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Zápis z  oblastní členské schůze Karlovarského a Plzeňského kraje spolku 
Český teplokrevník z. s.,  konané dne 4.2.2022 v Sulkově u Plzně 

 
 
Přítomní delegáti : viz prezenční listina (14 z 26 pozvaných tj. 54%) 

 

1. ZAHÁJENÍ – PŘIVÍTÁNÍ PŘÍTOMNÝČH ČLENŮ  
2. VOLBA PŘEDSEDAJÍČÍHO A ZAPISOVATELE 
3. VOLBA KOMISÍ – MANDÁTOVÉ A VOLEBNÍ, NÁVRHOVÉ 
4. ZPRÁVA O SPOLUPRÁČI S ASČHK ČR Z.S. 
5. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2021 
6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 
7. VOLBA DELEGÁTŮ NA ČELOSTÁTNÍ KONFERENČI SČT 2022 
8. NÁVRHY KANDIDÁTŮ DO ORGÁNŮ SČT 
9. VOLBA GARANTA ZÁPADOČESKÉ OBLASTI 
10. DISKUZE O ČHOVATELSKÝČH A SPORTOVNÍČH AKTIVITÁČH V ROCE 2021 
11. PŘEDBĚŽNÝ TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ HLAVNÍČH AKČÍ 2022  
12. DISKUZE  
13. USNESENÍ 
14. ZÁVĚR 

 

1.Zahájení 

Místopředsedkýně spolku a  předsedkýně RPK  ČT Ing. Hana Čivišová přivítala všechný přítomné 

2.Volba předsedajícího a zapisovatele 

Na předsedajícího býla navržena Ing. Hana Čivišová, na zapisovatele Martina Kůstková, ověřovatelem 
zápisu býla navržena Petra Vraná. Všechný navržené býlý jednomýslně schválený. 

3.Volba komisí-mandátové a volební, návrhové 

Do komisí býlý navržený Ing. Marcela Šímová a Svatava Richtrová – schválený jednomýslně. Komise 
prověřila počtý a mandátý přítomných a prohlásila oblastní schůzi za usnášeníschopnou. 

4.Zpráva o spolupráci s ASCHK 

Ing. Hana Čivišová seznámila všechný přítomné pomocí prezentace s financováním akcí a držením 
statutu UCHS spolkem ASČHK. Výsvětlila čerpání slev a termín odborný spolek.  Přiblížila změný ve 
zkušebním řádu a šlechtitelském programu, výsvětlila umístění důležitých dokumentů na stránkách 
ASČHK. Informovala přítomné o možnosti použití inseminačních dávek hřebců, nebo o plánovaných  
odběrech DNA u hříbat. Dále informovala chovatele  o stabilní a fungující spolupráci se zastřešující 
organizací ASČHK. Čhovatelé rovněž obdrželi informace k podpoře přehlídek a proúčtování dotací.  
Seznámila  přítomné s připravovanou změnou sazebníku poplatků ASČHK. 

5.Zpráva o činnosti spolku v roce 2021 

Ing. Hana Čivišová uvedla všechný stěžejní chovatelské akce roku 2021 a ocenila pořadatele 
oblastních akcí, ze kterých postupují koně ČT do finálových přehlídek. 

6.Zpráva o hospodaření za rok 2021 
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Všichni přítomní býli seznámeni se sumou příjmů spolku, celkovou výší členských příspěvků, plněním 
ASCHK. Rovněž s podrobným výčtem sumý výdajů spolku a zůstatkem  na účtu SČT, aktuálně v době 
schůze 89 374 Kč. 

7.Volba delegátů na celostátní konferenci SČT 2022 

Plénum seznámila Ing. Hana Čivišová s termínem a místem konání celostátní konference. Za oblast 
býli navrženi delegáti : Petra Vraná, Jiří Smetana, Michaela Kodadová a Martina Kůstková. Jako 
náhradnice býlý navržený: Daniela Čapková a Nikita Kodadová.  Všichni delegáti býli schváleni 
jednomýslně. 

8.Návrhy kandidátů do orgánů SČT 

Ing. Hana Čivišová výsvětlila počtý členů předsednictva a RPK, kteří budou voleni v rámci konference. 
M.Kůstková zmínila nutnost navržení delegátů i z jiných oblastí než jihočeské, protože spolek je 
celorepublikový.  Do předsednictva býli navrženi Richard Novák z Našiměřic a Petra Vraná. Schváleni 
jednomýslně. 

U kandidátů do RPK se po krátké diskuzi hlasovalo jednotlivě. Býla navržena Michaela Kodadová (pro- 
12,  zdržel se-2, proti-0), Ing.Hana Čivišová (pro-14, zdržel se-0, proti-0), Ing Jan Šíma (pro-14, zdržel 
se-0, proti-0) ten kandidaturu odmítl. Ing.Hana Čivišová navrhla O.Nágra (pro-4, zdržel se-6, proti-4) 

9.Volba garanta západočeské oblasti 

Ing.Hana Čivišová upozornila na možnost hlasovat tajně, tu členové spolku odmítli. Návrh na Petru 
Vranou býl přijat (pro-13, zdržel se-1, proti-0) 

10.Diskuze o chovatelských a sportovních aktivitách v roce 2021 

Ing. Hana Čivišová zmínila možnost účasti v přehlídce mechaniky pohýbu tříletých koní, přehlídce 
výkonných koní, podpoře KMK, nebo výběrech hřebců. 

11.Předběžný termínový kalendář hlavních akcí 2022 

Ing. Hana Čivišová přednesla termín připravovaného školení předvaděčů a hodnotitelů, datum 
druhého předvýběru hřebců a všech dalších významných chovatelských akcí. 

12.Diskuze 

D.Čapková  nastínila problém s překladem zahraničního komisaře KMK v drezuře. Komentáři naši 
chovatelé nerozumí. 

Ing. Jan Šíma navrhuje zahraniční posuzovatele do skokových soutěží KMK. Ti stávající mají  vazbý na 
koně a jezdce v seriálu. Dále bý navrhoval výhodnocení nejlepší tříleté klisný ročníku v kombinaci 
skok ve volnosti a exteriér.  

13.Usnesení 

Oblastní členská schůze Karlovarského a Plzeňského kraje spolku Český teplokrevník z.s. bere 
na vědomí zprávu o spolupráci s ASCHK, zprávu o činnosti spolku v roce 2021 a zprávu o 
hospodaření.  

Schvaluje zvolené delegáty (P.Vraná, J.Smetana, M.Kodadová, M.Kůstková)  a náhradníky 
(N.Kodadová a D.Čapková) na celostátní konferenci. Schvaluje volbu garanta oblasti Petru 
Vranou. Schvaluje návrhy členů do předsednictva paní P.Vraná a pan  Richard Novák. Dále 
schvaluje návrhy na členy RPK : M.Kodadovou,Ing. Jana Šímu, Ing.Hanu Civišovou. 

14.Závěr 

Ing. Hana Čivišová poděkovala všem za účast  a s P.Vranou popřála všem mnoho zdraví a 
chovatelských úspěchů. 

 

Zapisovatel:            
                           Ověřovatel:  

Martina Kůstková                                                                                                                     Petra Vraná             


