Zápis z členské schůze Českého svazu chovatelů velšských koní, z.s.
Sídlo spolku: Stračovská Lhota 25, 503 15 Nechanice
Doba zasedání: 9.4.2022 od 11:00 do 16:10
Místo zasedání: Panská lícha 6, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany
Svolavatel: předsednictvo ČSCHVK, z.s.
Způsob svolání: pozvánka zaslaná e-mailem
Přítomní: viz prezenční listina k nahlédnutí v sídle svazu

Průběh zasedání:
Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
Zasedání členské schůze zahájila předsedkyně Denisa Pačanová v 11:15. Přivítala hosta, pana
Aleše Fialu, prezidenta ASCHK ČR.
Dle prezenční listiny schůze není usnášeníschopná. Dle stanov Článek VI. odst. 5 je schůze
usnášeníschopná hodinu po zahájení zasedání bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

Program:
Návrh paní Malinové na změnu programu schůze, volbu nových členů přesunout na konec
programu. Pan Blažek nesouhlasí s programem, požadoval změnu programu schůze e-mailem.
Bude hlasováno, až bude schůze usnášeníschopná.
Jana Prouzová seznámila s hospodářským výsledkem ČSCHVK, z.s. za rok 2021.
Ondřej Bláha informoval o plánovaných akcích na rok 2022.
Jana Prouzová přednesla návrh rozpočtu na rok 2022. Navrhla zkrácení lhůty placení
členských příspěvků do 28.2. a zvýšení příspěvku na 500,- Kč ročně včetně příspěvku do
ASCHK.
Denisa Pačanová předala slovo hostu, p. Aleši Fialovi.
Pan Fiala reagoval na vyslovené nařčení z porušení řádu plemenné knihy. Ptal se, proč o tom
neví, proč se neřešilo v ASCHK. Je třeba zlepšit komunikaci.
Uvedl, že velšští pony a kobové jsou druhé nejpočetnější plemeno v rámci vedených
plemenných knih pod hlavičkou ASCHK. Poděkoval svazu za spolupráci při výběru hřebců
v Písku.
Upozornil na potřebu schválit nový řád plemenné knihy. Každý majitel koně má možnost
vyjádřit se ke šlechtění daného plemene prostřednictvím jim zvolených zástupců do rady
plemenné knihy. Člen RPK musí mít zootechnické vzdělání. Svaz má možnost navrhnout do
RPK úspěšného chovatele s dlouholetou praxí, ale ASCHK toto musí schválit.

Paní Malinová poukazuje na porušování stanov a řádu plemenné knihy. Jsou stížnosti členů
na nezařazení koní do AP na svodech v Plasech 2021 (p. Malinová) a v Olomouci 2020 (pí.
Berešová). P. Fiala odpověděl, že stížnosti na RPK je nutné řešit s ASCHK.
Paní Irena van Vuurenová poznamenala, že hodnocení exteriéru koně je subjektivní a proto
vznikají spory, které ale může řešit jen ASCHK.
Paní Malinová se vyjadřuje, že dlouhodobě dochází k porušování stanov a RPK. Pan Fiala se
ptá, proč už se neřešilo s ASCHK, když se jedná o dlouhodobý problém. Pí. Malinová
zmiňuje, že ve stanovách není uvedeno, jak řešit stížnosti na RPK. Pan Aleš Fiala upozorňuje,
že chovatel si může vybrat, pod jakou plemennou knihou bude chovat (např. ČSP). Pí.
Berešová navrhuje podporovat koně, kteří sportují. Pan Fiala říká, že je možné AP zrušit
a podpořit chovatele jinak.
Vyhlášení krátké pauzy
Ve 12:15 následuje volba předsedajícího. Byla zvolena Denisa Pačanová.
Do volební komise byla zvolena pí. Irena v. Vuurenová, Jana Prouzová a Anna Prouzová.
Jako zapisovatel byla navržena Anna Prouzová, jako ověřovatel zápisu Jana Prouzová. Pro
28 přítomných a 19 plných mocí, 1 nepřítomen, celkem 47.
Hlasování o změně programu na žádost p. Blažka.
Pouze z přítomných: Pro 13, proti 2, zdrželo se 13, 1 nepřítomen. Žádosti nebylo vyhověno.
Doplňující volby do předsednictva.
Mandát končí Lence Duškové, chce pokračovat.
Pan Blažek navrhl pana Rudolfa Žimuláka, ten kandidaturu odmítl, a paní Kateřinu
Doušovou.
Obě kandidátky se představily.
Paní Malinová dala návrh na tajné hlasování.
Hlasují pouze přítomní: Pro 7, proti 15, zdrželo se 5, 2 nepřítomni.
Návrh nebyl přijat.
Hlasování:
Lenka Dušková

