Zápis z náhradní členské schůze Českého svazu chovatelů haflingů
konané dne 26. listopadu 2016 od 11,45 hod. v restauraci U Nedbálků
Přítomni: dle prezenční listiny
I.
Schůzi zahájil MVDr. J. Dražan, který přivítal přítomné s tím, že navrhuje za řídícího schůze Ing. M.
Řeháka. Navrhl, aby se chůze řídila programem uvedeným na pozvánce s drobnou změnou v pořadí
bodů z organizačních důvodů, tj.:
zahájení, volba pracovních orgánů schůze
schválení programu schůze
zpráva předsednictva o činnosti spolku od poslední členské schůze
seznámení s výsledky zápisů do plemenných knih a s výsledky zkoušek výkonnosti
akce spolku v roce 2016 včetně činnosti spolku a jeho členů v zahraničí
zpráva sportovní komise
zpráva o hospodaření spolku
zpráva kontrolní komise spolku
plán činnosti spolku na rok 2017
diskuse o dalším směřování šlechtění plemene hafling v ČR
diskuse, různé
návrh na usnesení, schválení usnesení
Hlasování: 33 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
Program byl schválen.
Předsedající schůze seznámil s návrhem na složení pracovních komisí schůze:
návrhová komise: Blahoslav Políček, Hana Drábková
skrutátor: Ing. Iva Daťková
zapisovatel: Ing. Veronika Jenikovská
ověřovatelé zápisu: MVDr. Martina Kuthanová, Jana Kuchařová
Hlasování: 33 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
Schůze schválila složení pracovních orgánů.
II.
Předseda MVDr. Jaroslav Dražan přednesl zprávu o činnosti svazu za uplynulé období od poslední
členské schůze. Poděkoval za aktivní spolupráci všem členům a stručně shrnul hlavní aktivity v roce
2016, které budou podrobně představeny v následujících bodech.
Dále informoval o plnění usnesení z poslední členské schůze. Legislativní kroky v návaznosti na změnu
občanského zákoníku byly provedeny. Byla založena sportovní komise, která v roce 2016 zrealizovala
nultý ročník HaflingerCupu a zorganizovala MČR v sedlových disciplínách v Pardubicích. Dále bylo

v rámci sportovních akcí uspořádáno soustředění. Zástupkyní ve sportovní komisi Světového svazu je
Tereza Sixtová.
Informoval o nové evropské zootechnické legislativě, kterou bude nutné do roku 2018
implementovat do české legislativy. Z nového evropského nařízení vyplývá například povinnost, aby
podmínky šlechtění stanovovala země původu, a plemenné knihy v ostatních zemích musí tyto
podmínky přebrat. Pro světový svaz chovatelů haflingů z toho vyplývá povinnost sjednotit systém
hodnocení, chovný cíl i šlechtitelský program. Důsledkem bude samozřejmě i nutnost zásadní úpravy
Řádu PK haflinga v ČR. Členové mohou v průběhu roku 2017 podávat konkrétní podněty k úpravám
Řádu PK haflinga.
Informoval o vývoji v dění v rámci Světového a Evropského svazu chovatelů haflingů. V Itálii se
výrazně změnilo vedení Jihotyrolského i Italského svazu. ČR byla oslovena světovým svazem s žádostí
o uspořádání mezinárodní akce pro region střední a východní Evropy. ČSCHH proto pracuje na
přípravě akce, která proběhne pravděpodobně v Pardubicích, první víkend v srpnu. V této souvislosti
byla podána žádost o dotaci na tuto akci na Ministerstvo zemědělství. Finančně by měl přispět i
světový svaz. Vyzval členy, aby se pokoušeli pro akci sehnat další případné možnosti financování
(např. ze strany sponzorů).
Zmínil úspěchy člena ČSCHH Zdeňka Musila v soutěžích v orbě, kde velmi dobře reprezentuje
plemeno.

