ZÁPIS Z KONFERENCE SCHCT,
KONANÉ DNE 12.DUBNA
2012 V HUMPOLCI
...
Prítomní delegáti: viz.prezencní listina (55 z 62 pozvaných, tj. 88,71 %)
Hosté: viz.prezencní listina
Program:
1. Zahájení
2. Volba predsedajícího a pracovních komisí
3. Zpráva o cinnosti a o hospodarení SCHCT v roce 2011
4. Zpráva revizní komise
5. Zpráva o cinnosti jednotlivých komisí predsednictva, Rady PK
6. Schválení doplnení Stanov SCHCT
7. Volba predsedy, místopredsedy SCHCT, clenu dozorcí komise
8. Diskuse
1.Zahájení
Predseda SCHCT - p.Ružicka privítal všechny prítomné
2. Volbapredsedajícího apracovních komisí
Následovala volba predsedajícího, programu a jednotlivých komisí. Jako predsedající byl zvolen
M.Pernícek, bylo mu predáno slovo. Byl nastínen program konference (vložen bod programuschválenídoplnkuStanov),JUDr.stanek- diskuseohlednedoplnkuStanov- doplnky mely být
zaslány spolecne s delegátkou, tyto doplnky by mely být projednány jako samostatný bod

programu,návrhpana Svobody- diskusivložitpredvolby,bylohlasováno- 35 delegátupro
zachování puvodního návrhu na body programu, následující komise byly jednohlasne
odsouhlaseny.
mandátová komise: V.Chytilek, Ing.M.Nováková
. návrhová komise: M.Kubištová, A.Kucera, R.Klos, Ing.Civišová
. zapisovatelka: Ing.M.Nováková
overovatelé zápisu: V.Bohdaský, Ing.K.Bezkocková
. skrutátori: M.Douša, D.Miksová, Z.Hrncír

.
.

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

.
.

Zpráva o hospodarení SCHCT v roce 2011 - M. Filarová
viz.príloha

4. Zpráva revizní komise - J.Kobza

.

viz.zápis- príloha

5. Zpráva jednotlivých

komisí predsednictva

V.Boušková - propagacní a informacní cinnost v rámci SCHCT, nutno zkvalitnit inzertní server,
trhy a aukce - nutno rešit tuto problematiku - viz.príloha

V.Csabi - zvyšující se kvalita produktu v rámci chovu CT, chybí prehlídky hríbat, skok ve volnosti

4-letýchklisen- v nekterýchoblastechpro malýpocetstartujícíchklisenpostupujítémervšechny
zúcastnené klisny, jejich kvalita je patrná až ve finále, navrhuje klíc k úcasti klisen ve finále této
souteže,KMK- od príštího roku budou prepracovány propozice (vcetne valachu), návrh
organizování chovatelských besed s rozborem puvodu, apod.

,

J.Kinc1- chovatelskéakce v roce 2011 - celkem 72 svodu klisen, akce v TO, predvýbery hrebcu do
plemenitby, KMK, 21 ZZV klisen, finále prehlídky tríletých klisen, skok ve volnosti 4-letých
klisen, zápisy starších hrebcu do PKH, 70-ti denní test a ZV hrebcu...
M.Kubištová - systém vzdelávání - viz.príloha
Ing.Jiskrová - zhodnocení populace ceského teplokrevníka, hodnocení hrebecku v TO - viz.príloha
Ing.Machek, MZe CR - v tomto roce stejný objem financí na národní dotacní tituly, u dotacního
programu 9 stejné znení jako v lonském roce, podpora ZH, genetické zdroje - též stejná výše,
program rozvoje venkova - pastva - rozšírení kontrolního období, dojde ke sloucení SVS s CPI
znovuobnovena smlouva s CMSCH na vedení Ústrední evidence ...

,

Ing.Maizlíková, reditelka CPI - kontrolní cinnost v chovu koní - statistické vyhodnocení
provedených kontrol, jejich výsledku, nejcastejších nedostatku...

6. Doplnení Stanov SCHCT
Konkrétní zmeny, doplnky Stanov: * clánek IV, bod 2: ... :~dll prostrednictvím predsedy nebo
místopredsedy nebo i vyžaduje podpis predsedy nebo místopredsedy nebo....
* clánek IV, bod 3: Predseda SCHCT nebo místopredseda SCHCT.....
* clánek V, bod 1: Clenství vzniká dnem schválení písemné prihlášky predsednictvem SCHCT a
úhradou 1. vstupního poplatku a clenského príspevku pro daný rok

- v prípade

znovuobnovení

clenství musí clen zaplatit2. vstu.pnfpoplatek ve výši 2.000,-Kc
* clánek V, bod 3: - volit ~@tKbrlfcréncd
a být volen do orgánu SCHCT
* clánek VI, oblastní schuze:
schuzi se delegátem konference stává bez volby clen, v jehož
vlastnictví je více než 30 koní zapsaných v PK CT!.ni:žie.ataiiov.euo.