Kateřina Doušová

Přítomní
Plné moci
Celkem

pro 22, proti 1, zdrželi se 4, 2 nepřítomni
pro 14, proti 6, zdrželo se 0
pro 36, proti 7, zdrželi se 4, 2 nepřítomni ZVOLENA

Přítomní pro 2, proti 3, zdrželo se 21, 3 nepřítomni
Plné moci pro 6, proti 1, zdrželo se 13
Celkem pro 8, proti 4, zdrželo se 34, 3 nepřítomni

Denisa Pačanová navrhuje rozšířit předsednictvo o jednoho člena a kooptovat p. Doušovou.
Přítomní pro 24, proti 0, zdrželo se 5
Plné moci pro 19, proti 0, zdržel se 1
Celkem pro 43, proti 0, zdrželo se 6 ZVOLENA
Paní Kateřina Doušová byla kooptována do předsednictva.

Doplňující volby do RPK
Mandát končí Anně v. Vuurenové. Nebyla přítomná, ale chce pokračovat v práci v radě.
V zastoupení Ireny v. Vuurenové shrnuje svoji dosavadní činnost v ČSCHVK.
Hlasování:
Anna v. Vuurenová Přítomní pro 28, proti 0, zdržel se 1
Plné moci pro 14, proti 0, zdrželo se 6
Celkem pro 42, proti 0, zdrželo se 7
ZVOLENA
Volby dozorčí komise
Do dozorčí komise byla navržena p. Vladimíra Casková, Rudolf Žimulák a Kateřina Červená.
Paní Casková má 20 let praxe ve vedení neziskových organizací, pan Žimulák a p. Červená
mají ekonomické vzdělání.
Paní Malinová podotkla, že dozorčí komise může řešit a kontrolovat jen hospodaření
subjektu.
Pan Blažek zmínil, že změnu stanov žádal už minulý rok. Paní Dušková odpověděla, že ze
zasedání minulého předsednictva nejsou zápisy.
Paní Vuurenová oznámila, že stanovy kontroloval právník a jsou v pořádku a v souladu
s Občanským zákoníkem. V návrhu, který byl rozeslán spolu s pozvánkou je písařská chyba
(záměna spolek/sdružení).
Paní Píšová navrhuje ve stanovách upravit definici dozorčí komise takto:
„Dozorčí komise je orgánem, který dohlíží na plnění usnesení, kontroluje činnost
předsednictva zejména s důrazem na soulad jednání s obecně právními předpisy a normami,
kontroluje hospodaření a účetní závěrku, a je odvolacím orgánem ve věci členství.“
Paní I. v Vuurenová: Ve stanovách může být tento orgán nazván libovolně (kontrolní komise,
revizní komise, dozorčí komise), pokud název není zavádějící, náplň činnosti je stejná.
Pro dozorčí komisi bylo hlasováno jako pro celek.
Vladimíra Casková
přítomní pro 27, proti 0, zdržel se 1, nepřítomný 1
Rudolf Žimulák
plné moci pro 20, proti 0, zdržel se 0
Kateřina Červená
celkem pro 47, proti 0, zdržel se 1, nepřítomný 1
Dozorčí komise v tomto složení byla ZVOLENA.
Volba delegátů na valnou hromadu ASCHK ČR.
Pan Fiala upozornil, že počet delegátů na valnou hromadu ASCHK se odvíjí podle počtu
členů, kteří zaplatili do 31. 3. 2022. ČSCHVK zaplatil až 4. 4. 2022. Paní Prouzová vysvětlila,
proč se tak stalo: Členům svazu bylo spolu s pozvánkou 2× zasláno upozornění, že je třeba do
31. 3. 2022 uhradit členské příspěvky. Do data schůze tak učinily pouze dvě třetiny členů.
Členská schůze navrhuje, aby těm členům, kteří nezaplatili členské příspěvky, byla zaslána
výzva v následujícím znění:
„Vyzýváme Vás k uhrazení členského příspěvku do 14 dnů od zaslání této výzvy. Pokud tak
neučiníte, z rozhodnutí ČS ČSCHVK, z.s. ze dne 9.4. 2022 Vaše členství zanikne.“
Volba delegátů:
V případě, že ASCHK pozve pouze jednoho delegáta z ČSCHVK, bude svaz zastupovat
Denisa Pačanová.
Přítomní
pro 27, zdržel se 1, proti 0, nepřítomní 2
Plné moci
pro 20, proti 0
Celkem
47 pro, proti 0

