnem 20.12.2016 a která neuposlechla
výzvy k předání agendy a p. ing. Hurtíkovou (zaměstnanec firmy Equiservis Konzulent),
obě osoby znemožňují přístup do kanceláře zaměstnankyni svazu – účetní, p. Pavelkové
a tato nemůže vykonávat svoji pracovní činnost;
následně předsednictvo vyzve Ing. Zicha a Ing. Novákovou k vydání účetních dokladů
které vystavili, uzavřených smluv a ostatních dokladů a přístupových práv;
dále předsednictvo rozhodlo o provedení právních kroků ohledně nezákonného jednání
pana ing. R. Zicha;
předsednictvo rozhodlo o podání žalob na jednotlivá usnesení z jednání předsednictva,
svolávané ing. R. Zichem a taktéž i na nálezy RoK;
předsednictvo rozhodlo o zveřejnění výzvy členům SCHČT ohledně konání oblastních
schůzí SCHČT, svolávané neoprávněnou osobou p. ing. Zichem;
prověření nové pracovní smlouvy p. ing. Novákové právním zástupcem, vyvození
důsledků a následně podaní žaloby
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7. Různé







Přeřazení hřebečka Jesferry nar. 6.5.2015 z TO Suchá do jiného testačního zařízení.
Ohledně samotného přeřazení hřebečka nemá předsednictvo výhrady. Ovšem
upozorňuje majitele hřebečka na nutnost vyjádření ze strany TO Písek a z hlediska
zootechnického poukazuje na případné problémy při zařazování hřebečka do stáda,
které by mohlo mít pro koně i fatální následky.
Vyvoláno jednání s redakční radou časopisu Koně ohledně další spolupráce – vyřídí M.
Perníček.
Preferovaní hřebci pro rok 2017 byli Radou PKČT navrženi a předsednictvem
odsouhlaseni hřebci 2212 Compliment a 2187 All Star.
Ing. Klos a Ing. Holík připraví do příštího předsednictva návrh na vyúčtování zápisu a
označení hříběte pod klisnou.
Katalog hřebců 2017 – 850 výtisků, uzávěrka 27.1.2017, předání do tisku, datum
vyhotovení 10.2.2017, následné rozesílání členům i s fakturou na zaplacení členských
příspěvků – zodpovídá V. Boušková.

KVALIFIKAČNÍ KOLA SKOKU VE VOLNOSTI 2017
4.3.2017 - Albertovec - severomoravská oblast
4.3.2017 - VFÚ Brno - jihomoravská oblast a Vysočina
10.3.2017 - Heroutice - středočeská oblast a Praha
10.3.2017 - ZH Tlumačov - oblast Tlumačov a Zlínsko
11.3.2017 - ZH Písek - jihočeská oblast
11.3.2017 - Měník - východočeská oblast
18.3.2017 - Štěnovický Borek - západočeská oblast
25.3.2017 - FINÁLE - ZH TLUMAČOV
Zápis RPK v příloze
Zapsala: Ing. Barbora Králová
Schválil: Miloslav Perníček
(předseda spolku)
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