
 
Zápis z náhradní členské schůze Českého svazu chovatelů haflingů 

 
konané dne 16. března 2019 od 10,45 hod. v restauraci PIVOVARKA v Pardubicích 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu. 
 

I. 
 
Schůzi zahájila Ing. V. Jenikovská, která přivítala přítomné s tím, že navrhuje za řídícího schůze L. 
Kmoníčka. 
L. Kmoníček oznámil členské schůzi, že přítomno je osobně nebo na základě plné moci 24 členů. Dále 
seznámil s návrhem na složení pracovních komisí schůze: 

• zapisovatel: M. Studničková 
• skrutátoři: M. Horáková, V. Holíková 
• ověřovatelé zápisu: L. Šoupalová, V. Sixtová 

Hlasování: 24 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti  
Schůze schválila složení pracovních orgánů. 
 
L. Kmoníček navrhl, aby se chůze řídila programem uvedeným na pozvánce, tj.: 

• Zahájení, volba pracovních orgánů schůze 
• Schválení programu schůze, tj. 
• Zpráva předsednictva spolku o činnosti spolku od poslední členské schůze a o plnění usnesení 

z poslední členské schůze 
• Návrhy na činnost spolku v roce 2019 a 2020 
• Zpráva sportovní komise 
• Zpráva o hospodaření spolku 
• Zpráva kontrolní komise spolku 
• Projednání návrhu na vstup spolku do ČJF 
• Diskuse, různé  
• Návrh na usnesení, schválení usnesení 

 
Hlasování: 24 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti  
Program byl schválen. 
 

II. 
 
Předsedkyně V. Jenikovská přednesla zprávu o činnosti svazu za uplynulé období od poslední členské 
schůze.  
 
Organizační záležitosti svazu 
Nově zvolené Předsednictvo členskou schůzí ze dne 24. listopadu 2018 ve složení V. Jenikovská, P. 
Studnička, L. Kmoníček, V. Holíková a M. Horáková si tentýž den zvolilo předsedu a místopředsedu. 
Druhá schůzka Předsednictva proběhla 9. ledna a třetí 1. března 2019. V návaznosti na změnu vedení 
byly nahlášeny změny na rejstříkový soud. 



Na svém druhém jednání Předsednictvo schválilo návrh složení nové Rady PK, který byl 15. ledna 
zaslán včetně doložení odborné způsobilosti Prezidiu ASCHK. Žádost projednána s negativním 
výsledkem a žádostí o doplnění odborné způsobilosti. Předsednictvo má obavy, zda byla žádost 
dostatečně projednána a žádá o schválení navrženého složení RPK pro opětovné odeslání žádosti 
Prezidiu ASCHK. V. Jenikovská dále informovala o nových podmínkách ohledně odborné způsobilosti, 
které vyplývají z nové legislativy účinné od 25. ledna 2019. Ve stávající RPK navíc působí dva členové, 
kteří splňují odbornou způsobilost na základě praxe. 
 
Předsednictvo také doplnilo sportovní komisi, nově pracuje ve složení: 

M. Studničková – předsedkyně SK 
L. Čermáková – drezura 
T. Sixtová – skoky 
P. Studnička – všestrannost 
G. Filipová – western 
L. Kmoníček – spřežení 
 

Podala informace o předvolání k vrchnímu soudu v Praze ve věci žaloby M. Peterky o vyslovení 
neplatnosti usnesení VH 2015 na 17. června. Jednání se za ČSCHH zúčastní P. Juchelka a L. Kmoníček. 
 
Aktivity svazu 

• 3. února se zástupci nového Předsednictva sešli s prezidentem světového svazu L. 
Scheiberem, tématy jednání bylo zejména nastavení komunikace mezi světovým svazem a 
ČSCHH, účast zahraničních posuzovatelů na akci v Pardubicích a možnost zajištění 
plemenného hřebce do ZH Tlumačov. 

• Určeny termíny svodů a ZV (8. 6. Vrchovany, 23. 8. Pardubice, 28. 8. Písek, 10. 9. Tlumačov), 
možnost přidat termín na Vysočině. 

• Příprava akce v Pardubicích – 23. – 25. srpna, výstava a sportovní šampionát, seminář. Účast 
potvrdili zástupci světového svazu, akce bude otevřena pro mezinárodní účast. Podrobněji 
bude informovat SK. 

• Příprava propozic HF cupů – podrobněji bude informovat SK 
• 12. dubna se koná VH ASCHK – ČSCHH by měl nominovat 5 delegátů  
• Příprava nástěnného kalendáře 

 
Chov 

• Předsednictvo navrhuje udělat pro sezónu 2020 revizi plemenných hřebců a vyřadit ty, kteří 
nemají kompletní původ. 