III.
MVDr. Martina Daťková seznámila schůzi s výsledky chovatelských akcí. Seznámila schůzi s výsledky
šlechtění za rok 2016.
IV.
Ing. Veronika Jenikovská informovala tuzemských akcích v průběhu roku 2016. V letošním roce se
jednalo především o akce v rámci výstavy Kůň v akci, kde proběhl Národní šampionát mladých klisen
a MČR v sedlových disciplínách.
Připomněla velmi úspěšnou účast hřebce Amarantha v anketě o Nejkrásnějšího koně.
V.
Ing. Ladislav Kmoníček informoval o činnosti sportovní komise, která se v roce 2016 sešla celkem
třikrát a participovala na organizaci HaflingerCupu a MČR v sedlových disciplínách. Pro rok 2017 se
chystá pokračovat v této činnosti a spolupracovat na mezinárodní akci pořádané společně se
světovým svazem. Chystá se také účast českých jezdců na některé zahraniční akci v Německu nebo
Rakousku.
Připomněl velmi dobré výsledky bratrů Kořínkových, kteří soutěží ve spřežení.
V rámci tohoto bodu proběhlo vyhlášení HaflingerCupu. Kompletní výsledky budou zveřejněny na
webu.
VI.
Ing. Veronika Jenikovská přednesla zprávu o hospodaření svazu za rok 2015 a o stavu na účtech k 20.
11. 2016 (viz příloha k tomuto zápisu). Účetnictví zpracovává Zdena Prášková.
Vzhledem ke dvěma proběhlým zahraničním akcím v roce 2015 byl celkový výsledek hospodaření
záporný (příspěvky na cestovné a další náklady spojené s reprezentací na akcích).
VII.

JUDr. Pavel Juchelka přednesl schůzi zprávu kontrolní komise, která po prověření účetních knih
nezjistila ve vedení účetnictví svazu žádné nedostatky, a za komisi doporučila schůzi účetní uzávěrku
schválit.
Hlasování: 33 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
Schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2015.
JUDr. Juchelka dále informoval o vývoji soudního sporu se členem ČSCHH Ing. Martinem Peterkou,
který napadl platnost valné hromady ČSCHH v roce 2014. Aktuálně je žaloba k projednání na
Krajském soudu České Budějovice.
VIII.
Plán činnosti na rok 2017 počítá s obvyklými akcemi. Svody, zkoušky výkonnosti a licentace budou
v budoucnu co nejvíce spojovány s akcemi ostatních chovatelských svazů.
Pro rok 2017 zatím navržen termín 10. 6. – Kuchařovice (svod, ZV v tahu i pod sedlem), 17. 6. –
Vrchovany (svod a ZV pod sedlem), dále Olbramovice (konec května nebo polovina června) a
východní Čechy nebo severní Morava. Termíny budou upřesněny a zveřejněny na webu.
Zdeněk Musil informoval o akci v Čechách pod Kosířem (22. – 23. 7.) a o Polním dni s koňmi, který se
koná ve Zvonovicích na Vyškovsku 26. srpna.
J. Dražan navrhl udělit Zdeňkovi Musilovi a manželům Drápelovým čestné členství ve svazu za jejich
dlouhodobé zásluhy o rozvoj chovu haflingů v ČR.
Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti
Schůze schvaluje udělení čestného členství Zdeňkovi Musilovi a manželům Drápelovým.

Přestávka 13,00 hod. – 14,00 hod.

IX.

