
 
Zápis z náhradní členské schůze Českého svazu chovatelů haflingů 

 
konané dne 25. června 2020 od 14,00 hod. v restauraci Dvora Prak v Českém Šternberku 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

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 18 členů. Dále 
seznámil s návrhem Předsednictva na složení pracovních orgánů schůze: 

• zapisovatel: M. Studničková 

• skrutátoři: M. Horáková, V. Holíková 

• mandátová komise: E. Ševelová, V. Vejdovcová 

• návrhová komise: V. Sixtová, M. Mrzena, V. Zanáška 

• ověřovatelé zápisu: V. Novák, T. Sixtová 
Hlasování: optická většina pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti  
Schůze schválila složení pracovních orgánů. 
 
L. Kmoníček vysvětlil důvody svolání schůze v náhradním termínu a 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 

• Zpráva sportovní komise a vyhlášení výsledků Haflingercupů 

• Zpráva o hospodaření spolku 

• Zpráva kontrolní komise spolku 

• Projednání a schválení stanov spolku 

• Návrhy na činnost spolku v roce 2020 a 2021 

• Diskuse, různé  

• Návrh na usnesení, schválení usnesení 
 

Hlasování: optická většina 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 

• Předsednictvo se od poslední schůze sešlo celkem 5x.  



• Na jaře 2019 bylo Prezidiem ASCHK ČR schváleno navržené složení Rady PK – V. Jenikovská, P. 

Studnička, L. Kmoníček, M. Kuthanová, R. Volková.  

 

• Činnost ve sportovní komisi ukončila v březnu 2020 Lucie Čermáková – ukončení členství. 

 

• ČS svolána na 7. února, nebyla usnášeníschopná, svolána náhradní na 14. března, zrušeno 

kvůli koronaviru.  

 

• Informace o vývoji soudního sporu s M. Peterkou (doplnil L. Kmoníček). 

 

Aktivity svazu 

• V roce 2019 proběhly 4 svody + 3 ZV (informace o výsledcích byla podána formou samostatné 

prezentace) 

 

• Určeny termíny svodů a ZV na rok 2020 (23. 2. Písek, 12. 6. Proseč pod Křemešníkem, 19. 6. 

Žižkovec u HK, 14. 8. Písek, 29. 8. Vrchovany, 13. 9. Tlumačov) – dva červnové termíny byly 

pro malý zájem zrušeny – směřujeme k centrálnímu svodu. 

 

• Proběhla akce v Pardubicích – 23. – 25. srpna, výstava a sportovní šampionát, účast 

světového svazu, otevřeno pro mezinárodní účast, informace o financování akce (informace o 

výsledcích byla podána formou samostatné prezentace). 

 

• 18. – 20. 9., účast na výstavě Kůň, účast členů na výstavě For Horse 

 

• Stolní kalendář 2020 

 

• Neúspěšná žádost o dotaci NNO na činnost 

 

• 12. dubna 2019 VH ASCHK; 12. listopadu 2020 – nutná nominace delegátů (4 – 5) 

 

• Aktuálně probíhá příprava MČR - 24. – 26. července, Vrchovany (podrobněji bude informovat 

sportovní komise) 

 

• Světová výstava odložena na 2021 

 

• Příprava kvalifikace pro ME 2021 (podrobněji bude informovat sportovní komise) 

 
Chov 

• V roce 2019 skončilo přechodné období, RPK vydala informaci pro chovatele 

 

• Probíhá aktualizace ŘPK a dalších chovatelských dokumentů 

 

• Pro sezónu 2020 proběhla revize hřebců a vyřazeni byli všichni s nekompletním původem.  

 



• Návrh na podporu preferovaných hřebců – finanční příspěvek pro majitele klisen v HPK na 

potvrzenou březost po preferovaných hřebcích. Přesné podmínky zveřejní Předsednictvo/RPK 

během podzimu. 

 

Návrhy na další činnost 

• 2021 účast na světové výstavě a ME haflingů 

 

• Možnost proškolení posuzovatelů na hodnocení skoku ve volnosti, příprava jednacího řádu – 

spolupráce s ASCHK 

 

B. Políček: Doplnil informaci o jednacích řádech, jimiž musí každý spolek umožnit všem chovatelům 
včetně nečlenů přístup k tomu, aby se podíleli na šlechtění plemene.  
Školení posuzovatelů na hodnocení skoku ve volnosti – možno nabídnout účast na školení pro ČT. 
L. Kmoníček: Doplnil informaci o výběru preferovaných hřebců – každoročně proběhne v rámci 
přehlídky hřebců, letos se uskuteční v rámci MČR, což je jediná příležitost. Majitelé hřebců byli 
informováni, ČSCHH poskytne příspěvek na cestu.  
 