• Dále by měla proběhnout aktualizace ŘPK  
• ASCHK plánuje novou verzi PK on-line, možno dávat připomínky (G, %OX) 

 
Návrhy na další činnost 

• 2020 světová výstava 
• 2020 samostatná akce v Pardubicích   
• Žádost o dotaci pro NNO na činnost 
• Příprava kvalifikačních podmínek pro ME 2021 

 
 

III. 
 
M. Studničková informovala podrobněji o aktivitách Sportovní komise, která se aktuálně zabývá 
zejména přípravou sportovního šampionátu v Pardubicích, který proběhne poslední víkend v srpnu 



v rámci výstavy Koně v akci. Připravované disciplíny – drezura, parkur, všestrannost, spřežení, 
western. Podrobnější informace budou zveřejněny na přelomu března a dubna. 
Sportovní komise žádá všechny členy, aby se pokusili sehnat sponzory této akce.  
Dále byly finalizovány propozice HaflingerCupů – schváleny Předsednictvem, zveřejněny budou 
rovněž do konce března. 
Dalším úkolem je zpracovat kvalifikační podmínky pro ME haflingů v roce 2021, aby měli zájemci o 
účast možnost plnit kvalifikaci již v letošní sezóně. 
 

IV. 
 
V. Jenikovská přednesla zprávu o hospodaření svazu za rok 2018 (viz příloha k tomuto zápisu). 
Účetnictví zpracovává Eliška Rodová.  

 
V. 

 
L. Šoupalová přednesla schůzi zprávu kontrolní komise, která pracovala ve složení T. Sixtová, L. 
Šoupalová a E. Ševelová. Byla provedena kontrola příjmových a výdajových dokladů, přijatých faktur, 
bankovního účtu, přijatých a provedených plateb. Kontrolní komise konstatuje, že účetnictví je 
vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a Předsednictvo ČSCHH hospodařilo se svěřenými 
finančními prostředky hospodárně a v souladu se stanovami. Příjmy byly použity výhradně na řádné 
fungování spolku. 
Hlasování: 24 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti  
Schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018. 
 

VI. 
 
P. Studnička informoval o návrhu Předsednictva na vstup spolku do České jezdecké federace. Hlavním 
důvodem je fakt, že aktuálně ČSCHH nemůže oficiálně pořádat sportovní akce a je tedy nutné 
požádat vždy o pořádání jiný subjekt, což může být problematické. Zároveň by v případě členství bylo 
možné nabídnout členům možnost účastnit se závodů za ČSCHH.  
Podmínky členství ČSCHH splňuje, dále by bylo nutné uhradit vstupní poplatek 3 000,- Kč a pak roční 
příspěvek 1 500,- Kč. Administrativu spojenou s členstvím v ČJF případně povede. 
V. Sixtová upozornila, že by nebylo vhodné, aby ČSCHH reprezentovali jezdci na jiných plemenech 
koní. Je tedy potřeba zjistit, jak toto lze omezit, případně zvážit, zda nebýt pouze členem ČJF bez 
členů a pouze za účelem pořádání akcí.  
Hlasování: 22 pro, 2 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti  
Členská schůze schválila podání žádosti o členství spolku v ČJF bez přidělování registrací členům. 
Zároveň ukládá Předsednictvu do příští členské schůze zjistit informace ohledně možného omezení 
členství pouze na jezdce na koních plemene hafling. 
 

 
VII. 

 
 
Diskuse: 
V. Sixtová: Jak bude probíhat nominace koní na světovou výstavu v roce 2020? Je možné, že 
vzhledem k omezenému počtu míst pro účastníky z ČR se nebudou moci přihlásit všichni zájemci. 
V. Jenikovská: Předsednictvo vypracuje kvalifikační podmínky. Upřednostněni určitě budou účastníci 
národních výstav.  
M. Řehák: Připomněl, že z loňského dotazníkového šetření vyplynulo, že svaz by se měl více věnovat 
chovu, ale zatím je spíše aktivní ve sportu. Vrátil se k poslední členské schůzi v listopadu 2018 a 
poukázal na množství plných mocí, které ovlivnily výsledek voleb. Navrhuje proto omezit ve 



