ZÁPIS Z KONFERENCE SCHCT,
KONANÉ DNE 15.DUBNA 2010 V HUMPOLCI
Prítomní delegáti: viz.prezencní listina (58 z 61 pozvaných, tj. 95,08 %)
Hosté: viz.prezencní listina
Program:
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Zahájení
Volba predsedajícího a pracovních komisí
Zpráva
o cinnosti
a o. hospodarení SCHCT v roce 2009
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~\Zpráva

Ocinnosti jednotlivých komisí predsednictva, Rady PK
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SCHCT - p.Ružicka privítal všechny prítomné

2. Volbapredsedajícího a pracovních komisí
Následovala volba predsedajícího, programu a jednotlivých komisí. Jako predsedající byl zvolen
M.Pernícek, bylo mu predáno slovo. Program i následující komise byly jednohlasne odsouhlaseny.
mandátová komise: Ing.L.Jelínek, Ing.M.Nováková
. návrhová komise: M.Kubištová, R.Klos, A.Kucera, Ing.Civišová
. zapisovatelka: Ing.M.Nováková
overovatelé zápisu: V. Bohdaský, Ing.K.Bezkocková
. skrutátori: Ing.J.Holík, Ing.lŠíma, L.Kozák
Návrhjihoceskéoblasti- doplnit program o bod: "Kontrola usnesení z konference 2009",
schváleno a zarazeno jako bod programu.

.
.

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

.
.

4. Zpráva o hospodarení SCHCT v roce 2009 - M. Filarová
viz.príloha

5. Zpráva revizní komise - Ing.Jelínek

.

viz.zápis- príloha

6. Zpráva jednotlivých komisí predsednictva
lKincl- zpráva o cinnosti testacních odchoven, finále prehlídky 3-letých klisen, Soutež skoku ve

volnosti4-letýchklisenplemeneCT - viz.príloha
Zpráva Ing.Machka, MZe CR - národní dotace platí ve stejném znení jako v roce 2009, objem
financních prostredku zustává témer stejný jako v lonském roce,
novinky v legislative: - zmeny v oznacování koní, následná zmena v RPK CT,
- novela zákona o zemedelství (platnost od 1.1.2010) - nutno zakreslit stáje
podobne jako je evidence pudy
- pozbyla platnosti vyhláška c.191/1992 ke stavebnímu zákonu, nekteré
požadavky byly presunuty do vyhlášky c.208/2004 o minimálních
standardech v chovu hospodárských zvírat
- MZe CR pripravuje tzv.vizi ceského zemedelství po roce 2010

M.Kubištová - zmeny v KMK - bylo svolánojednání ohledne KMK - Boretice, ze kterého vzešlo
doporucení (viz.zápis Z tohoto jednání)
Ing.Jiskrová - šlechtení v rámci chovu CT, vyhodnocení výsledku KMK + pozvánka na konferenci

VFU Brno - 5.- 6.11.2010
Ing.Regner - informace o šlechtení v letech 2002 - 2010 v rámci chovu CT
Ing.Mamica - predvýber hrebcu do plemenitby v roce 2009 - tri rocníky již probehly, hodnocení
hrebcu komisionelní, duraz kladen na mechaniku pohybu na ruce, v pohybu a samozrejme
provedení skoku ve volnosti, rekapitulace predvybraných hrebcu z jednotlivých rocníku
Ing. Vondrouš - zmena v oznacování a registraci koní

Po prestávce na obed následoval príspevek M.Kubištové na téma: rozbor clenské základny, revize
Stanov SCHCT, systém vzdelávání (RPK, konzulenti chovu koní, hodnotitelé, kterí absolvovali
školení hodnotitelu v roce 2003)
7.Kontrola usnesení z konference SCHCT 2009
M.Pemícek precetl usnesení z konference SCHCT 2009, kdy bylo konstatováno, že prakticky
všechny body usnesení byly splneny.
8. Diskuse
R.Skrivan - Stanovy SCHCT - v RPK musí být lidé, kterí mají plnou duveru delegátu (chovatelu),
není možno, aby tyto lidi jmenovalo predsednictvo, nutno o tomto opet hlasovat

V.Csabi- predsednictvostejneschvalujenávrhyRPK,po dobuvolebníhoobdobínavrhuje
nezasahovat do složení RPK
V.Šterba - melo by být v zápisu, že se ustavila komise pro revizi stanov SCHCT

M.Kozová- v západoceskémkraji oblastnísvazyfungují,reší se zde "malickosti",melyby se rešit
veci radikální, napr.zviditelnit a zatraktivnit chovatelské akce
Ing.Šíma - nedostatecná funkce ASCHK, kdy by chovatele mela zastupovat v jednání s MZe CR,
kdy po roku 2013 bude jiný model dotací z MZe, apeluje na predsednictvo SCHCT, aby se ujalo
techto jednání

