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ZAPIS Z KONFERENCE SCHCT,
KONANÉ DNE 16.DUBNA 2009 V HUMPOLCI

Prítomní delegáti: viz.prezencní listina (53 z 61 pozvaných, tj.86,89 %)
Hosté: viz.prezencní listina

2. Volbapredsedajícího a pracovních komisí
Následovala volba predsedajícího, programu ajednotlivých komisí. Jako predsedající byl zvolen
M.Pernícek, program i následující komise byly jednohlasne odsouhlaseny.. mandátová komise: Ing.L.Jelínek, Ing.M.Nováková

. návrhová komise: M.Kubištová, R. Klos, A. Kucera

. zapisovatelka: Ing.M.Nováková. overovatelé zápisu: V. Bohdaský, E.Hlavácková

. skrutátori: Ing.J.Holík, Ing.J.Šíma, L.Kozák

3. Zpráva o cinnosti - K. Ružicka. viz.príloha

4. Zpráva o hospodarení SCHCr v roce 2008 - M Filarová. viz.príloha

5. Zpráva revizní komise - Ing.Jelínek. viz.zápis - príloha

6. Zpráva jednotlivých komisí predsednictva

Ing.Šíma - vyhodnocení predvýberu hrebcu - cíl: zpruhlednit výber hrebcu do chovu, systém
predvýberu: l.predvýber - inspektori, v TO komise, 2.predvýber - v listopadovém termínu,
3.predvýber - pouze u "odrocených" hrebcu z 2.predvýberu
- vyzývá všechny zúcastnené - príští mesíc volební VH ASCHK CR - nutno zvážit správnost voleb

M.Kubištová - Národní dotace a dotace z Programu rozvoie venkova a ostatních programu EU
-práce v sektorové rade MZe - schválené kvalifikace
- informace na stránkách MZe, SZIF

Ing. Nágr - Zmeny v oznacování koní - problém - do této doby provádí cipování veterinární lékar,
snaha o to, aby mohli být zapojeni inspektori chovu koní

R. Klos - zkoušky výkonnosti klisen na SM - rekapitulace ZV za rok 2008



Ing.1iskrová- zhodnocenívýsledkuKMKv uplynulémobdobí
- KMK (1998-2007) - viz.clánek v casopisu KONE 2/09 (problémy: nedostatecný pocet potomku
po otcích, totéž u hodnocení potomstva z akceleracních klisen)
- nutno provádet odhad plemenné hodnoty
Ing.Regner- výsledky plemenitby 2002-2008
- minimální využití hrebcu plemene CT v chovu
- hrebci s nejvyšším poctem zaregistrovaných hríbat (Sargoni, Topas-14, Gelidus, Rock'n Roll,

Catango Z, a další)
- hrebci s nejlepším hodnocením zaregistrovaných hríbat
- nízká variabilita výsledku
-hodnocení tríletých klisen pri ZZV podle otcu, podle otcu matek
-pocet proverených klisen podle otcu

8. Diskuse
Ing.Stanek - školení posuzovatelu

- nutno vnést do tohoto školení systém, navrhuje hierarchii (stupne hodnotitelu, stupne akcí)
- nutná pravidelnost techto školení

- problém v clenství - dohromady fyzické a právnické osoby, nereší se právo hlasovací, bez rozdílu
vlastnictví koní - nutný nový návrh stanov
- z hlediska právního mnoho problému právní úpravy sekcí, apod.
- k príspevkuIng.Jiskrové- nutno uvést co je nutno delat s výše uvedenými problémy
- nutná vetší selekce hrebcu
-navrhuje stanovit dobu, behem které se daný hrebec musí vyhodnotit (pusobnost v chovu)
- navrhuje limitovanou dobu pro výber hrebcu
M.Pernícek- školení posuzovatelu - první vlaštovka

-navrhuje do usnesení - vytvorit pracovní skupinu, která vytvorí návrh nových stanov
SCHCT
- hodnocení hrebcu - predsednictvo SCHCT není natolik oprávneno, aby vyrazovalo
hrebce z plemenitby, je to otázka nabídky a poptávky, hrebci hradí poplatek za udelení
výberu

V.Csabi - ZH a SCHCT - v letošním roce byl SCHCT osloven k vyjádrení k cinnosti ZH
- ZH by mel zajištovat zemský chov i pro potreby UCHS
-navrhuje: - zástupci nejpocetnejšího UCHS (32,2%) -v dozorcích radách hrebcincu
- jednání ve shode pri výberu plemenného materiálu
- služby v predem dohodnutém programu
- areál SCHCT - návrh na vybudování chovatelského centra CT ve Slatinanech, nyní vstoupeno v
jednání s MVDr.Dražanem - NH Kladruby n.L.

