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ZÁPIS Z KONFERENCE SCHCT,
ONANÉ DNE 10.DUBNA 2013 V HUMPOLCI

'! - --k. .1"'delegáti:
viz.prezencnílistina(51 z 64 pozvaných,tj. 79,69%)
Hosté: viz.prezencní listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Volba predsedajícího a pracovních komisí
Zpráva o cinnosti a o hospodarení SCHCT v roce 2012
Zpráva revizní komise
Zpráva o cinnosti jednotlivých komisí predsednictva, Rady PK
Diskuse

I.Zahájení
Predseda SCHCT - M.Pemícek privítal všechny prítomné
2. Volbapredsedajícího a pracovních komisí
Následovala volba predsedajícího, programu a jednotlivých komisí. Jako predsedající byl zvolen
MVDLLysák, bylo mu predáno slovo. Byl nastínen program konference. Probehly volby do
pracovních komisí následovne:
mandátová komise: Zdenka Pavelková, Ing.M.Nováková
. návrhová komise: M.Kubištová, A.Kucera, Ing.Civišová
zapisovatelka: Ing.M.Nováková
overovatelé zápisu: V.Bohdaský, M.Kustková, A.Kucera
. skrutátori: Ing.O.Mamica, Ing.H.Civišová, J.Rédl

.
..

3. Zpráva o cinnosti - M.Pernícek

- zrnenafilosofieSCHCTpo konferenci2012-

Svaz musí udávat smer, rídit a ne jen
registrovat, konstatovat a legalizovat, odmeny majitelum koní ceského chovu za
reprezentaci svazu v zahranicí, spolecná chovatelsko-sportovní akce ve Zduchovicích
(skokové, drezumí KMK, prehlídka 3-letých klisen, hríbat), vzdelávací akce v prubehu roku
2012, publikacní cinnost clenu SCHCT, "desatero" proc se stát clenem SCHCT, jednání na
MZe spolecne se SCHST (úcast valachu v KMK), predvýbery hrebcu do plemenitby,
propagace chovatelských akcí ve spolupráci s Equi-TV, výpoved spolupráce s firmou
Equiservis konzulent S.LO.a následné uzavrení upravené smlouvy, zrnena ve složení clenu
Rady PK (MVDLVítu nahradil odstupujícího MVDLSedlácka), K.Lacinu poveril SCHCT
jako spolupracovníka se zahranicím, cinnost garantu jednotlivých oblastí SCHCT, pronájem
plnokrevného hrebce Scyris, nákup hrebce Clin' d ar CT, podekování všem, kterí
spolupracovali se SCHCT v roce 2012.
Zpráva o hospodarení SCHCT v roce 2012 - M.Pernícek
výsledovka SCHCT byla predložena všem delegátum, prípadné dotazy ci pripomínky
budou smerovány na diskusi
4. Zpráva dozorcí komise - J.Kobza

.

viz.zápis- príloha

5. Zpráva jednotlivých komisí predsednictva, Rady PK CT, a dalších
J.Kincl- chovatelské akce v roce 2012 - celkem 58 svodu klisen, 17 akcí v TO, predvýbery hrebcu
do plemenitby (20 hrebcu mladších, 3 starší), KM K, ZZV klisen, do AP zapsáno 63 klisen, finále

prehlídky tríletých klisen, skok ve volnosti 4-letých klisen, zápisy starších hrebcu do PKH, 70-ti
denní test a ZV hrebcu...

V.Boušková - propagacní a informacní cinnost v rámci SCHCT - propagacní letáky, aktualizace
dat na webu SCHCT, zpracování video záznamu z chovatelských a vzdelávacích akcí, spolupráce

s organizátory výstav, inzerce prostrednictvím internetu - spolupráce s Equimarketem, stránky
spušteny cca v Y2kvetna, pro klisny, které se zúcastní verejného svodu, vyhotoveny cedulky "cestné
uznání"
Ing.H.Civišová - komise pro odchov a výcvik a pro spolupráci s CJF - vyhodnocení finále KMK,
prehlídky - Zduchovice (návrh, aby v letošním roce probehla soutež 3-letých klisen po ZZV),
rustová pásma u hrebecku v TO
M.Kubištová - systém vzdelávání - viz.príloha
výsledky kontrolní cinnosti v chovu koní - platná legislativa,
statistické vyhodnocení provedených kontrol, jejich výsledku, nejcastejších nedostatku, registr
zvírat lze vést i pres "portál farmáre", zmeny v legislative

Ing.Maizlíková, reditelka CPI

-

Ing.Zdena Motyginová - žádost o vetší spolupráci chovatelu s casopisem Jezdectví
Ing.Jiskrová - predstava, vize RPK o šlechtení CT - viz.príloha
Doc.Misar - šlechtení v chovu CT - upozornuje, že výsledek BLUP u hrebce neurcuje jak je hrebec
vhodný na danou klisnu, ale pouze jeho predpoklady, nutno zvážit zrízení testacních odchoven pro
klisnicky, v zahranicí neexistuje, aby klisna byla zapisována do více PK

