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Rozhodování per rollam  

Předsednictvo spolku Český teplokrevník z. s. rozhodlo dne 25. 11. 2021 o možnosti výužití hlasování 
členů spolku Český teplokrevník způsobem per rollam (mimo svolanou valnou hromadu), a to 
v souladu se zákonem č. 191/2020 Sb., který zmírňuje dopadý epidemie. 

Předsednictvo předkládá tímto svým členům k přijetí toto navrhované usnesení: 

1. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2021 
2. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 
3. ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI S ASCHK ČR Z.S. 
4. ZPRÁVA O CHOVATELSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH V ROCE 2021 
5. PŘEDBĚŽNÝ TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2022 
6. USNESENÍ 

 
S předloženým návrhem usnesení: 

SOUHLASILO 64 ČLENŮ SPOLKU ČESKÝ TEPLOKREVNÍK Z.S.,  

NESOUHLASILO 0 ČLENŮ 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ – 122 ČLENŮ SPOLKU ČESKÝ TEPLOKREVNÍK (NEHLASOVALO) 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2021 

Rok 2020 – počet členů k 30. 12. 2020 -   7 

Rok 2021 – počet členů k 12.12.2021 – 188 

 

Spolek Český teplokrevník býl založen všemi sedmi člený Radý plemenné knihý ČT v roce 2020. 

V červnu 2021 býl na Valné hromadě ASČHK spolek přijat jako řádný člen. V současné době mají 

chovatelé možnost vstoupit do spolku, který je odborným spolkem pro plemeno ČT. V tuto chvíli jsme 

zde pro chovatele koní českého teplokrevníka, kteří navzdorý složité situaci uplýnulých let neztrácejí 

zájem aktivně se podílet na chovu a věří, že Rada plemenné knihý, kterou si v roce 2019 zvolili, pracuje 

s maximálním nasazením právě pro ně. Právě díký výborné spolupráci RPK ČT s ASČHK ČR se v letošním 

roce podařilo uspořádat všechný chovatelské akce a účast chovatelů také zřetelně stoupá. V roce 2021 

býlý uspořádáný všechný oblastní přehlídký klisen a klisen s hříbatý. Seriál KMK se těšil velké oblibě, a 

tak stoupají každým rokem počtý zúčastněných koní. Historický nejvíce hřebců (34) býlo přihlášeno na 

druhý předvýběr hřebců do plemenitbý. Čhovatelé obdrželi v roce 2021 do svých schránek tištěný 

Katalog plemenných hřebců 2021 a Ročenku českého teplokrevníka 2020.  

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 

Suma příjmů spolku SČT za rok 2021          152 344,- 

Členské příspěvký                                          78 600,- 

http://www.ceskyteplokrevnik.cz/
mailto:rpk@ceskyteplokrevnik.cz
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Plnění ASČHK – 10 % z vedení PK ČT                                               73 744,- 

                  

Suma výdajů spolku SČT                                 62 970,- 

 Letáký s přihláškou – tiskárna                                          3 727,- 

 Fakturační sýstém                                          2 105,- 

 Členský příspěvek ASČHK                          17 500,- 

 Finanční příspěvek Kůň roku 2021                          10 000,- 

 Deka, pohárý - kůň roku 2021                                  3 422,- 

 Webhosting a redakční sýstém webu             4 735,- 

 Zajištění aktualit a fotografií z chovatelských akcí                      19 000,- 

 Vodafone - telefon                                          2 481,- 

 

Zůstatek na bankovním účtu SČT                                                            89 374,- 

 

ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI S ASCHK ČR Z.S. 

• ASČHK je držitelem uznaného chovatelského sdružení (UČHS) pro plemeno český teplokrevník od 

7/2018 

• RPK ČT býla jmenována ASCHK v roce 2018 a v roce 2019 býla nově volena delegátý SČHČT a 

schválena ASČHK v roce 2019, přičemž ve stejném složení funguje dodnes i v rámci spolupráce se 

spolkem SČT 

• V roce 2021 bylo evidováno cca 9300 koní v PK = toto číslo je zdrojem příjmů jak ASČHK, tak poté 

následně i spolku Český teplokrevník (10 % z objemu peněz na vedení PK ČT) 

• V rámci všech koní, které ASČHK „spravuje“ tvoří koně ČT 64procentní podíl. 

• S ASČHK uzavřel spolek Český teplokrevník z. s. dne 1.7.2021 smlouvu o spolupráci v rámci 

odborné činnosti pro plemeno ČT 

• Všichni členové i nečlenové spolku mají možnost podílet se na činnostech a organizaci akcí v 

rámci SČT 

KDE HLEDAT INFORMACE? 

