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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 31.10.2017 VELKÝ RYBNÍK 
 
Přítomní:  Miloslav Perníček, MVDr. Josef Lysák, Václav Štěrba (odchod 12:00) , Václava 
Boušková, Kincl Josef, Kubištová Michaela, Karel Růžička, MVDr. Horník František, Ing. Leopold 
Mamica  
Omluveni: Mgr. Barbara Hassová, Ing. Ladislav Krulich, Ing. Barbora Králová 
 
Začátek jednání 10.30 hod. 
 
PROGRAM: 
 

1. II. předvýběr hřebců do plemenitby 2017 
2. Výzva MZe 
3. Sdělení a pokyny z RPK ČT 
4. Dotace a žádosti 
5. Členská základna 
6. Ostatní 

 
 
1) II. předvýběr hřebců do plemenitby 2017 
Do II. předvýběru přihlášeno 35 hřebců, po RTG vyřazeno 6 hřebců, účast k 15.10.2017 potvrdilo 
17 mladých hřebců a o zápis žádají 2 straší hřebci. Apelovat na majitele hřebců, aby byly 
dodržovány předepsané termíny. Katalog – výroba a tisk nejpozději do 9.11.2017 – zařídí V. 
Boušková.  Konečné složení hodnotící komise po doporučení předsedy RPK ČT p. V. Štěrby - 
Václav Štěrba - předseda, Ing. Roman Klos, MVDr. Josef Lysák, Ing. Leopold Mamica, Stanislav 
Hošák ml. (jezdecká veřejnost) - náhradníci: Josef Kincl st., Miloslav Perníček, Mgr. Barbara 
Hassová, Roman Drahota 

 
2)  Výzva MZe 
Dne 11.10.2017 byla do datové schránky spolku doručena výzva Ministerstva zemědělství ČR, 
jako žadateli k doplnění podaných žádostí za rok 2017 na dotační programy 2.A. Udržování a 
zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat a 9.A.a. Speciální 
poradenství pro živočišnou výrobu pro rok 2017. Lhůta pro doplnění byla splněna.  
Dne 25.10.2017 byly předsednictvem všechny požadované dokumenty předloženy na MZe. Stále 
se čeká na vyjádření zástupců MZe o poskytnutí finanční podpory spolku. Zástupci MZe prozatím 
telefonicky zkontaktovali M. Perníčka a potvrdili přijetí doplněných dokumentů, o rozhodnutí 
budou spolek informovat písemně. 
 
3) Sdělení a pokyny z RPK ČT 
Předseda RPK Václav Štěrba informoval předsednictvo o jednání a závěrech RPK ČT. Z každého 
jednání jsou pořízeny zápisy, které jsou zveřejněny na webových stránkách spolku.  Upozornil 
na připravované školení hodnotitelů SCHČT, jehož přípravou je pověřen předseda RPK, jsou 
zajištěny dva termíny na měsíc prosinec (6.12. - Mendelova univerzita Brno, 8.12 – Velká 
Chuchle). Požadavek na kompletní seznam hřebců, kteří mají zaplacené poplatky za udělení 
výběru pro rok 2017 (dle zaplacených poplatků - faktur) – zařídí Pavelková, Ing. Králová.  
Probrána problematika registrace hříbat ČT a zápisy klisen firmou Equiservis Konzulent s.r.o.. 
Nadále se stává, že registrace hříbat provádí zaměstnanci firmy EK (konkr. p. Kozák). Nutno 
upozornit chovatele, že od roku 2015 jsou schválenými hodnotiteli pro uznanou plemennou 
knihu českého teplokrevníka pan Ing. Jiří Holík (Čechy) a Ing. Roman Klos (Morava, 
Vysočina, východní Čechy). Tito hodnotitelé jsou zaměstnanci SCHČT a jejich zápisy a 
registrace pro plemeno ČT uznává Ústřední evidence koní ČR, jiné osoby nebyly schváleny a 
proto označení koně, hříběte neoprávněnou osobou nemusí být zaregistrováno do PK ČT, ale 
pouze do teplokrevného typu. Toto rozhodnutí akceptuje i Ústřední evidence koní ČR, která 
průkazy koní vydává. Rozhodně nejsou na místě obavy o registrace koní ČT, svaz a jeho 
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hodnotitelé své služby poskytují bez omezení, tak jak tomu bylo v roce 2015 a 2016. Všechny 
požadavky chovatelů jsou svazovými hodnotiteli řádně a včas vyřízeny. Každý chovatel, který se 
rozhodne chovat koně plemene ČT, by měl dodržovat předepsané podmínky UCHS a stanovená 
pravidla pro označování koní dle § 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhlášky č. 
136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 
1.1.2016, potom se nemůže stát, že jeho kůň bude evidován pouze jako teplokrevný typ nebo 
neregistrován do plemenné knihy ČT. Upozornit dopisem firmu Equiservis Konzulent s.r.o. o 
jasném porušení předepsaných podmínek Uznaného chovatelského sdružení (SCHČT) a 
nerespektování stanovených pravidel pro označování koní. 
Žádost hodnotitelů koní SCHČT Ing. Klose a Ing. Holíka, aby chovatelé narození svých hříbat 
hlásili včas (majitel má povinnost zaslat do 21 dnů ode dne narození hříběte modrý průpis 
připouštěcího lístku hodnotitelům SCHČT nebo telefonicky popř. e-mailem kontaktovat dané 
hodnotitele). Svůj požadavek hodnotitelé překládají z důvodu včasného naplánování výjezdů 
k registracím. 
 
