
Zápis z jednání předsednictva a sportovní komise Českého svazu chovatelů haflinga 

Praha, 1. 3. 2019 

Přítomni:   V. Jenikovská, P. Studnička, L. Kmoníček, V. Holíková, T. Sixtová, M. Studničková, L. 
Čermáková, P. Liška 
Omluveni: M. Horáková 

1. Zveřejňování zápisů ze schůzí 

Na základě požadavku Kontrolní komise budou zápisy z jednání Předsednictva a dalších schůzí 
zveřejňovány na webových stránkách svazu ve veřejné sekci. Na každou schůzi Předsednictva bude 
zván zároveň předseda Kontrolní komise. 
 

2. Soudní spor s M. Peterkou 
 
Na 17. června je svoláno jednání před odvolacím soudem ve věci žaloby M. Peterky na ČSCHH. 
Jednání se zúčastní právní zástupce svazu JUDr. Pavel Juchelka a L. Kmoníček. 

 
3. Schválení nových členů 

 
Předsednictvo ČSCHH schvaluje přihlášky k členství: 

• Jana Albertová 
• Kamila Kubátová 
• Věra Kiliánová 
• Kristýna Hošková 

 
4. Sportovní šampionát a výstava haflingů v Pardubicích 

 
Předsednictvo a sportovní komise projednaly detaily organizace a návrh propozic pro Sportovní 
šampionát a výstavu koní plemene hafling. Akce se uskuteční v rámci výstavy Koně v akci 
v Pardubicích.  
Pro výstavu jsou již zajištění mezinárodní posuzovatelé, účast přislíbil L. Scheiber a M. Gruber. O 
účast na sportovních soutěžích vyjádřilo zájem několik zahraničních účastníků, akce bude proto 
otevřená pro ostatní státy. 
Finalizovat návrh propozic ke zveřejnění na členské schůzi ČSCHH a zveřejnit pozvánku na akci – 
Předsednictvo ve spolupráci se sportovní komisí.  
Zajistit věcné ceny do soutěží – L. Čermáková a V. Jenikovská. 
 

5. Složení Rady plemenné knihy 
  
Ze zápisu z jednání Prezidia ASCHK vyplývá, že návrh složení Rady PK podaný Předsednictvem ČSCHH 
nebyl schválen s žádostí o doložení dosaženého vzdělání dle §30 zákona 154/2000.  
Připravit upravený návrh složení Rady PK – V. Jenikovská. 



6. Sportovní komise 
 
Předsednictvo jmenuje do Sportovní komise L. Kmoníčka (spřežení). 
 

7. HaflingerCupy 
 
Předsednictvo a SK projednaly návrh propozic pro HaflingerCupy pro rok 2019. 
Finalizovat návrh propozic ke zveřejnění na členské schůzi ČSCHH a na webových stránkách – 
Předsednictvo ve spolupráci se sportovní komisí.  
 

8. Členská schůze 
 
Členská schůze proběhne v sobotu 16. března v Pardubicích. Pozvánka byla rozeslána s dostatečným 
předstihem všem členům.  
 
Další jednání Předsednictva proběhne před konáním členské schůze – 16. března v 9,00 hodin 
v Pardubicích. 
 
Zapsal: L. Kmoníček 