Ing.Mliller - spolupráce UCH S se v roce 2008 zdárne rozvíjela, schválení spolecných testacních
odchcven, KMK - PK CS akceptuje návrh podaný SCHCT, je treba prijmout opatrení ke zlepšení
možnosti vyhodnocování KMK, šampionát mladých koní
ZH by mely prioritne zajištovat cinnosti i pro UCHS - nutná dohoda jednotlivých UCHS a ZH
-cipování - PK es provádí cipování již 3 roky, veterinár ocipuje, popíše i odebere krev na
paternitu
M.Pernícek - nejsou dosud schváleny spolecné odchovny (není schváleno stejné znení rádu PK),
ZV klisen, které vykonají v rámci PK CS zatím PK CT nemuže uznat

R.Skrivan - AP - RPK mohla udelat výjimku pri zarazení do AP CT hrebce Génius Lysák (16 tr.b.
v T parkurech),hrebecAristo- nutno cekat na výsledky potomku
-není možno zprísnit podmínky pro zarazení klisen do AP CT (nyní dobre nastaveno - S
výkonnost)



- KMK- nízká úcast koní (plno majitelu vzdá úcast, pokud se úcastní špickoví jezdci), výhry
vyplácenyve velké míre predstavitelum stavu
- zdravotní stav koní - mnoho nemocí "pritaženo" ze zahranicí,je nevhodné ošetrovat ortopedicky
kone- pokudnemákopyta,rešit radikálne
- ZH- nutnozachovata nebrojitprotinim

M.Pernícek- KMK se muže úcastnit každý, výhry se mohou dotknout též všech

M.Kubištová - v roce 2008 úhyn hríbat na herpes virus, na základe doporucení veterinárních lékaru
bylo chovné stádo na hrebcíne vakcinováno, zprísnení zootechnických pravidel a v letošním roce
jižje narozeno prvních 12zdravých hríbat.
K práci podkováru jen tolik: v roce 2008 bylo usporádáno 24 odborných semináru, na kterých
prednášeli naši prední i zahranicní lékari a podkovári, semináre byly hodnoceny velmi dobre a jiste
by bylo prínosem pro každého chovatele se takové akce pred kritikou zúcastnit

Ing.Pellar - predvýber hrebcu v listopadu - v rozporu se strategií testacních odchoven, žádá o
pokracování v systému predvýberu (1. a 2. predvýber v ZH), návrh vytvorení programu, aby hrebci
plemene CT, kterí ve fázích výcviku dosáhli lepších výsledku, aby jim byla dána vetší príležitost v
chovu

-plno informací z predešlých zpráv - nepravdivých, v dozorcí rade ZH Ing.Kratochvíle a Ing.Šilha,
ZH organizují celou radu chovatelských akcí, pobírají dotace stejne jako SCHCT, reditelé nejsou
zváni na jednání SCHCT, hrebcince mají v náplni cinnosti - testaci, nákup hrebecku, plemenitbu,
inseminace cerstvým spermatem (není dotováno), organizaci prehlídek, výstav, atd.

M.Pernícek - SCHCT nechce vyvolávat rozepre, chce vtáhnout ZH do spolecných aktivit
-DPH 19% - snaha CT upozornit na tuto sazbu jako sazbu velmi obtížnou, dle vyjádrení MFje
chov koní nepotravinárskou výrobou, další jednání na podzim

V.Csabi - pokud se uvede na FA a KS, že se jedná o kone urceného ke konzumaci, je možná nižší
sazba DPH (nutno zlegalizovat DPH rádným zpusobem)

Ing.Gotthardová- samozrejmeSCHcT mužemít sídlov Kladrubechn.L.,nebylapredstavase
stehovat vcetne koní, apod., nebot kapacita v NR Kladruby n.L. je omezená, žádá o TO koní
Kinských

RJ anský - prezentace koní v odborných casopisech - mel by se uvádet kompletní puvod kone,
vcetne chovatele kone

Ing.Šlesinger - hodnocení AP CT - ve výsledovce by melo být znát, kolik stojí AP
- SCHCT(spolecnes ÚE Slatinany)nesplnujezákonnoupovinnost(vyhodnocování- odhad
plemenné hodnoty - zákon 154/2000 Sb,§ 8 - pl.hodnota + hodnocení plemenných zvírat, § 7-
testace + zverejnování výsledku)
- nevyhodnocuje se AP, návrh zverejnit každý rok seznam brezích klisen, které cerpají podporu na
AP, 2.rok zverejnit seznam z techto klisen narozených hríbat
M.Pernícek - SCHCT vydalo již 6 rocenek, pro rok 2009 je témer 175 svodu, ZV, hodnocení a
chovatelských akcí
Ing.Misar- odhadplemennéhodnoty- modelze zahranicínelzeprevzítna našepodmínky,nenína
co prepocítávat
MVDr.Cernocký - spolupráce mezi SCHCT a ZH existuje, selekcní program hrebcu již nastaven,
privatizace techto zarízení by nebyla vhodná.



