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ZÁPIS Z KONFERENCE SCHCT,

KONANÉ DNE 13.DUBNA 2011 V HUMPOLCI

Prítomní delegáti: viz.prezencní listina (53 z 60 pozvaných, tj. 88,3 %)
Hosté: viz.prezencní listina
Program:

1. Zahájení
2. Volba predsedajícího a pracovních komisí
3. Zpráva o cinnosti a o hospodarení SCHCT v roce 2010
4. Zpráva revizní komise
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~dovala volba predsedajícího, programu ajednotlivých 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, A.Kucera, J.Jermár, Ing.L.Mamica

. zapisovatelka: Ing.M.Nováková. overovatelé zápisu: V. Bohdaský, D.Miksová

. skrutátori: Ing.Rydval, R.Klos, K.Ružicka ml.

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

4. Zpráva o hospodarení SCHCT v roce 2010 - M. Filarová. viz.príloha

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

6. Zpráva jednotlivých komisí predsednictva
V.Csabi - zvyšuiící se pocet bezpuvodových koní - seznámil prítomné o soucasné praxi v
zapouštení klisen (licentovanými, nelicentovanými hrebci, následné vystavování dokladu na kone v
typu teplokrevném) a vzrustající pocet koní bez plemenné príslušnosti CT

R.Klos - hodnocení cinnosti testacních odchoven v roce 2010 - cinnost TO od roku 2001, nejlépe
dosáhnout co nejvyššího poctu potomku po jednotlivých hrebcích, za celou dobu testace
naskladneno celkem 947 hrebecku, ZZV absolvovalo 624 hrebecku, následoval výcet poctu
hrebecku po jednotlivých otcích v roce 2010, pocetní stavy hrebecku v jednotlivých TO.

Ing.K.Regner - rekapitulace finále prehlídky 3-letých klisen plemene CT PtÝrov, hodnocení
šestiletého potomstva vybraných hrebcu, prehled výsledku hrebce Landos a ieho nadpnlmerných
potomku

MVDr.Sedlácek - skok ve volnosti 4-letých klisen plemene CT - mela by být v názvu zmínena i

mechanika pohybu, prumerné hodnocení klisen po jednotlivých otcích, malý rozptyl známek od
komisaru, nutno hodnotit klisnu dle desetibodové stupnice (prumer - 5), návrh, aby ve finále
souteže bylo zapocítáno všech 5 hodnotících známek



Ing.Jiskrová - vyhodnocení KMK. odhad plemenné hodnoty. školení posuzovatelu - probíhají již
tri roky, stále se snižující pocet posluchacu, navrhuje zopakovat letošní rok opet téma "Posuzování

I a hodnocení exteriéru"

M.Pernícek - KMK 2011 - snížení poctu kvalifikacních kol, pokracuje spolupráce s CJF, menší
problémy s vyúctováním s nekterými poradateli, skokové finále - Ptýrov, zvyšuje se zájem o úcast
koní zahranicních majitelu

M.Kubištová - podána prihláška do WBFSH, systém vzdelávání - Národní soustava kvalifikací II.
a Národní soustava povolání II. - viz.príloha

Po prestávce na obed následoval príspevek J.Kinc1a- vÝsledkyZV klisen 2010 (rozbor dle
jednotlivýchoblastí,procenticky- kolikklisenzarazenodo AP CT,poctyhodnotitelu )

Ing.Mamica- predvýber hrebcu do plemenitby 2010 GižIV.rocník), rekapitulace predešlých
rocníku

V.Boušková- zpusobdoplnováníinformacína webovéstránkySCHCT- aktualizacePK ON-
LINEjednou ctvrtletne z dat poskytnutých ÚE, nutno dodávat výsledky z TO, a jiných akcí vcas a v
elektronické podobe

M.Pernícek- zpoplatneníplemennýchkoní- na zasedánípredsednictvav prosinci2010bylo
rozhodnuto o odstoupení od tohoto zpoplatnení a pristoupilo se ke zvýšení clenského príspevku na
500,- Kc
- zahájenaspolupráces JU v CeskýchBudejovicích- vytvorenínovýchrustovýchpásemceského
teplokrevníka
- zaslán dopis na CPI ohledne problematiky bezpuvodových koní
-program KODUK, každorocní príspevek CJF ve výši cca 109.000,- Kc
- behem roku 2010 nebyla dorucena ani jedna písemná pripomínka týkající se zmeny stanov
SCHCT

6.Diskuse
- Ing.L.Jelínek- úcast CT na výstave EQUITANA

- JUDr.Ing.J.Stanek. CSc. - kritika schválení Stanov SCHCT
-kritika zpusobu schválení clenských poplatku na rok 2011 (mela být

svolána mimorádná konference SCHCT)
- otázka svodu klisen - prežitek, nutnost organizování oblastních

prehlídek klisen

- Ing.Rydval- "cerná plemenitba" - ne všichni kone v typu teplokrevnémjsou produkty tzv."cerné
plemenitby" - nekterí majitelé odmítají výžeh na levé stehno, nestejnosmemá plemenitba,
nezapsaná matka do príslušné PK, ...