stanovách počet plným mocí na max. jednu na přítomného člena. Nelíbila se mu před volbami kritika 
neúčasti bývalého předsedy a požadavek na sjednocení svazu – nikdo neřekl, kterým směrem by se 
svaz měl sjednotit. Zdá se mu, že se svaz odklání od většinových zájmů členské základny. Volby ale 
považuje za legitimní.  
Kritizoval chování některých účastníků výstavy v Lysé. 
V. Jenikovská: Svaz je ve sportu aktivní, protože se jej aktivně účastní řada členů a přicházejí s náměty 
na činnost a sami se na ní podílejí. Všechny tři regionální výstavy bohužel pro neúčast postupně 
zanikly, ale zájmem svazu samozřejmě je výstavy pořádat. Je škoda, že zájemci o účast na 
regionálních akcích nepřijedou na VH přednést svoje požadavky na svaz.  
E. Ševelová: Svaz by měl více plemeno hafling prezentovat jako koně pro děti.  
R. Krahulec: Je nutné, aby se aktivně zapojilo více členů. Na schůze jezdí stále stejná skupina 
chovatelů, kteří jsou většinou aktivní i během roku. Ti, kteří svaz kritizují za nečinnost pokud se týče 
chovatelských akcích, většinou ani nedorazí na schůze a nepřijdou s žádným konkrétním námětem. 
L. Čermáková: Navrhuje více podpořit prezentaci plemenných hřebců. Držitelé hřebců se často ani 
nedozvědí o možnosti prezentovat plemeníky například v rámci akcí hřebčinců.  
P. Liška: Sport nejde dělat bez chovu, nejde tyto dvě činnosti oddělit.  
P. Studnička: Je možné zvážit úpravu stanov ve smyslu, že povinností člena je účastnit se členské 
schůze.  
M. Studničková: Navrhuje připravit koncept pořádání pouze jednoho centrálního svodu za rok. Čelem 
komise by zde mohli být mezinárodní posuzovatelé a zápisy do PK by měly úplně jinou váhu. Zároveň 
by se akce dala pojmout jako dvoudenní a večer by se mohla konat diskusní členská schůze svazu. 
P. Studnička: Svaz také může zvážit motivaci členů na svod přijet, například formou finančního 
příspěvku na cestu nad 150 km.  
 

VIII. 
 
V. Jenikovská přednesla návrh usnesení z náhradní členské schůze konané dne 16. března 2019 
v restauraci Pivovarka v Pardubicích: 
 
1. Členská schůze zvolila níže uvedené pracovní orgány schůze:  
- řídící schůze: Ladislav Kmoníček; 
- zapisovatel: Martina Studničková; 
- skrutátoři: Veronika Holíková, Martina Horáková; 
- ověřovatelé zápisu: Lenka Šoupalová, Veronika Sixtová 

 
2. Členská schůze bere na vědomí: 
- že z celkového počtu 111 členů ČSCHH bylo podle prezenční listiny nebo na základě plné moci 

přítomno 24 členů s hlasovacím právem; 
- zprávu předsednictva spolku o činnosti spolku od poslední členské schůze a plnění usnesení 

z poslední členské schůze přednesenou Veronikou Jenikovskou; 
- zprávu sportovní komise přednesenou Martinou Studničkovou; 
- zprávu Kontrolní komise spolku přednesenou Lenkou Šoupalovou. 
 
3. Členská schůze schválila: 
- program schůze podle programu uvedeného na pozvánce; 
- zprávu o hospodaření spolku a finanční závěrku za rok 2018; 
- návrh Předsednictva na složení Rady PK haflinga: Ing. Veronika Jenikovská, MVDr. Martina 

Kuthanová, Ladislav Kmoníček, Pavel Studnička, Radka Volková; 
- podání žádosti o členství spolku v České jezdecké federaci bez přidělování registrace členům. 

 
4. Členská schůze ukládá předsednictvu spolku: 
- připravit ve spolupráci se Sportovní komisí sportovní šampionát a výstavu v Pardubicích; 



- připravit ve spolupráci se Sportovní komisí kvalifikační podmínky pro ME haflingů 2021; 
- vypracovat kritéria pro nominaci koní na světovou výstavu 2020 a informovat o podmínkách 

členy do konce května 2019; 
- připravit do příští členské schůze návrh na změny stanov; 
- informovat držitele plemeníků o možnostech prezentace hřebců na přehlídkách; 
- zjistit do příští členské schůze informace ohledně možného omezení členství pouze na jezdce na 

koních plemene hafling; 
- pracovat na konceptu centrálního svodu a ZV jako dvoudenní akce s účastí mezinárodních 

posuzovatelů; 
- pokračovat v publikační a osvětové činnosti spolku; 
- spolupracovat se zahraničními a mezinárodními chovatelskými svazy. 
 
5. Členská schůze ukládá sportovní komisi spolku:  
- spolupracovat s Předsednictvem na přípravě akcí zaměřených na sport haflingů; 

 
6. Členská schůze ukládá členům spolku: 
- navrhovat a iniciativně realizovat pořádání chovatelských akcí; 
- zlepšit prezentaci haflingů jako plemene vhodného pro děti a začínající jezdce; 
- zapojit se aktivně do prezentace plemene v rámci chovatelských akcí včetně regionálních. 
 
Hlasování: 24 pro/0 se zdrželo/0 proti 
Schůze schvaluje navržené usnesení. 
 
L. Kmoníček poděkoval za účast, popřál všem chovatelům mnoho úspěchů a ukončil schůzi. 
 
V Pardubicích dne 16. března 2019 
 
 
Zapsala:  
 
…………………………………………… 
    Martina Studničková 
 
 
Ověřili:  
 
………………………………….    ………………………………….. 
    Lenka Šoupalová                  Veronika Sixtová 
 
 