Následovalo hlasování o návrzích JUDr.Stanka do usnesení:
* stanovit pravidla (vydat smernici) pro hodnocení úspešnosti hrebcu po urcité dobe pusobení v

plemenitbe (pro - 14,proti - 24) - nebude zaneseno v usnesení. vytvorit systém (vydat smernici) ve vzdelávání posuzovatelu s aspektem na:
-pravidelnost a cyklicnost vzdelávání
- hierarchii kvalifikacních stupnu hodnotitelu
-požadavky na kvalifikaci hodnotitelu pro jednotlivé stupne akcí (oblastní, celostátní,...)
(pro- 30,proti- 10,zdrželse - 7)- budezanesenodo usnesení. udelovat licence hrebcum pro plemenitbu jen na dobu urcitou a po jejím uplynutí
vyhodnocovatdalšípusobeníhrebcev plemenitbe(pro- 8, proti - 18)- nebude zaneseno
v usnesení

. predsednictvo jmenuje pracovní skupinu, která prepracuje Stanovy SCHCT, tyto predložit
na príštíkonferenciSCHCT(pro- 46)- bude zaneseno do usnesení. návrhIng.Šlesingerado usnesení- vyškrtnout ze ŠP odst.11 - "pro odhad p1.hodnotybude
použitanekteráz metodikvyužívanýchvyspelýmichovatelskýmisvazy"(pro- 13,proti-
19)- nebude zaneseno v usnesení. návrh MVDr.Sedlácka do usnesení - "pro nutné vyhodnocování AP použít srovnání kvality
hríbatz AP a hríbatmimoAP (bezrozdíluotcua matek)- odpovedIng.Maršálka- za
mesíc bude dopracována diplomová práce na toto téma, výsledek bude postoupen SCHCT. návrhna zvýšeníCP- na 200,- Kc/rok - pro - 31, proti - 1, zdržel se - 1 - bude zaneseno
do usnesení. MVDr.Sedlácek - stanovit základní kritéria pro odhad plemenné hodnoty CT - zpracuje
RPK, výsledky budou zverejneny v hipologických periodikách Ceské republiky, (34 pro, O
proti) - bude zaneseno do usnesení

USNESENÍ Z KONFERENCE
Konference bere na vedomí:. zprávu predsedy SCHCT o cinnosti predsednictva za rok 2008. zprávu o hospodarení SCHCT za rok 2008. zprávu revizní komise

Schvaluje:. rocní hospodárský výsledek. vytvorit systém (vydat smernici) ve vzdelávání posuzovatelu s aspektem na:
-pravidelnost a cyklicnost vzdelávání
-hierarchii kvalifikacních stupnu hodnotitelu
-požadavky na kvalifikaci hodnotitelu pro jednotlivé stupne akcí (oblastní, celostátní,...)

. predsednictvojmenuje pracovní skupinu, která prepracuje Stanovy SCHCT, tyto predložit
na príští konferenci SCHCT. podpory poskytované v roce 2009 Svazem chovatelu CT:
na akceleracníprogram(dle ŠP)- do 5.000,-Kc na klisnuza stejnýchpodmínekjako v
r.2008- vyplaceno pouze rádným clenum SCHCT
na paternitu - 1.000,- Kc/ks za stejných podmínek jako v roce 2008 - vyplaceno pouze
rádným clenum SCHCT
inseminaci SCHCT v roce 2009 nepodporuje
rozdíl ve výši podpory na klisnu za úspešné absolvování zkoušky výkonnosti po zapsání do:

a) PRO klisny - do 16.000,- Kc, b) HPK klisny - do 12.000,-Kc, c) PK klisny - do 6.000,- Kc,
testacní odchovny - celková cena KD nesmí presáhnout: do 2 let: 60,- Kc, do 3 let: 150,-Kc
. zorganizování "Souteže skoku ve volnosti" ctyrletých klisen CT, financní podpory dle

možností SCHCT. podpora webových stránek SCHCT



.
SCHCT dále schvaluje povinnost držitelu (majitelu) hrebcu, zapsaných v PK CT,
prezentovat je v katalogu hrebcu CT 2010
zpoplatneníchovnýchkoní (klisnystaršítrí let - 100,- Kc/rok, plemenní hrebci - 500,-
Kc/rok) - hlasováno - od roku 2010
predložit návrh MF, MZe na rešení otázky snížení sazby DPH pri prodeji koní, využít
zemedelského výboru parlamentu
zvýšení clenského príspevku od roku 2010 na na 200,- Kc/rok
podání žádostí o dotacní prostredky z Programu rozvoje venkova a ostatních fondu EU
stanovitzákladníkritériapro odhadplemennéhodnotyCT- zpracujeRPK,výsledkybudou
zverejneny v hipologických periodikách Ceské republiky

.

...

Odsouhlasen návrh na usnesení z konference - pro 34 hlasu, nikdo se nezdržel hlasování.

Zapsala: IngNováková
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vlastnorucne podepsal.
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