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ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 19.4.2017 VELKÝ RYBNÍK 
 

Přítomní:  Miloslav Perníček, Ing. Barbora Králová, MVDr. Josef Lysák, Václav Štěrba, Václava 
Boušková, Kincl Josef, Kubištová Michaela, Karel Růžička, Mgr. Barbara Hassová, Ing. Ladislav 
Krulich 
 
Pořadatelé KMK: Mgr. Barbara Hassová, Ing. Klauz Antonín, Ing. Kateřina Mandysová, Vlastimil 
Kamír 
 
Začátek jednání 10.00 hod. 
 
PROGRAM: 
 

1. Skok ve volnosti 4 letých klisen – zhodnocení 
2. KMK 2017 
3. Třídění hříbat 
4. Členská základna 
5. Dotace 
6. Různé 
7. Schůze s pořadateli KMK 
 

 
1. Skok ve volnosti 4 letých klisen – zhodnocení 
 
Akce proběhla bez problémů. Zázemí pro konání bylo připraveno na vysoké úrovni. ZH 
Tlumačov bude zaslán děkovný dopis a finanční náležitosti budou plněny až po obdržení 
dotačních příspěvků. 
 
2. KMK 2017 
 
První kolo se konalo v Nových Zámcích. Pořadatelé mohou vypisovat i soutěže pro koně jiných 
plemenných knih. 
P. Bůžkové bude veřejně odpovězeno na zaslaný mail ohledně KMK– vypracuje B. Hassová 
 
 
3. Třídění hříbat 
 
Komise na třídění jsou stanoveny a budou zveřejněny na webových stránkách SCHČT. Na každou 
TO bude zaslán závazný seznam komisí, které budou hodnotit. Budou doporučeni i noví 
hodnotitelé pro stínové rozhodování. 
 
4. Členská základna 
 
Ing. Zich nedodal potřebné a několikrát urgované seznamy členů k 10.4.2017. Platby členských 
příspěvků bez sankčního poplatku pro čerpání členských výhod budou akceptovány při připsání 
na účet svazu do konce dubna. 
 
5. Dotace 
 
Žádosti o dotace budou podány ve stanoveném termínu. Zajistí člen pro legislativu a dotační 
politiku paní M. Kubištová. 
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6. Různé 
 
Pro předané doklady v kanceláři SCHČT dne 21.4.2017 bude vytvořena v účetnictví samostatná 
řada.  
V souvislosti s uspořádanými oblastními a následně náhradními schůzemi svolané Ing. Zichem se 
předsednictvo rozhodlo podat žaloby na všechna usnesení z těchto schůzí. Další postup Ing. 
Zicha považuje předsednictvo za zcela irelevantní a jednoznačně v neprospěch spolku. 
Předsednictvo vyzývá Ing. Zicha, aby již nečinil žádná právní jednání za spolek a vyčkal na 
pravomocné rozhodnutí soudu. Ohledně uspořádání mimořádných územních schůzí a 
Konference svolané Ing. Zichem vydá pro členy SCHČT předsednictvo prohlášení. V zásadě tyto 
schůze seznává za neplatné a neakceptovatelné. 
 
Školení hodnotitelů budou probíhat kontinuálně, noví hodnotitelé se budou doškolovat a pouze 
po absolvovaném školení budou moci být zařazeni do seznamu hodnotitelů. 
V. Štěrba bude oslovovat osoby ze seznamu hodnotitelů a zjišťovat, zda mají zájem o další 
působení v pozici hodnotitel.  
 
Seznam delegovaných kandidátů za SCHČT na konferenci ASCHK byl odeslán na ASCHK. 
 
S ČJF bude probíhat další jednání o spolupráci s chovateli. BLUP nebude uveden v ročence 
z důvodu její dřívější tiskové uzávěrky. Chovatelé budou se zpracovaným odhadem plemenné 
hodnoty  seznámeni na webových stránkách svazu. 
 
Svazová kancelář v Praze bude mít stanovené úřední dny a hodiny pro chovatele, které budou 
zveřejněny na webu SCHČT.  
 
RPK bude dostávat od sekretariátu aktualizovaný seznam hřebců, kteří mají zažádáno o výběr. 
Do RPK byla dočasně kooptována Eva Šimáčková místo Ing. Holíka, který nemůže z osobních 
důvodů v současné době plně vykonávat funkci v RPK. 
 
 
6.Schůze s pořadateli KMK - Začátek jednání 14.20 hod. 
 
Účelem tohoto setkání mělo za účel projednat financování KMK. Z toho vyplynulo upřesnění 
podmínek pro pořádání jednotlivých kol. Dostavili se zástupci pořadatelů - Borová, Heroutice, 
Zduchovice a Pardubice.  
Proběhlo seznámení přítomných pořadatelů s možností a zásadami účtování podkladů, které 
budou předávány na SZIF. 
Přítomnými nalezeny, konzultovány a připomínkovány výrazné nedostatky v zásadách pro 
všestrannost. Pokud nedojde k jejich úpravě, nelze za těchto podmínek KMK ve všestrannosti 
v budoucnosti pořádat.  
Bude zahájeno jednání o náhradních dvou kvalifikačních kolech – místo a čas bude upřesněno – 
zajišťuje Ing. Klauz 
 
 
Jednání ukončeno v 15.30 hod 
 
 

Zapsala: Ing. Barbora Králová 
                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                   Schválil: M. Perníček 
                                                                                                                                                    