J. Dražan: Shrnul vývoj šlechtění haflingů, kteří vznikli z malých horských koní pro potřeby místních
obyvatel živících se zemědělstvím. Postupně se ale přirozeně měnily potřeby šlechtění a haflingové se
přizpůsobili poptávce po hobby koních a koních do nižšího sportu. Ztrácí se mohutnost, zhoršuje se
charakter a vznikají zdravotní problémy (např. letní vyrážka, metabolické problémy).
Na úrovni světového svazu je nyní shoda na tom, že se nebude dále šlechtit špičkový sportovní kůň,
ale kůň pro rodinu, který má všestranné využití a odpovídající charakter i temperament.
Navrhuje v rámci budoucích úprav Řádu PK zařadit hodnocení charakteru v rámci svodů a licentací.
Staniční test, který je jedinou spolehlivou metodou pro hodnocení charakteru, bohužel není reálný.
Dále je nutné sledovat více zdravotní stav a propagovat hřebce, kteří prokazatelně dávají kvalitné
potomstvo.
V. Sixtová: Problémem hodnocení charakteru i nyní v rámci zkoušek výkonnosti je jednak nemožnost
posoudit objektivně charakter v rámci krátké zkoušky a mnohdy také nízká kompetentnost
hodnotitelů.
J. Kuchařová: Navrhuje pro rok 2018 snížit členské poplatky na 300 Kč.
P. Studnička: Ve srovnání s jinými chovatelskými svazy je úroveň členských příspěvků (aktuálně 200
Kč) v ČSCHH jedna z nejnižších. Je pro zachování výše 500 Kč, jak bylo schváleno počínaje rokem 2017
na VH 2016.

M. Řehák: Obává se, aby zvýšení příspěvků nedošlo k úbytku členů.
V. Jenikovská: Je pro zachování úrovně 500 Kč. V loňském roce došlo k prvnímu zvýšení příspěvků za
dobu existence svazu. Naproti tomu aktivity svazu za dobu jeho působnosti narostly hlavně
v posledních cca šesti letech zásadně.
Hlasování: 2 pro, 2 se zdrželi hlasování, 29 proti
Členské příspěvky zůstávají ve výši 500 Kč.
J. Dražan navrhuje konání licentace hřebců v rámci körungu jiných chovatelských svazů.
V. Sixtová: Navrhuje zvážit pro přeřazování klisen do vyšších oddílů PK na základě zkoušek výkonnosti
omezení, aby nebyl posun příliš velký vzhledem k hodnocení exteriéru.
V. Jenikovská: Informovala o navržené změně ŘPK pro rok 2017 – Rada PK vypracuje zmírnění
negativního hodnocení bílých odznaků.
P. Studnička: Sportovní komise navrhuje i další změny podmínek zkoušek výkonnosti.
X.
B. Políček přednesl návrh usnesení:
Členská schůze konaná dne 26. listopadu 2016 v restauraci U Nedbálků v Ostrovačicích:
Valná hromada ČSCHH
a) schvaluje:
1.
2.
3.
4.

program schůze a pracovní orgány schůze
zprávu o hospodaření spolku za rok 2015
plán činnosti spolku na rok 2017
čestné členství v ČSCHH pro Zdeňka Musila a manžele Drápelovi

b) neschvaluje:
1. návrh na snížení členského příspěvku a ponechává členský příspěvek ve výši 500,- Kč
c) bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zprávu předsedy o činnosti spolku od poslední členské schůze
výsledky zápisů do plemenných knih a výsledky zkoušek výkonnosti
informace o akcích spolku v roce 2016 a informace o výsledcích šampionátu a výstav
zprávu sportovní komise, včetně vyhodnocení výsledků Haflinger Cupu za rok 2016
zprávu kontrolní komise spolku
zprávu MVDr. Dražana o záměrech směřování chovu haflinga v rámci světového svazu
vyjádření JUDr. Juchelky k žalobě p. Peterky na ČSCHH

d) ukládá:
1. předsednictvu projednat možné společné chovatelské akce s ostatními chovatelskými svazy
2. předsednictvu a sportovní komisi spolupracovat se světovým svazem na přípravě
mezinárodní akce pro region střední a východní Evropy
3. sportovní komisi připravit návrh změn podmínek zkoušek výkonnosti
Hlasování: 33 pro/0 se zdrželo/0 proti
Schůze schvaluje navržené usnesení.

V Ostrovačicích dne 26. listopadu 2016

Zapsala:
……………………………………………
Ing. Veronika Jenikovská

Ověřily:
………………………………….
MVDr. Martina Kuthanová

…………………………………..
Jana Kuchařová

