
Zápis z výroční členské schůze SCHČMBK Čechy I 
konané dne 29. 1. 2023 od 10:30 hodin v Leštině 

 

 
Přítomní: - dle prezenční listiny 23 členů 
  - VČS chovatelské oblasti Čechy I je usnášeníschopná 2/3 členů (23/34) 
 
Program: 

1. Zahájení schůze, přivítání hostů, odsouhlasení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Volba komisí, seznámení členů s možností přihlásit se do voleb 
3. Přednáška na téma Péče o kopyta chladnokrevných koní – Karel Kysilka 
4. Zpráva o činnosti a hospodaření SCHČMBK Čechy I za rok 2022, plán akcí 2023 
5. Genetická zpráva, metodika a šlechtění ČMB – Ing. Ročeň 
6. Představení / přijetí nových členů 
7. Volba nových orgánů SCHČMBK Čechy I 
8. Oběd / Občerstvení / přestávka 
9. Vyhlášení výsledků voleb 
10. Volba delegátů na VH SCHČMBK ČR z. s. 
11. Diskuze 
12. Usnesení 
13. Závěr 

 

 
 
1. Zahájení schůze / přivítání 
Předsedkyně Ing. Matějková zahájila v 10:30 hodin výroční členskou schůzi SCHČMBK Čechy I. 
Dle prezenční listiny se VČS zúčastnilo 23 členů. 
Schůze oblasti Čechy I je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů. 
Přivítala přítomné členy a představila hosty VČS - předsedu Svazu pana Ing. Josefa Holčapka, 
garanta a koordinátora chovu ČMB pana Ing. Václava Ročně, pokladníka Svazu Ing. Ladislava Svobodu a 
kováře-podkováře Karla Kysilku. 
 
Ing. Matějková seznámila přítomné s programem schůze – odsouhlasení: 

hlasovalo pro 22, proti 0, zdržel se 1 - návrh přijat ! 
 

- navrhla zapisovatelem sl. Kluckou 
hlasovalo pro 22, proti 0, zdržel se 1 - návrh přijat ! 
 

- navrhla ověřovatelem zápisu pana Ing. Totuška 
hlasovalo pro 22, proti 0, zdržel se 1 - návrh přijat ! 
 
 

2. Volba komisí, možnost přihlášení se do voleb 
 

- Ing. Matějková navrhla člena mandátní a volební komise pana Kabrhela 
hlasovalo pro 21, proti 0, zdrželi se 2 - návrh přijat ! 

 
- informovala členy o volbě nových orgánů do správní a chovatelské rady, kontrolní a rozhodčí komise 
 
- vyzvala členy, aby se v případě zájmu zapsali na kandidátku příslušných orgánů 

 
- hlasovalo se o způsobu voleb – volba tajná/veřejná 

volba tajná 0 hlasů, volba veřejná 23 hlasů, zdrželo se 0 → volba veřejná = hlasování ! 
 
 
 
3. Péče o kopyta chladnokrevných koní – Karel Kysilka 

 
 
 



4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2022 
Ing. Matěková navrhla uhrazení občerstvení na VČS - hlasovalo pro 23, proti 0, zdrželi se 0 - návrh přijat ! 
 
P. Klucká 
- zpráva o hospodaření chovatelské oblasti Čechy I za rok 2022 
- zpráva o činnosti chovatelské oblasti Čechy I za rok 2022 
- plán akcí chovatelské oblasti Čechy I na rok 2023 
- plemenní hřebci v oblasti Čechy I pro sezónu 2023 
 
J. Šupita 
- navrhl zvednout výši členského příspěvku na 1.000,- Kč 
- evidence koní, registace hříbat – výpomoc panu Ing. Vondroušovi 
 
J. Diviš – pohovořil o činnosti chovu koní Dvorka 
 
 
5. Host – garant a koordinátor chovu ČMB – Ing. Václav Ročeň 
- seznámil přítomné s genetickou zprávou a přednesl finanční zdroje Svazu ČMB 
- Národní program GZ a ŠP plemene ČMB, Akční plán a Metodika chovu ČMB 
- alternativní připařování 
 
 
6. Představení / přijetí nových členů Svazu 
 
Komenda Richard – jednohlasně přijat 
 
 
7. Oběd / Občerstvení / přestávka 
 
 
8. Volba nových orgánů SCHČMBK Čechy I 
- představení kandidátů 
 
Správní a chovatelská rada oblasti - Ing. Matějková, P. Klucká, J. Šupita, Jan Vlach 

hlasovalo pro 19, proti 0, zdrželi se 4 - návrh přijat ! 
  
Kontrolní komise oblasti – R. Rývorová, V. Bulvová, Josef Vlach 

hlasovalo pro 20, proti 0, zdrželi se 3 - návrh přijat ! 
 
