Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR
Hřebčinec Nemošice, Nemošice 29, 530 03 Pardubice
Tel.: 603 525 377

www.studbookcs.cz

E-mail: schcs@studbookcs.cz

Zápis z valné hromady, konané dne 1. 4. 2016 v Mněticích
Začátek v 11.00 hod., účast dle prezenční listiny.
1. Zahájení,
Přivítání členů, přivítání hostů.
2. Přednesení a schválení programu valné hromady.
3. Volba a schválení pracovního předsednictva valné hromady: Ing. Z. Műller, Jaroslav Hupka
MVDr. V. Holý, schváleno
4. Volba a schválení mandátové komise: L. Zavadilová, Petr Ticháček, MVDr. J. Műller,
schváleno
5. Volba a schválení návrhové a volební komise: MVDr. V. Holý, Ing. F. Petřík, Ing. D.
Vantroba, schváleno
6. Schválení oveřovatele zápisu: Jaroslav Hupka, schváleno
Zapisovatel: L. Zavadilová
7. Zpráva mandátové komise:
Přítomných členů 22, omluvených 12, celkem počet členů 34, mandátová komise shledala
valnou hromadu usnášeníschopnou.
8. Zpráva o činnosti svazu v roce 2015, přednesl Ing. Z. Műller: Připouštění klisen, registrace
hříbat, výkonnostní zkoušky klisen, 80 denní test hřebců, korung, sportovní testace, výstava hříbat,
Lanaken, šampionáty mladých koní, ME juniorů Wr. Neustadt, nutné zahraniční starty, výběry
starších hřebců u chovatele nebo na korungu, zařazovat přínosné hřebce, hodnocení šlechtitelského
programu, cílem kůň konkurenceschopný v zahraničí, nutná větší aktivita chovatelů a spolupráce se
stanicemi hřebců, více využívat intenzivní reprodukční metody.
Aktivity a sportovní výsledky za rok 2015 shrnuty v ročence.
Plán činnosti na rok 2016, Ing. Z. Műller: V roce 2016 pokračovat v dosavadních aktivitách,
omezení podpory na sportovní činnost – Moravský šampionát minimální podpora – 35.000,-, zrušen
Martinický šampionát ml. k., výstavy hříbat na 3 místech, povýšit odměny chovatelům (rozšířit
odměny i na dětské a juniorské kategorie), snaha podporovat informovanost o zahraničním dění
9. Zpráva revizní komise o kontrole, provedené 21. 3.2016 Ing. Milanem Plhalem,
předneseno v.z. L. Zavadilovou.
Pokladna
Počáteční stav k 1. 1. 2015 ………………………………..
Příjmy v roce 2015 ………………………………………..
Výdaje v roce 2015 ……………………………………….
Zůstatek k 31. 12. 15 ……………………………………
Celkem bylo prověřeno 206 pokladních dokladů.

19.045,259.400,264.592,13.853,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Běžný účet
Počáteční stav k 1. 1. 2015 ……………………………….
Příjmy v roce 2015 ……………………………………...
Výdaje v roce 2015 …………………………………….
Zůstatek k 31.12.2015 ……………………………………