- návrh vypracovat podmínky pro prerazení klisen z typu teplokrevného na plemeno CT
-návrh financních sankcí pri registraci koní bez plemenné príslušnosti

- Ing.Pellar - šlechtení koní CT nutno prizpusobit podmínkám Ceské republiky (menší populace)
- predvýbery hrebcu nejsou synchronizovány s testacním odchovem
-problém klisen zapsaných do více PK
-pozvánka na oslavy 200.výrocí založení ZH Písek (20.8.2011)

- V.Csabi- návrh odhlasování príspevku pro obnovu vyhorelých stájí pana Jarky z Hulína



- V.Bohdaský- návrh schuzky hodnotitelu (ZV klisen, trídení hrebecku, exteriéru, apod.) za úcelem
sjednocenízpusobu hodnocení

- R.Skrivan - zmena v systému dotací - návrh na zrušení dotací pro reprodukcní centra, navýšení
financní podpory klisen

- Ing.Machek, MZe CR - dotacní programy podléhají regulím EU, náklad na klisnu je považován
za náklad na zvyšování výroby, což je neslucitelné s evropskými predpisy

- krácen dotacní program c.9 - zrušen program na semináre, vydávání publikací
- MZe vytvoril tzv.kulatý stul k živocišné výrobe, kone zastupuje ASCHK CR,

podkomisepro kone (zastupujeASCHKCR- MVDr.J.Dražan)
- jednání s reditelkou CPI -zintezivnení kontrol - "cerná plemenitba"

- lChýle -RTG - souhlasí s jejich vyhotovením, apeluje na transparentnost jejich vyhodnocení,
navrhuje, aby vyhodnocení provádela VŠV Brno

- P.Kríž - v jaké fázi je vystavování "listu vlastnictví kone"?
- K.Ružicka - v rešení s ÚE Slatinany
- R.Skrivan- souhlasí s návrhem M.Chýleho
- Ing.Kutei- RTG - nutné stanovení standartu hodnocení
- M.Pernícek- tento standart již existuje

USNESENÍ Z KONFERENCE
Konference bere na vedomí:. zprávu predsedy SCHCT o cinnosti predsednictva za rok 2010. zprávu o hospodarení SCHCT za rok 2010. zprávu revizní komise

Schvaluie:. rocní hospodárský výsledek. podpory poskytované v roce 2011 Svazem chovatelu CT:
na akceleracníprogram(dle ŠP)- do 5.000,-Kcna klisnuza stejnýchpodmínekjako v
r.2010 - vyplaceno pouze rádným clenum SCHCT
na paternitu - 1.000,- Kc/ks za stejných podmínek jako v roce 2010 - vyplaceno pouze
rádným clenum SCHCT
inseminaci SCHCT v roce 2011 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" ctyr1etýchklisen 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 2012. do predsednictva SCHCT zvolen Jaroslav Rédl za zesnulého Ing.Nágra. odloženo zpoplatnení chovných koní do roku 2013 (po schválení nového konceptu dotací). odsouhlaseno navýšení clenského príspevku na 500,- Kc dle návrhu predsednictva SCHCT. podání žádostí o dotacní prostredky z Programu rozvoje venkova a ostatních fondu EU. pravidla KMK se nebudou menit po dobu volebního období. odhlasován príspevek pro obnovu vyhorelých stájí pana Jarky z Hulína ve výši 50.000,- Kc
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odhlasováno svolání schuzky hodnotitelu jednotlivých chovatelských akcí
odhlasována spolupráce SCHCT, CPI a MZe CR pri rešení problematiky "cerné
plemenitby"
ve shode se zástupci SVS CR a ASCHK CR byl pripraven návrh zmeny zákona na Ochranu
proti týrání zvírat (viz.príloha)
dílcí kvalifikace "Chovatel koní celostní metodou" a "Kopytár" nebyly schváleny.

Odsouhlasen návrh na usnesení z konference - pro 51 hlasu, proti - O, zdržel se - 2.

Zapsala: Ing.Nováková

Overovatelé zápisu:
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D.Miksová

Bežné císlo overovací kníhy O :~./ ~:!../2011
Overuji, že: Václav Bohdaský I
narozen: 18.6.1951
bytem: Nahorany, Mestec 8
jehož totožnost byla prokázána platným úredním
prukazem, tuto listinu prede mnou vlastnorucne
podepsal. "---'--
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Overovací dolozka pro leoalizaci
Podle over.knihy pošty: jihlava 1

Vlastnorucne podepsal: DagmarMiksová
Datuma místo narození: 31.05.1972,Jihlava,CI
Adresa pobytu: lbinohy

lbinohy 25,CI
Druh a c. predloz.dokl.totoznosti: 111748160
Obcanskýprukaz

Jihl~Va 1 dne 3~g5.2011 f 'v"

PodpIs: ~..~ Urednl razltto:
TunováOlga'

Por.c: 607011-013-0367