V případě, že bude 6 delegátů, bude svaz zastupovat D. Pačanová, L. Dušková,
J. Prouzová, P. Radkovič, L. Procházka a O. Bláha.
Přítomní
pro 27, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2
Plné moci
pro 20, zdržel se 0, proti 0
Celkem
47 pro, 0 proti
Jako náhradník pro zastupování na VH byla navržena Anna v Vuurenová.
Přítomní
pro 28, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1.
Plné moci
pro 19, proti 0, zdržel se 1.
Celkem
47 pro, 0 proti.
Hlasování pro navýšení členského příspěvku
Členský příspěvek bude navýšen na 500,- Kč ročně včetně příspěvku do ASCHK.
Přítomní
pro 28, proti 0, zdržel se 1
Plné moci
pro 15, proti 0, zdrželo se 5
Celkem
pro 43, proti 0, zdrželo se 6.
Členský příspěvek bude stávajícím členům navýšen od příštího roku, novým členům od 9. 4.
2022.
Hlasování pro posunutí termínu splatnosti členského příspěvku
Přítomní
pro 29, proti 0, zdržel se 0
Plné moci
pro 20, proti 0, zdržel se 0
Celkem
pro 49, proti 0, zdržel se 0
Hlasování pro navýšení kompetencí dozorčí komise (viz výše v odstavci Volby dozorčí
komise)
Přítomní
pro 29, proti 0, zdržel se 0
Plné moci
pro 20, proti 0, zdržel se 0
Celkem
pro 49, proti 0
Hlasování pro změnu stanov a připojení kodexu chování
Kodex chování je překlad dokumentu WPCS. Toto řeší i občanský zákoník, je zbytečné
připojovat ke stanovám. P. Aleš Fiala navrhl vytvořit jednací řád svazu.
Návrh: uvést kodex chování jako doporučení na stránkách svazu.
Přítomní
pro 28, proti 0, zdržel se 1
Plné moci
pro 15, proti 0, zdrželo se 5
Celkem
pro 43, proti 0
Návrh na zveřejnění seznamu členů na webu ČSCHVK
Svaz smí zveřejnit seznam členů pouze s písemným souhlasem všech členů.
V seznamu plemenných hřebců na webu jsou odkazy na chovatele. Není problém zveřejnit
odkazy na webové stránky chovatelů, pokud o to požádají.
Pí. Casková navrhla rozdělit stránky na veřejné a potom s přístupem přes heslo jen pro členy,
kde by mohl být seznam členů i se zobrazením v mapě. I zde je nutný souhlas členů, to je
možné potvrdit už v přihlášce. Pí. Dušková zmínila, že bude nutné navýšit platby za správu
webu, protože tato služba bude dražší.
Hlasování pro neveřejnou sekci členů:
Přítomní
pro 27, proti 0, zdrželi se 2
Plné moci
pro 20, proti 0, zdrželo se 0
Celkem
pro 47, proti 0, zdrželi se 2