- prehlídka klisen - dosavadní model již "nepritáhne" chovatele, je možno zkombinovat
prehlídku tríletých klisen s jinými chovatelskými akcemi
- diskuse na téma KMK, je pro zachování Šampionátu mladých koní

- návrhna zrušenísoutežeskokuve volnosti-

nebyloodsouhlaseno

JUDr.Stanek- Stanovy - kompletne špatne sestavené, konkrétní citace údajne chybne
vypracovaných (obcanské sdružení, definice clenství, vlastnictví kone, nelze navrhovat a soucasne
schvalovat, a další).
- cinnost redakcní rady casopisu "KONE" - dvakrát byl odmítnut príspevek
JUDr.Stanka na zverejnení, je to chovatelský casopis
MVDr.Lysák- zaznela zde pouze samá kritika, at si každý sám vyzkouší cinnost v predsednictvu,
nikdo z prítomných nebyl schopný podekovat
Ing.Navrátil- príspevek JUDr.Stanka by se mel brát jako pripomínka právníka
Ing.Šíma - na predvýberech hrebcu by mela být dle dohody úcast hrebcu plemene slovenského
teplokrevníka, též na prehlídce tríletých klisen by se mohly zúcastnit klisny plemene CS
- kdy se staneme cleny WBFSH?
V.Bohdaský - navrhuje, aby se "jelo" podle starých Stanov a na príští konferenci se pripraví verze,
která není v rozporu se zákony CR

JUDr.Stanek- dalšípripomínkyke zneníStanov
V.Csabi- návrh,aby JUDr.Stanekpísemnezpracovalcitovanépripomínkya na dalšíkonferenci
budou Stanovy schváleny
- dotaz na MZe - nutno zlegalizovat konzulenty chovu koní, aby mohli rádne
registrovat (cipovat) kone

'Ing.Machek- kone registruje oprávnená osoba, uznané chovatelské sdružení, veterinár pokud
nepracuje pro výše uvedené, není oprávnen oznacit kone
I p.Filípek- podkování, welfare koní - nutno se tímto zabývat
Hlasování - kdo je pro, aby zrevidované a predložené Stanovy bylypro další období platné?
pro - 32, proti - 16, zdržel se - 4. Tímto byly tyto Stanovy schváleny.
Ing.Machek - v zákonu je zakotveno "rovné zacházení se cleny"
JUDr.Stanek - na majetkové pomery se nemuže vázat možnost hlasování jednotlivých clenu

NávrhV.Šterby- aby se opethlasovaloo zrušeníschváleníStanov,návrhnebyl akceptován.
Pripomínky ke stanovám na další roky by mely být predloženy písemne na adresu SCHCT v
prubehu roku.
USNESENÍ Z KONFERENCE
Konference bere na vedomí:
zprávu predsedy SCHCT o cinnosti predsednictva za rok 2009

..

.
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zprávuo hospodareníSCHCTza rok 2009
zprávu revizní komise

Schvaluje:
rocní hospodárský výsledek
. podpory poskytované v roce 2010 Svazem chovatelu CT:
na akceleracní program (dle ŠP) - do 5.000,- Kc na klisnu za stejných podmínek jako v
r.2009 - vyplaceno pouze rádným clenum SCHCT
na patemitu - 1.000,- Kc/ks za stejných podmínek jako v roce 2009 - vyplaceno pouze
rádným clenum SCHCT
inseminaci SCHCT v roce 2010 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 2011
zpoplatnení chovných koní (klisny starší trí let - 100,- Kc/rok, plemenní hrebci - 500,Kc/rok) - od roku 2011, do konce roku 2010 nutno vypracovat financní metodiku'tohoto
úkonu
podání žádostí o dotacní prostredky z Programu rozvoje venkova a ostatních fondu EU
. podání prihlášky SCHCT do WBFSH
. pravidla KMK se nebudou menit po dobu volebního období
podílet se na tvorbe "Vize ceského zemedelství po roce 2010" a spolupracovat s MZe
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.
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Odsouhlasen návrh na usnesení z konference - pro 31 hlasu, proti - 14, zdržel se - 2.
Zapsala: Ing.Nováková

Overovatelé zápisu:

..

.....#cti'ff!:;...............

14~..~(~!~........
Ing.Katerina Bezkocková

Bežné císlo overovací knihy O ::.!
f..f..~./2010
Overuji, že: Václav Bohdaský
rodné císlo: 51 06 18/280
bytem: Nahorany, Mestec 8
jehož totožnost byla prokázána platným úredním
prukazem, tuto listinu prede mnou vlastnorucne
podepsal.
V Náchode,

dne 6.5.2010
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