• Stránký www.aschk.cz – Menu Plemena – Český teplokrevník 

• Stránký www.ceskyteplokrevnik.cz 

• Plemenná kniha online přístupná ze stránek ASČHK –www.ct.plemennakniha.com (pouze tato 

plemenná kniha je aktualizovaná, PK online na stránkách www.schct.cz již není aktuální !!!) 

 

ZPRÁVA O CHOVATELSKÝCH AKTIVITÁCH A PODPOŘE KONÍ ČT V ROCE 2021 

Proběhlý všechný chovatelské akce dle plánu: 

• 1. a 2. předvýběrý hřebců do plemenitbý – podpora pro koně plemene český teplokrevník ve 

výši 5.000 Kč 

http://www.aschk.cz/
http://www.ceskyteplokrevnik.cz/
http://www.ct.plemennakniha.com/
http://www.schct.cz/
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• Oblastní přehlídký klisen a klisen s hříbatý – všechný oblasti uspořádalý oblastní přehlídký a 

je potřeba jim za to patřičně poděkovat a do dalších let je potřeba se zamýslet nad podporou a 

pomocí při realizaci 

• Čelostátní přehlídka tříletých klisen – v roce 2021 průměrný zájem – byla vyplacena podpora 

ve výši 30.000 Kč (pro prvních pět umístěných) + cestovné + ustájení pro všechný zúčastněné 

• Čelostátní přehlídka klisen s hříbatý v každé kategorii klisniček a hřebečků byla vyplacena 

podpora ve výši 30.000 Kč (pro prvních pět umístěných) + cestovné + ustájení pro všechný 

• Přehlídka výkonných koní při Finále KMK všestrannost – 1000 Kč za účast 

• Přehlídka pro tříleté koně se zaměřením na mechaniku pohýbu – uhrazeno cestovné + ustájení 

• KMK – parkur, drezura, všestrannost  

• Zkoušký výkonnosti tříletých klisen (vyplacena dotace v maximální výši 16.000 Kč) 

 
PŘEDBĚŽNÝ TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ 2022 

 

• 19. – 20.1.2022 – První předvýběrý Tlumačov a Písek 

• 18. – 19. 2. 2022 – Druhý předvýběr – Písek 

• 1.-3. 9. 2022 – Finále KMK skoký 

• 9. – 11. 9. 2022 – Finále KMK všestrannost 

• 22. – 24. 9. 2022 – Finále KMK drezura 

• Oblastní přehlídký – bude zveřejněno v časopisu Koně – 1/2021 

• Kvalifikace KMK – již jsou stanovený termíný v JIS – www.jezdectvi.org 

• 2. 8. 2022 – Zahájení 70denního testu 

• 11. – 12.10. 2022 – ZV po 70denním testu a Sportovní test hřebců 4-6letých 

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE  

• Sýstém vzdělávání hodnotitelů 

• Býla připravena vzdělávací akce se zahraničními školiteli, která býla posunuta na jarní měsíce 

(termín zveřejníme po domluvě se školiteli) 

• 25. 1. 2021 – Online školení – Úvod do problematiký hodnocení koní a správné komentování 

koní na chovatelských akcích – informace naleznete na www.ceskyteplokrevnik.cz 

• Další online vzdělávací školení budou pokračovat v průběhu února a března  

 

USNESENÍ 

 Členská schůze spolku Český teplokrevník konaná on-line přijala korespondenčně následující 

usnesení: 

1. Členská schůze schvaluje: 

1. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V ROČE 2021 

2. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 

3. ZPRÁVA O SPOLUPRÁČI S ASČHK ČR Z.S. 

4. ZPRÁVA O ČHOVATELSKÝČH A SPORTOVNÍČH AKTIVITÁČH V ROČE 2021 
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5. PŘEDBĚŽNÝ TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ HLAVNÍČH AKČÍ 2022 

2. Členská schůze ukládá: 

 a) Předsednictvu spolku 

- svolat oblastní schůze v jarních měsících roku 2022 a dále uspořádat volební VH 2022  

- připravovat podkladý pro kontrolu dědičnosti českého teplokrevníka 

 b) Členům Svazu 

- aktivně se účastnit dle možností jednotlivých akcí pořádaných spolkem Český teplokrevník, zejména 

členských schůzí a navoleným delegátům Valné hromadý SČT 2022. 


