
 
Zápis z náhradní členské schůze Českého svazu chovatelů haflingů 

 
konané dne 2. prosince 2017 od 11,45 hod. v Hostinci Pod Lípou ve Vyskytné nad Jihlavou 

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

I. 
 
Schůzi zahájil MVDr. J. Dražan, který přivítal přítomné s tím, že navrhuje za řídícího schůze Ing. M. 
Řeháka, jako zapisovatelku Ing. V. Jenikovskou. Oznámil členské schůzi, že přítomno je 28 členů.  
Hlasování: 28 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti  
 
M. Řehák navrhl, aby se chůze řídila programem uvedeným na pozvánce, tj.: 

• zahájení, volba pracovních orgánů schůze 
• schválení programu schůze 
• zpráva předsednictva o činnosti spolku od poslední členské schůze 
• akce spolku v roce 2017 včetně činnosti spolku a jeho členů v zahraničí 
• seznámení s výsledky zápisů do plemenných knih a s výsledky zkoušek výkonnosti 
• zpráva sportovní komise 
• vyhlášení výsledků Haflingercupů 
• zpráva o hospodaření spolku 
• zpráva kontrolní komise spolku 
• plán činnosti spolku na rok 2018  
• diskuse, různé 
• návrh na usnesení, schválení usnesení 

 
Hlasování: 28 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti  
Program byl schválen. 
 
Předsedající schůze seznámil s návrhem na složení pracovních komisí schůze: 

• návrhová komise: JUDr. Pavel Juchelka, Ladislav Kmoníček 
• mandátová komise: Jana Kuchařová, Karel Novotný 
• ověřovatelé zápisu: Ing. Michaela Kulišťáková, Pavel Liška 

 
Hlasování: 28 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti  
Schůze schválila složení pracovních orgánů. 
 

II. 
 
Předseda MVDr. Jaroslav Dražan přednesl zprávu o činnosti svazu za uplynulé období od poslední 
členské schůze. Poděkoval za aktivní spolupráci všem členům a stručně shrnul hlavní aktivity v roce 
2017, které budou podrobně představeny v následujících bodech programu. Poděkoval všem členům 
za aktivní přístup při pořádání akcí a za jejich účast.  
Dále informoval o zahraniční spolupráci – v průběhu roku 2017 se členové Předsednictva účastnili 
celkem čtyř jednání Světového svazu, který aktuálně řeší zejména aplikaci nové evropské 



zootechnické legislativy. V návaznosti na tento předpis je nutné sjednotit hodnocení plemene, řády 
plemenných knih a další chovatelské předpisy. Aktuálně probíhají školení rakouských a italských 
posuzovatelů, následně se nový systém posuzování vyhodnotí a finalizuje a pak jej budou muset 
implementovat všechny ostatní země.   
Informoval o spolupráci ASCHK ČR s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi na 
zpracovávání systému vyhodnocování plemenné hodnoty, což je nutností ve vztahu k ministerstvu 
zemědělství. 
 

III. 
 
Ing. Veronika Jenikovská seznámila členy s  výsledky chovatelských akcí. Seznámila schůzi s výsledky 
šlechtění za rok 2017.  
 

IV. 
 
Ing. Veronika Jenikovská informovala o tuzemských akcích v průběhu roku 2017. V letošním roce se 
jednalo především o akce v rámci projektu Rozvoj chovu koní plemene hafling v ČR, na něž svaz získal 
spolufinancování z ministerstva zemědělství. V rámci projektu byl uspořádán Mezinárodní šampionát 
a MČR haflingů, dále byly připraveny tiskové materiály k dlouhodobé propagaci plemene a 
aktualizovány webové stránky.  
 

 V. 
 