III. 
 
M. Studničková informovala podrobněji o aktivitách Sportovní komise, která se aktuálně zabývá 
zejména přípravou MČR ve Vrchovanech, který proběhne poslední víkend v červenci. Připravované 
disciplíny – drezura, parkur, všestrannost. Podrobnější informace budou zveřejněny během příštího 
týdne. Dále proběhla příprava dalšího ročníku HaflingerCupů a kvalifikačních podmínek pro ME 2021. 
Vyhlásila výsledky HaflingerCupů 2019. Slavnostní dekorování proběhne v rámci MČR, kde bude 
většina jezdců přítomna. 
 

IV. 
 
V. Jenikovská přednesla zprávu o hospodaření svazu za rok 2019 (viz příloha k tomuto zápisu). 
Účetnictví zpracovává Eliška Rodová.  

 
V. 

 
T. Sixtová 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: optická většina pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti  
Schůze schvaluje zprávu o hospodaření spolku a finanční závěrku za rok 2019. 
 

VI. 
 
V. Jenikovská představila návrh nových stanov spolku. Návrh byl členům zaslán v dostatečném 
časovém předstihu před schůzí. 
Jedná se o mírně upravené znění stanov, které byly schválené v roce 2015, ale jejich platnost byla 
soudem zrušena. Představila konkrétní úpravy oproti verzi 2015.  
M. Řehák upozornil na chybu v datu schválení stanov.  
Hlasování: optická většina pro, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti  



Členská schůze schválila stanovy spolku.  
 

VII. 
 
 
Diskuse: 
V. Sixtová: Požádala o zpracování přehledné a aktuální informace o všech možnostech dotací pro 
chovatele koní.  
Připravit informační článek o možnostech finanční podpory pro chovatele. 
V. Jenikovská: Požádala o názor členské základny na možnost zavedení centrálního svodu, jaké jsou 
návrhy na jeho organizaci: 
Je zde možnost akci spojit například s výstavou, udělat jako dvoudenní a zajistit zahraniční 
posuzovatele.  
R. Volková: Navrhuje termín květen/červen, místo Pardubice.  
B. Políček: Informoval o termínu společného výběru hřebců, uskuteční se pravděpodobně 21. nebo 
28. 2. 2021 v Písku. 
Pracovat na konceptu centrálního svodu spojeného s šampionátem mladých klisen s účastí 
mezinárodních posuzovatelů. 
P. Studnička: Apeluje na všechny členy svazu, aby se zapojili do organizace akcí svazu. Pořadatelem je 
ČSCHH a je tedy nutné, aby se připojili také členové.  
 

VIII. 
 
V. Sixtová přednesla návrh usnesení z náhradní členské schůze konané dne 25. června 2020 na Farmě 
Prak v českém Šternberku: 
 
1. Členská schůze zvolila níže uvedené pracovní orgány schůze:  
- řídící schůze: Ladislav Kmoníček; 
- zapisovatel: Martina Studničková; 
- skrutátoři: Veronika Holíková, Martina Horáková; 
- ověřovatelé zápisu: Tereza Sixtová, Vratislav Novák; 
- mandátová komise: Eva Ševelová, Věra Vejdovcová; 
- návrhová komise: Veronika Sixtová, Václav Zanáška, Martin Mrzena 

 
2. Členská schůze bere na vědomí: 
- že z celkového počtu 100 členů ČSCHH bylo podle prezenční listiny nebo na základě plné moci 

přítomno 18 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 Terezou Sixtovou. 
 
3. Členská schůze schválila: 
- program schůze podle programu uvedeného na pozvánce; 
- zprávu o hospodaření spolku a finanční závěrku za rok 2019; 
- stanovy spolku. 

 
4. Členská schůze ukládá předsednictvu spolku: 
- připravit informační článek o možnostech finanční podpory pro chovatele; 
- pracovat na konceptu centrálního svodu spojeného s šampionátem mladých klisen 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; 
- zapojit se aktivně do organizace akcí pořádaných svazem. 
 
Hlasování: 17 pro/1 se zdržel/0 proti 
Schůze schvaluje navržené usnesení. 
 
 
L. Kmoníček poděkoval za účast, popřál všem chovatelům mnoho úspěchů a ukončil schůzi. 
 
V Českém Šternberku dne 25. června 2020 
 
 
Zapsala:  
 
…………………………………………… 
    Martina Studničková 
 
 
Ověřili:  
 
………………………………….    ………………………………….. 
    Vratislav Novák                  Tereza Sixtová 
 
 