1,076.988,55
1,879.671,83
2,037.931,45
918.728,93

Kč
Kč
Kč
Kč

Bylo prověřeno 52 výpisů z běžného účtu. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Rozdíly mezi zůstatkem běžného účtu a peněžním deníkem nebyly zjištěny.
10. Zpráva o hospodaření za rok 2015, přednesla Ing. Lucie Zavadilová:
Všichni přítomní obdrželi podrobný přehled.
Shrnutí: Náklady: konstantní náklady 720 968 Kč, testace koní 347 477 Kč, chovatelské prémie
120 080 Kč, osvěta 291 220 Kč. Vyplacené dotace na ZV klisen 524.000 Kč. Celkem náklady
2,003.875 Kč
Příjmy: dotace vedení PK, přehlídky a zveřejňování výsledků plem. práce 1,050.706 Kč, dotace na
ZV klisen 576 000 Kč, tržby za poplatky 261.027 Kč, členské příspěvky 14.500 Kč. Celkem příjmy
1,902.294 Kč
Rozdíl příjmy – náklady: -101.581 Kč
Zpráva o majetku svazu, přednesla Ing. Lucie Zavadilová:
Tiskárna HP (zakoupena 2013, 4.534,- Kč), 1 notebook (z roku cca 2003), 1 telefon (1.150,-) ,
předváděcí oblečení s logem CS (r. 2014 a 2015), lonž. bič 3 ks, překážkový materiál (nový 2015
v ceně 58.332,-), logo CS deska starší, reklamní bannery 3 ks a roll-upy 2 ks (2015)
11. Rozpočet na rok 2016, přednesla Ing. Lucie Zavadilová
Předpokl. náklady (zaokrouhl.): -1,970.800,- Kč
Předpokl. příjmy (zaokrouhl.):
1,972.300,- Kč
Předpokládaný výsledek hospodaření : + 1.500 Kč
Všichni přítomní obdrželi podrobný rozpočet
12. Zpráva o sportovních aktivitách v roce 2015, přednesl MVDr. Vít Holý:
Otestovanost populace 2 – 3 % (v zahraničí asi 4%) – obecný problém, velmi problematické
statistické hodnocení, výstupy statistik jsou nevěrohodné. Nejdůležitější je hodnocení 5 a 6 letých
koní (zde se nejvíce projeví samotná schopnost koně). Starší mají velký vliv jezdce a prostředí,
4letý ročník je informativní a nelze dělat podstatné závěry. Nejdůležitější je osvěta ve výcviku
jezdců a koní, přesvědčovat jezdce, aby na koních jezdili a sportovali. Nutno vážit si drobných
chovatelů s 1 – 2 klisnami a pořadatelů závodů.
Ing. Z. Műller: Přednesl ve zprávě o činnosti v bodu 8.
13. Sazebník poplatků PK CS na rok 2016, přednesla Ing. Lucie Zavadilová. Zůstává
stávající, naposledy měněn v r. 2012.
Schváleno.
14. Návrhy členů Rady plemenné knihy na období 2016 - 2020: Ze stávající odstupuje Ing.
František Petřík, Ing. Jiří Meloun, MVDr. Helena Holá.
Návrhy nových členů: Jan Chýle (s díky odmítl), Rudolf Doležal (souhlasí, nepřítomen), Ing. Petr
Žlumov, MVDr. Josef Dvořák (s díky odmítl), Jana Hanáková (souhlasí, přítomna), Luboš Kozák
(nepřítomen, nevíme, zda souhlasí) + stávající Ing. Vantroba, MVDr. Muller
Dle stanov vybrány návrhy, Radu PK má jmenovat předsednictvo na základě návrhů doporučených
valnou hromadou.

15. Diskuse.
JUDr. Jaroslav Staněk Je fieba pořádat přehlídky a veřejně oceňovat práci drobných chovatelů,
vyřazovat nekvalitú hřebce a posflit autorifu sv.lzll při chovatelské práci klást důraz na charakter
koní a jejich jezditelnost pro bě*rého uživatele.
Jan Chýle: Vysoký mezinárodní sport klade sám o sobě velké nároky na charakter koně a u koně,
který tímto projde, není nutno o jeho charakteru pochybovat. Třídění hřebců zajišťuje th a není
nutno je regulovat shora.
Pozitivní áodnocení dlouhodobe činnosti MVDr. Víta Holého pro Svaz chovatelů slovenského
teplokrevníka v Č& uanání k jeho chovatelské práci, odbornosti a vystupovrání.
Ing. D. Vantroba: Kladné áodnocení přehlídky hříbat v MariárrskýchLáTllcha potomstva hřebce
Tarzart
Ing. František Peťík:Ikitika obecné tendence (u nás i ve světě) vybírat hfubce pouze podle
qýkonnosti, není kladen důraz na exterier, sílu kostry a zootechnické paramefiy. Výsledkem je
áoršování exterieru a zeslabovrání kosty plemenných zrííat,což je vážr.tý problém na několik
generací. Nemáme nekriticky přebírat z ciany vše, co vidíme.
tng. Zdeněk Muller: Je ale nutné zpnéžentkoně, aby se kuň dobře prodal, musí mít především
předpoklad výkonnosti. Nutrá osvěta a více infomrací chovatelům. Je nutro mít rozdílné názory podmiňují vluoj a posun kupředu, budou-li mít všichni stejný náaor,není to efektivní.
MVDr. Vít Holý: Je nutno chovat koně podle základních zootechnických zrásad, jedině tak lze
dosabnout dlou}rodobeho úspěchu. Použvat vlastú roanm a nekopírovat slepě zatraničí.Klá§t
důraz na kvalitu klisen a kvalitní klisny v chovu aktivně vytřívat.
|ng.Z. Motyginová: Nabídka pomoci s osvětou a informovaností veřejnosti
Rudolf Janský: Dotaz na výběrovou komisi z korungu ohledně nezařazenihřebce Casidi
16.

Hlasování o usnesení - usnesení schváleno.

27.Závér.
Zapsala: Ing. Lucie Z.avadilová
Ověřil: Jaroslav Hupka

V Mněticích, l.

dubna 2016
J. Hupka