Hlasování o návrhu hospodaření pro rok 2022
Pí. Prouzová znovu přednesla návrh rozpočtu.
P. Žimulák vznesl dotaz, zda je možné žádat dotace přes SZIF (Portál farmáře).
P. Fiala upozornil, že akci je nutné nejprve zafinancovat z vlastních zdrojů (Lze proplácet
např. i příspěvek na dopravu) a potom teprve žádat dotaci, je zde dlouhá doba mezi podáním
žádosti a proplacením, které je ale nejisté. Je nutné pohlídat legislativu, protože není možné
na jednu akci brát 2x dotaci z rozpočtu ČR.
P. Blažek se zeptal, proč je na šampionát v Hradci plánována vyšší částka než na ostatní
výstavy. Pí. Dušková odpověděla, že šampionát v Hradci pořádá přímo svaz, je to celostátní
svod, svaz na tuto akci dostává dotace. Dotované je zde např. postavení mobilních boxů.
Pan Blažek přednesl žádost p. Frnocha o zařazení klisny Trojice Gigil do HPK a AP.
Upozornil na nepřesnosti v PK online. P. Dušková odpovídá, že žádost p. Frnocha RPK
obdržela ve čtvrtek 7. 4. a záležitost je v řešení. Majitel klisny si musí zažádat o opravu údajů
v PK online (klisna je zde vedena jako valach) potom bude klisna zařazena do správných
oddílů PK.
Pí. Berešová si stěžovala na ztracení dokumentů na výstavě v Olomouci v r. 2020.
Pí. Šestáková vysvětlila, proč se tak stalo – inspektor chovu koní si omylem výsledky odvezl.
Pí. Malinová bude znovu žádat o zařazení svých klisen do AP, podá stížnost k ASCHK.
Pí. Píšová navrhla uspořádat svody v Hradci, v Olomouci, Děpoltovicích i v Plasech s tím, že
pro zápis do HPK a AP bude mít rozhodující slovo RPK a osoba pověřená ASCHK.
P. Blažek řekl, že je lepší mít zahraniční posuzovatele kvůli objektivitě.
P. Fiala ukončil diskuzi s tím, že pro ASCHK je partnerem pro zařazování koní do AP rada
plemenné knihy. Stížnosti na zařazení koní do AP je nutné řešit přes ASCHK, která následně
bude chtít vysvětlení po RPK.
P. Žimulák navrhl, aby se po skončení svodu konal společný nástup svodovaných koní, aby
bylo možné zvířata porovnat a komise veřejně ohodnotí celý svod.
P. Bláha uvedl, že je důležité, aby se u svodu sešlo co nejvíce zvířat, aby i zahraniční
posuzovatel získal představu o kvalitě chovu v ČR a vybral do AP skutečně jen nejlepší
zvířata.
P. Fiala doporučil RPK vyřešit nesrovnalosti po výstavách a dát členské základně vědět,
jakým způsobem bude RPK informovat ohledně zařazení do AP a HPK.
P. Bláha představil hodnotitelský formulář, který sestavila RPK, kde bude vysvětleno pro
zahraničního posuzovatele, co přesně je AP. Zde bude pod katalogovým číslem z výstavy
uděleno hodnocení posuzovatele jak známkami, tak i stručným zhodnocením zvířete
a písemně sdělené stanovisko posuzovatele. Tento dokument bude archivován, majitel si ho
může přímo na výstavě ofotit.
RPK oznámí počet a místa konaných svodů v r. 2022 až po konzultaci s ASCHK.
Hlasování pro navržený rozpočet pro r. 2022
Přítomní
pro 26, proti 0, zdrželo se 0, nepřítomní 3
Plné moci
pro 20, proti 0, zdrželo se 0
Celkem
pro 46, proti 0.
Paní Malinová požádala, aby bylo v zápisu uvedeno, že v zápise z loňské ČS je chybně
uvedeno, že ona byla panem Blažkem navržena do předsednictva. Pí. Malinová do
předsednictva navržena nebyla.

Usnesení členské schůze Českého svazu chovatelů velšských koní, z.s. z 9. 4. 2022 na Panské
líše, Brno
Členská schůze:
- volí do předsednictva ČSCHVK, z.s. na 4 roky paní Ing. Lenku Duškovou
- kooptuje do předsednictva ČSCHVK, z.s. na 4 roky paní Ing. Kateřinu Doušovou
- volí do Rady Plemenné knihy paní Annu van Vuurenovou na 4 roky
- volí do dozorčí komise ČSCHVK, z.s. na 4 roky paní Ing. Vladimíru Caskovou, paní
Kateřinu Červenou a pana Rudolfa Žimuláka
- volí kandidáty na valnou hromadu ASCHK ČR z.s. a to Denisu Pačanovou, Lenku
Duškovou, Janu Prouzovou, Petra Radkoviče, Ladislava Procházku, Ondřeje Bláhu a jako
náhradníka Annu v. Vuurenovou.
- ukládá vyzvat členy, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky, takto: Vyzýváme Vás
k uhrazení členského příspěvku do 14 dnů od zaslání této výzvy. Pokud tak neučiníte,
z rozhodnutí ČS ČSCHVK, z.s. ze dne 9.4. 2022 Vaše členství zanikne.
- navyšuje členský příspěvek na 500,- Kč/rok vč. příspěvku do ASCHK ČR z.s. a zkracuje
jeho dobu splatnosti do 28. února.
- navyšuje kompetence dozorčí komise
- navrhuje uvést kodex chování jako doporučení na stránkách svazu
- chce zveřejnit seznam členů ČSCHVK, z.s. na webové stránce s přístupem přes heslo pouze
pro členy
- schvaluje navrhovaný rozpočet

Na závěr schůze byl zápis přečten, přítomní souhlasili s obsahem zápisu. Nikdo nevznesl
námitky.
Zapsala ____________________
Anna Prouzová

ověřila ____________________
Jana Prouzová