~

* clánek VI, konference:
jednou rocne nejméne 30 dní dopredu
další zásadní dokumenty
k rozvoji SCHCT, volí predsedu, místo redsedu, a 9. clena predsednictva pro dotacní politiku,
legislativu a vzdelávání, clenyp:c.~LL~\L
, dozorcí komise, ....
* clánek VI, predsednictvo: .. ..má 9 clenu a je voleno na 4 roky. Do komisí predsednictva ... ..na
zemském zasedání, které svolává predseda a místopredseda. Pritom navrhují jednoho kandidáta na
predsedu a 9. clena pro dotacní politiku, legislativu a vzdelávání, a jmenuj í tri zástupce do komisí.
Predsedu, místopredsedu a 9. clena pro dotacní politiku, legislativu a vzdelávání volí delegáti na
konferenci,druhýkandidátje automatickymístopredsedou.PredsednictvoJHRfhu1-eJ\
schvaluje
rozdelení clenu predsednictva následujících komisí:
- chovatelská (výber klisen a hrebcu, posuzování potomstva)
- propagace a marketing (casopis, jednání se sponzory, trhy a aukce)
- odchov a výcvik, ~
fhásteY~
odchov a výcvik mladých koní,
kontakt s CJF)
- dotacní politika, legislativa, vzdelávání
- navrhuje a schvaluje predsedu a cleny Rady plemenné knihy
* Rada PK: ... ..i~L~m~nQy;~~b,~~lQyg,uQ.;~9h~m:~

délka jejího funkcního období...

* Dozorcí komise: ... .je tríclenná, predsedu a cleny navrhuje ji predsednictvo... .hospodárského
výsledku, kontrola plnení usnesení konference.
JUDr.Stanek - pripomínky ke Stanovám (clenství není možno, aby bylo vázané na vlastnictví kone,
zemské usporádání, otázka složení predsednictva, ...)
hlasovánípro návrhJUDr.Stanka,aby návrhyna doplnkynebylyschváleny- pro - 21, proti - 30návrh JUDr.Stanka byl tímto zamítnut
hlasování pro schválení doplnku Stanov - pro - 37, proti - 15, zdržel se - 3 - tímto byla úprava
Stanov schválena v navržené podobe

7. Volby

- clena predsednictva SCHCr

dle nove schválených Stanov
návrh - Michaela Kubištová - hlasování - pro - 47, proti - 1, zdržel se - 4

- clenu dozorcíkomise - návrh JUDr.Stanka na tajné hlasování clenu dozorcí komise: pro - 9, proti
- 27, zdržel se

- 10 -

tento návrh byl zamítnut

Václav Bohdaský - pro - 53
Ing.Leopold Jelínek - pro - 37
Jan Kobza - pro - 42
Ing.Karel Havelka - pro - 24
složení dozorcí komise - V.Bohdaský, J.Kobza, Ing.Jelínek (zvolí si ze svého stredu predsedu)
složení predsednictva za Cechy - Ing.Hana Civišová, Václava Boušková, Jaroslav Rédl
složení predsednictva za Moravu - Josef Kincl, Ing.Ondrei Mamica mL MVDr.JosefLysák
z 54 hlasovalo pro Miloslava Pernícka - 26, pro K.Ružicku hlasovalo 22 delegátu, 6 se zdrželo
hlasování

8) Diskuse:
p.Pinkava - proc jsou vypláceny dotace za ZZV klisen i neclenum SCHCT - Ing.Machekpríjemcem dotace je UCHS, ve znení dotace není stanoveno, že tato dotace je urcena clenum
SCHCT,je to podloženo seznamem klisen, které úspešne absolvovaly ZV
MVDr.Sedlácek- velice pekné zhodnocení odchoven hrebecku dle otcu, chybí neco podobného u
klisnicek. Alespon z dostupných dokladu zkoušek klisen vyhodnotit prínos otcu dle jednotlivých
známek.
R.Skrivan - clen SCHCT musí mít hlasovací právo (ne podle poctu koní), v katalogu hrebcu by
mely být uvedeny všechny 4 základní míry, testacní odchovny

JUDr.Ing.Stanek- vysokýpocetplemennýchhrebcu(návrhudelovatvýberhrebcinejdrívena
zkušební období a po vyhodnocení jeho plemenitby prodloužit výber ci nikoli), navrhuje, aby se
zavedla povinnost pro provozovatele TO - ucit nakládat kone na dopravní prostredek
Ing.Svoboda- šlechtitelský program a finance,
USNESENÍ Z KONFERENCE
Konference bere na vedomí:
zprávu predsedy SCHCT o cinnosti predsednictva za rok 2011
zprávu o hospodarení SCHCT za rok 2011
zprávu dozorcí komise
zmenu stanov, nabývají platnosti dnem schválení Celostátní konferencí

..
..

Volby:
Predseda:
Místopredseda:
Chovatelská:
Propagace:
Odchov a výcvik:
Dotacní politika, legislativa, vzdelávání:

Miloslav Pernícek
Karel Ružicka
Jaroslav Rédl, Josef Kincl
Václava Boušková, Ing. Ondrej Mamica
Ing. Hana Civišová, MVDr. Josef Lysák
Kubištová Michaela

Schvaluie:

..

rocní hospodárský výsledek 2011
príspevky poskytované v roce 2012 Svazem chovatelu CT:

- na akceleracní program (dle ŠP) -

do 5.000,- Kc na klisnu za stejných podmínek jako v

r.2012- vyplaceno pouze rádným clenum SCHCT

- na paternitu -

1.000,- Kc/ks za stejných podmínek jako v roce 2012 - vyplacenopouze
rádným clenum SCHCT

- inseminaci

SCHCT v roce 2012 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 2013
podání žádostí o dotacní prostredky z Programu rozvoje venkova a ostatních fondu EU
spolupráce SCHCT, CPI a MZe CR pri rešení problematiky "cerné plemenitby"
. do pozvánky na celostátní konferenci pro rok 2013 pridat prehled hospodarení SCHCT

..

.
.

Odsouhlasen návrh na usnesení z konference
pro - 50, proti - 2, zdržel se - 1
Zapsala: IngNováková

Overovatelé zápisu:

...
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Ing.Katerina Bezkocková
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