
Zápis z jednání územní členské schůze SCHČT pro Čechy - 20.4.2016, Jezdecký areál
Zduchovice, č.p. 28, 262 63 Zduchovice

Územní  členskou  schůzi  zahájil  s  mírným  zpožděním  předseda  předsednictva  M.  Perníček.
Následně delegátka Mgr. K. Hanušová vznesla připomínku, že v jednání této schůze mohou dle
stanov hlasovat jen delegáti zvolení na oblastních členských schůzích, nikoliv delegáti s mandátem
vzniklým na základě vlastnictví nejméně 10 plemenných klisen či hřebců zapsaných aktuálně v PK
ČT. Toto předseda předsednictva rozporoval a trval, v rozporu se stanovami, na umožnění hlasování
delegátům  s  mandátem  na  základě  vlastnictví  (držení)  více  než  10  chovných  klisen  a  hřebců.
Rozpoutala  se  diskuse  na  toto  téma.  K  jednotnému  stanovisku  však  plénum  nedošlo.  Nato
předseda  územní  členskou  schůzi  rozpustil  a  opustil  jednací  sál.  Spolu  s  ním  odešla  i  část
přítomných.  

1. 18:40 hod - zbývající přítomní se rozhodli pokračovat v jednání územní členské schůze podle
programu uvedeného na pozvánce. Byla oznámena přítomnost 29 delegátů z celkového 
možného počtu 48, schůze byla tedy usnášeníschopná.

Jako předsedající byl navržen Ing. O. Vondrouš – hlasováním byl na tuto funkci přijat – PRO 
- 24, PROTI - 2, HLASOVÁNÍ SE ZDRŽEL – 1

Přítomní delegáti byli seznámeni se skutečností, že bude pořizován zvukový záznam celého 
jednání. Proti tomuto sdělení nikdo nevznesl námitky.

Skrutátorem byl jmenován J. Chýle.
Na funkci zapisovatele/pořizovatele zápisu ze schůze byla navržena Ing. J. Kreidlová – 
zvolena PRO 25, HLASOVÁNÍ SE ZDRŽEL 1

2. Volba pracovních komisí 
Volba mandátové komise – navržena a následně zvolena ve složení 
Cepková PRO 25, HLASOVÁNÍ SE ZDRŽEL 1
Kolbová PRO 25, HLASOVÁNÍ SE ZDRŽEL 1
Kůstková PRO 26, HLASOVÁNÍ SE ZDRŽEL 1 

Volba volební komise – předsedající schůze navrhl hlasování o všech navržených najednou en
bloc – komise navržena a následně zvolena ve složení 
Mgr. K. Hanušová, Bohdaský, Ing. V. Straka  PRO 25, HLASOVÁNÍ SE ZDRŽEL 1

Pro ověření pořízeného zápisu byly navrženy Mgr. P. Svobodová a Z. Bártová – zvoleny en   
bloc PRO 26, HLASOVÁNÍ SE ZDRŽEL 2

Mandátová komise ověřila a potvrdila mandát k hlasování na územní členské schůzi v  
počtu 29 zvolených delegátů.

Po zvolení komisí pokračoval předsedající schůze podle schváleného programu dalšími   
volbami, pro které byly použity připravené volební lístky:

3. Tajná volba předsedy – kandidátem na předsedu byl zvolen MVDr. Z. Vítů (27 hlasů)
- Miloslav Perníček (1 hlas)
- Luboš Kozák se kandidatury vzdal



- 1 hlas byl neplatný

4. Tajná volba 3 členů předsednictva 
- Malý (27 hlasů)
- J. Chýle (29 hlasů)
- Z. Hrnčíř (29 hlasů)
- H. Civišová (1 hlas) – z kandidatury odstoupila
- Ing. O. Vondrouš (1 hlasů)

5. Tajná volba 9. člena předsednictva - kandidátem byla zvolena Ing. Jana Kreidlová (27 
hlasů)
- Michaela Kubištová (1 hlas)

6. Návrh na složení Rady plemenné knihy 
- Ing. O. Vondrouš (27 hlasů)
- L. Kozák (28 hlasů)
- p. Šíma (28 hlasů)
- J. Chýle (2 hlasy)
- St. Hošák (1 hlas)
- Z. Hrnčíř (1 hlas)

7. Návrh na složení Kontrolní komise (§262 - §264) a Rozhodčí komise (§265 - §267) 
Kontrolní a revizní komise:
- V. Bohdaský (29 hlasů) 
- Ing. L. Jelínek (6 hlasů
- JUDr. J. Staněk (28 hlasů)
- Ing. V. Straka (3 hlasy)
- Č. Šrubař (1 hlas)
Rozhodčí komise: 
- Ing. V. Straka (25 hlasů)
- I. Cepková (27 hlasů)
- Ing. M. Šímová (27 hlasů)

Vypracované Usnesení zemské členské schůze pro oblast Čech bylo schváleno 28 hlasy – 1 delegát 
nebyl hlasování přítomen.
Schůze byla ukončena v 19:57 hod.

PŘÍLOHY ZÁPISU:
 prezenční listina – zvolení delegáti a hosté

Zapsala: Ing. Jana Kreidlová
Ověřily: Mgr. P. Svobodová a Z. Bártová 