 
7. Oběd / Občerstvení / přestávka 
 
 
8. Vyhlášení výsledků voleb / obsazení funkcí 
- Ing. Matějková oznámila obsazení funkcí, všechny orgány byly zvoleny nadpoloviční většinou hlasů 
 
předsednictvo oblasti: 
předseda – Ing. Kateřina Matějková 
jednatel – Jan Vlach 
pokladník – Pavlína Klucká 
vedoucí chovu – Jiří Šupita do RPK + Jan Vlach jako steward 

hlasovalo pro 19, proti 0, zdrželo se 4 - návrh přijat ! 
 
 
kontrolní komise oblasti:  
předseda – Radka Rývorová 
člen – Věra Bulvová 
člen – Josef Vlach 

hlasovalo pro 20, proti 0, zdrželi se 3 - návrh přijat ! 
 
 



kandidáti do kontrolní a rozhodčí komise na VH: 
 
Kontrolní komise – Mgr. Pavel Matějka 
hlasovalo pro 22, proti 0, zdrželo se 1 - návrh přijat ! 
 
Rozhodčí komise – Jiří Diviš 
hlasovalo pro 22, proti 0, zdržel se 1 - návrh přijat ! 
 
kandidáti do RPK – Jiří Šupita, Jan Vlach 
hlasovalo pro 21, proti 0, zdrželi se 2 – návrh přijat! 
 
kandidáti do předsednictva Svazu – Jiří Šupita, Ing. Kateřina Matějková 
hlasovalo pro 21, proti 0, zdrželi se 2 – návrh přijat! 
 
 
9. Volba / hlasování o delegátech na VH SCHČMBK ČR z. s. 
navrženi - J. Diviš, Ing. K. Matějková, Mgr. P. Matějka, P. Klucká, J. Šupita, Jan Vlach, R. Komenda 
hlasováno pro 16, proti 0,  zdrželo se 7 - návrh přijat ! 
 
 
10. Diskuze – Ing. Matějková vyzvala přítomné k připomínkám a dotazům 
J. Hradec - mladí hřebci by měli mít možnost konat zkoušky i o rok později, dále navrhl zrušení či úpravu 
testu 6ti letých hřebců v té podobě, jaká je nyní 
Ing. Ročeň - nutná spolupráce hřebčinců se Svazem 
R. Komenda - navázat spolupráci s Lesy ČR, Vojenskými lesy apod. 
J. Šupita - kde se bude konat Šampionát 3letých klisen a klisen s hříbaty (Pardubice) 
Josef Vlach - odchovny klisen, případně měření klisniček při svodech a výstavách 
Jan Vlach - navrhuje změnu v hodnocení koní při zkouškách, výstavách (stanoviště komisařů každý zvlášť) 
Ing. Dvořák – navrhue, aby předseda SCHČMBK ČR byl členem prezidia ASCHK ČR 
Ing. Matějková – navrhuje čestné členství ve Svazu pro pana Ing. Václava Ročně 
 
 
11. Usnesení 
VČS přijala zprávu o činnosti za rok 2022 a návrh činnosti na rok 2023. 
VČS schválila předložení rozpočtu a přijala nového člena SCHČMBK Čechy I. 
VČS schválila volby orgánů SCHČMBK  ČR Čechy I. 
VČS schválila návrh kandidátů do kontrolní a rozhodčí komise pro nadcházející VH SCHČMBK ČR z. s. 
VČS schválila návrh kandidátů do RPK a do předsednictva SCHČMBK ČR z. s. 
VČS schválila volbu delegátů na VH SCHČMBK ČR z. s. 
VČS ukládá předsednictvu nahlásit změny (volby) nových orgánů na VH SCHČMBK ČR z. s. 
VČS ukládá předsednictvu zapracovat do Stanov SCHČMBK ČR povinnost zástupců ZH Písek a ZH Tlumačov 
jako zřizovatelů testačních odchoven hřebců, být členy Svazu, účastnit se VH Svazu a jednání RPK 
VČS ukládá předsednictvu zabývat se spoluprácí se SCHNSNČMB (soutěže, koně v akci,…) 
VČS navrhuje změnu v hodnocení koní při zkouškách, výstavách (stanoviště komisařů každý zvlášť) 
VČS navrhuje čestné členství ve Svazu pro pana Ing. Václava Ročně spolu s finančním ohodnocením 
VČS navrhuje finanční podporu pro Hřebčín mezi Lesy na Přehlídku plemenných hřebců 
Návrh usnesení byl schválen 22 hlasy pro, proti 0, zdrželi se 0 - návrh přijat ! 
 
 
12. Závěr 
Pan Ing. Holčapek poděkoval všem členům za práci ve Svazu, popřál nově zvoleným orgánům mnoho úspěchů 
a pozval delegáty na VH SCHČMBK ČR, z. s. (Leština u Světlé 26. 3. 2023). 
Paní Ing. Matějková poděkovala hostům a přítomným členům za účast a práci ve Svazu. VČS byla ukončena 
v 15:30 hodin. 
 
Zapsala: Klucká Pavlína   …………………………………. 
 
Zápis ověřil: Ing. Totušek Miroslav  …………………………………. 
 
Za SCHČMBK Čechy I: Ing. Matějková Kateřina …………………………………….  
 