Ladislav Kmoníček informoval o činnosti sportovní komise, která v roce 2017 řešila zejména 
organizační přípravu Mezinárodního šampionátu a MČR v Pardubicích, dále pořádání Haflinger Profi 
Cupu a Hobby Cupu. Na základě usnesení z loňské VH ČSCHH také zpracovala návrhy na úpravu 
zkoušek výkonnosti. 
Informoval o plánované činnosti sportovní komise v roce 2018 – zejména příprava propozic a účast 
na ME haflingů ve Stadl Paura, dále SK navrhuje uspořádat ve dnech 15. – 17. června MČR 
v sedlových disciplínách ve Vrchovanech v rámci akce „Víkend s haflingy pro děti i dospělé“. MČR ve 
spřežení navrhuje SK pořádat v rámci MČR spřežení pořádaném ČJF 20. – 22. 7. v Semicích.  
Závěrem připomněl úspěchy haflingů ve sportovních a pracovních soutěžích v roce 2017 a vyzval 
členy k informování SK o svých úspěších.  
 
V rámci tohoto bodu proběhlo vyhlášení HaflingerCupu. Kompletní výsledky budou zveřejněny na 
webu spolku. 

 
VI. 

 
Ing. Veronika Jenikovská přednesla zprávu o hospodaření svazu za rok 2016 a o stavu na účtech k 27. 
11. 2017 (viz příloha k tomuto zápisu). Účetnictví zpracovává Eliška Rodová.  
Informovala o finanční stránce projektu Rozvoj chovu koní plemene hafling v ČR, který bude uzavřen 
k 31. 12. 2017. 
 

VII. 
 
Ladislav Kmoníček přednesl schůzi zprávu kontrolní komise, která po prověření účetních knih 
nezjistila ve vedení účetnictví spolku žádné nedostatky, a za komisi doporučil schůzi účetní závěrku 
schválit. 
Hlasování: 28 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti  
Schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2016. 
 



JUDr. Pavel Juchelka informoval o vývoji soudního sporu se členem ČSCHH Ing. Martinem Peterkou, 
který napadl platnost valné hromady ČSCHH v roce 2015. Aktuálně je žaloba projednávána na 
Krajském soudu České Budějovice, vynesení rozsudku se předpokládá 12. 12. 2017. 
 

VIII. 
 
Plán činnosti na rok 2018 počítá s obvyklými akcemi. Termíny svodů, zkoušek výkonnosti a licentací 
plemenných hřebců budou vyhlášeny v průběhu února nebo března 2018 na webu spolku. 
 
Přestávka 13,00 hod. – 14,00 hod. 
 

IX. 
 
Diskuse: 
R. Krahulec: Dotázal se na legislativní podklad jednotného systému hodnocení haflingů. 
J. Dražan: Na základě nové evropské legislativy platné od roku 2018 je pro tvorbu chovného cíle, 
šlechtitelského programu, řádu PK a dalších chovatelských předpisů oprávněn vždy určený 
autochtonní stát (stát původu). Pro plemeno hafling je jím Itálie, která na tvorbě podmínek 
spolupracuje s Rakouskem. Pokud tedy v budoucnu budeme chtít nadále chovat haflinga, je nutné 
v ČR převzít všechny podklady pro šlechtění a hodnocení plemene od Itálie.  
R. Krahulec: Informoval o situaci mezi chovateli ve východních Čechách. Mnoho chovatelů 
rezignovalo na účast na akcích, protože se neztotožňují s vývojem šlechtění plemene a nechtějí jezdit 
na chovatelské akce s vidinou neúspěchu.  
M. Řehák: Navrhuje, aby byl v příštím roce program členské schůze obohacen o odbornou přednášku, 
aby byla větší motivace pro členy se ČS účastnit. 
L. Kmoníček: Navrhuje, aby byl členům ČSCHH rozeslán dotazník ke zjištění, co by chtěli doplnit do 
programu ČS, jaké místo a termín nejvíce vyhovuje apod. 
M. Studničková: Informovala o plánované akci ve Vrchovanech v termínu 15. – 17. června – součástí 
budou sportovní soutěže pro děti i dospělé, svod a zkoušky výkonnosti, možnost uspořádání MČR 
v sedlových disciplínách.  
J. Dražan: Po diskusi uzavřel, že národní šampionát mladých klisen se v roce 2018 bude konat v Lysé 
nad Labem, jako součást výstavy Kůň. Předsednictvo vyzývá členskou základnu, aby do konce ledna 
navrhovala termíny konání dalších akcí.  
V. Holíková: Ukázku drezury zajistí na výstavě v Lysé nad Labem Statek Nečín.  
V. Sixtová: Na minulé ČS byli členové vyzváni, aby se vyjádřili k šlechtitelskému programu a řádu PK. 
Jak je to se změnami na základě těchto připomínek? 
J. Dražan: Rada PK čeká se změnami na podklady, které vzejdou ze Světového svazu po sjednocení 
hodnocení haflingů. 
V. Sixtová: Požádala o informaci z licentace hřebce Waldbach Obrok. 
J. Dražan: Komise hřebce ohodnotila 8,0 body, hřebec se jevil velmi dobře. Hřebec bude působit 
v inseminaci v Tlumačově. 
P. Studnička: Informoval o dvou nových importovaných plemenících z Tyrolska – Buchberg bude po 
licentaci působit v inseminaci v Písku, Newcomer v přirozené plemenitbě ve Vrchovanech. 
 