4) Dotace a žádosti 
Dne 30.10.2017 bylo prostřednictvím M. Kubištové na SZIF RO České Budějovice podáno 400 
žádostí o podporu (VZ klisen, AP, OP, Preferovaní hřebci), další žádosti na KMK a přehlídky 
SCHČT  byly pečlivě zpracovány a předloženy na SZIF společně s kompletními žádostmi na 
vedení plemenné knihy za všechna 4 čtvrtletí roku 2017. Byl podán odklad na předložení 
proplacení žádostí na pořádání seminářů – školení hodnotitelů a II. předvýběru Heroutice 2017. 
 
5) Členská základna 
Zaslané přihlášky o členství v SCHČT byly schváleny jednomyslně. 
 
6) Ostatní 
 

 Hřebec 1879 Clin d'Or ČT byl po sportovní testaci v Německu prodán. 
 Hřebci pro připouštěcí sezónu 2018 – prozatím jsou rozjednáni tito hřebci: 2225 Cola, 

2227 Monaco (pouze na část sezóny), 1746 Chico´s Boy, v jednání další drezurní hřebec. 
 Webové stránky spolku + vlastnictví domény schct.cz– byl přijat návrh správcem webu 

V. Bouškové o dočasné převedení vlastnictví domény spolku, neboť hrozí možnost 
zneužití neoprávněnou osobou. A proto se určuje, aby vlastnictví domény spolku 
„schct.cz“ bylo v nejbližší době převedeno na správce hostingu Web4ce s.r.o., který 
doménu bude vlastnit do pravomocných rozhodnutí soudu. Záležitostí pověřeni V. 
Boušková a K. Růžička. Odsouhlaseno jednomyslně. 

 Předsednictvo bylo seznámeno s dopisem pana JUDr. Šrubaře adresovaný Ing. B. Králové 
a K. Růžičkovi k podání vysvětlení ke zrušení společné schůze všech orgánů spolku dne 
6.10.2017 v Jihlavě, požadavek na rozpočet II. předvýběru hřebců v Herouticích, prodej 
svazového hřebce Clin d'Or. Panu JUDr. Šrubařovi bude písemně odpovězeno. 

 Zahájení vyjednávání s imunogenetickými laboratořemi na jednotné ceně zpracování 
paternity, testu DNA pro chovatele koní plemene ČT, možnost sepsání smlouvy, která by 
zaručovala výhodnější podmínky pro chovatele – pověřeni Doc. Ing. Jiskrová, Ing. Klos 

 Další předsednictvo dne 10.11.2017 Heroutice 
 
 

Zapsala: Boušková Václava 
Schválil: Miloslav Perníček 