X. 
 
P. Juchelka přednesl návrh usnesení z náhradní členské schůze konané dne 2. prosince 2017 
v Hostinci Pod Lípou ve Vyskytné nad Jihlavou: 
 
1. Členská schůze zvolila níže uvedené pracovní orgány schůze:  
- řídící schůze:  Ing. Milan Řehák; 
- zapisovatel: Ing. Veronika Jenikovská; 



- mandátová komise: Jana Kuchařová, Karel Novotný; 
- návrhová komise: JUDr. Pavel Juchelka, Ladislav Kmoníček; 
- ověřovatelé zápisu: Ing. Michaela Kulišťáková, Pavel Liška. 
 
2. Členská schůze bere na vědomí: 
- zprávu předsedy spolku o činnosti spolku od poslední členské schůze; 
- zprávu o akcích spolku v roce 2017 včetně činnosti spolku a jeho členů v zahraničí; 
- zprávu o výsledcích zápisů do plemenných knih a zkoušek výkonnosti; 
- zprávu sportovní komise; 
- vyhlášení výsledků Haflingercupů; 
- informaci o aktuálním počtu členů spolku; 
- zprávu kontrolní komise spolku. 
 
3. Členská schůze schválila: 
- program schůze podle programu uvedeného na pozvánce; 
- zprávu o hospodaření spolku. 

 
4. Členská schůze ukládá předsednictvu spolku: 
- vypracovat kalendářní plán akcí spolku na rok 2018 v členění na měsíce (případně data), místo 

konání a konkrétní určení zodpovědnosti,  
- neprodleně se zabývat náměty z diskuse, ty rozpracovat do kalendářního plánu akcí spolku, 

čtvrtletně přípravu těchto činností kontrolovat a hodnotit, podílet se na realizaci činností podle 
plánu akcí a následně je vyhodnotit a přijmout opatření pro případné další akce pořádané 
spolkem; 

- informovat o kalendářním plánu akcí spolku členy spolku; 
- pokračovat v publikační a osvětové činnosti spolku; 
- spolupracovat se zahraničními a mezinárodními chovatelskými svazy. 

 
5. Členská schůze ukládá sportovní komisi spolku:  
- zabezpečit, tj. připravit a realizovat akce spolku podle kalendářního plánu včetně konkrétního 

určení zodpovědnosti. 
 

6. Členská schůze ukládá členům spolku: 
- diskutovat a zaslat předsednictvu spolku (Ing. Jenikovské) náměty na zlepšení činnosti spolku, 

náměty na zvýšení účasti členů na členské schůzi, příp. navrhnout změnu stanov, 
- diskutovat a zaslat připomínky ke šlechtitelskému programu plemene hafling;  
- navrhovat a iniciativně realizovat pořádání chovatelských akcí. 
 
Hlasování: 28 pro/0 se zdrželo/0 proti 
Schůze schvaluje navržené usnesení. 
 
Ve Vyskytné nad Jihlavou dne 2. prosince 2017 
 
 
Zapsala:  
 
…………………………………………… 
Ing. Veronika Jenikovská 
 
 
Ověřily:  
 



………………………………….    ………………………………….. 
Ing. Michaela Kulišťáková    Pavel Liška 
 
 
 