7) Diskuse:

Ing.Navrátil,CeskáuniverzitaPraha- doplnekk príspevkuIng.Jiskrové
Ing.Machek, MZe CR - informace o personálních zmenách na MZe - on nyní reditel odboru
rostlinných komodit
MVDr.Vítu - predstavení své osoby jako clena RPK a garanta oblasti Vysocina, tématika
"akceleracních" klisen
V.Šterba

-

dotaz na vývoj clenské základny SCHCT

R.Skrivan - jaké jsou provádeny zmeny v Rádu PK CT?, zvážit organizaci Souteže skoku ve
volnosti 4-letých klisen, aby se finále KMK úcastnili jenom kone ceského chovu, podekování
Ing.Maršálkovi za merení hrebecku v TO, žádá o pokracování tohoto projektu, v Prehledu o
sportovních koních jsou na predních místech potomci hrebcu Dietward a Przedswit,
kritikakursu pro predvadece,kritikaletákuna hrebceClin'd ar CT - chybne uvedená výkonnost
potomku matky, chybný výber hrebce Trust Me (mesícní slepota)
Ing.Pellar - šlechtitelské postupy v chovu CT (šl.postupy v chovu velkých populací jsou JINÉ než
v malých populacích), není pro predvýbery 2,5 letých hrebecku (není návaznost ve ŠP na TO), úcast
valachu v KMK, je pro uzavrení KMK pouze pro kone ceského chovu, nesouhlas s organizací
drezurních KMK pro 4-leté kone

ft

USNESENÍ Z KONFERENCE
Konference bere na vedomí:
zprávu predsedy SCHCT o cinnosti predsednictva za rok 2012
zprávu o hospodarení SCHCT za rok 2012
zprávu dozorcí komise

..
.

Schvaluíe:

..

rocní hospodárský výsledek 2012
príspevky poskytované v roce 2013 Svazem chovatelu CT:

- na akceleracní program (dle ŠP) - do 5.000,- Kc na klisnu za stejných podmínek jako v
r.2012 ,- vyplaceno pouze clenum SCHCT

- na paternitu- do 1.000,-Kc/ksza stejnýchpodmínekjako v roce2012 - vyplacenopouze

.
..
...
.

.

clenum SCHCT
- inseminaci SCHCT v roce 2013 nepodporuje
- rozdíl ve výši podpory na klisnu za úspešné absolvování zkoušky výkonnosti po zapsání
do: a) HPK, HPK (PRO) klisny - do 14.000,- Kc, b) PK klisny - do 10.000,- Kc, testacní
odchovny - celková cena KD nesmí presáhnout: do 2 let: 60,- Kc, do 3 let: 150,- Kc. Tyto
ceny jsou bez DPH.
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 2014
podání žádostí o dotacní prostredky z Programu rozvoje venkova a ostatních fondu EU
podpora vzdelávání chovatelu
spolupráce SCHCT, CPI a MZe CR pri rešení problematiky "cerné plemenitby"
databáze rádných a ostatních clenu bude každorocne uzavírána ke dni 31.3. s tolerancí do
10.4.
príspevky a slevy jsou poskytovány pouze clenum SCHCT.

Odsouhlasen návrh na usnesení z konference
pro

- 48, proti

- O, zdržel se - 3

Zapsala: IngNováková

.

Overovatelé zápisu:
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Václav Bohdaský
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Martina Kustková
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Aleš Kucera

Overovacídoložkapro leGalizaCI
Podleover.knihy pošty: Jicín 1

Por.é:

50601-039-0386

Vlastnorucnepodepsal:Aleš Kucera
Datuma místo narození: 03.03.1968,Jicin,Cl
Adresapobytu: Podulší
POdulší50,Cl
Druha c. predlož.dokl.totožnosti: 39270863
Cestovnídoklad (obcanCR)
POdpis:
Jicín 1 ...........................
dne 19.04.2013~~~~
;' Úrednírazítko:
VrbováIvana

Bežné císlo overovací knihy O ~/
J..3...?j2013
Overuji, že: Václav Bohdaský
narozen: 18.6.1951
bytem: Nahorany, Mestec 8
jehož totožnost byla prokázána platným úredním

prukazem, uznal prede mnou podpis na této lístine
za
vlastní. dne 7.5.2013
V Náchode,
PodQi~ overuj/ci:
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Overení - legalizace
Overuji, že mne osobne neznárná:-----------------------------------------------------------------------Martina Kustková, nar. 17.8.1977, Plzen, Josefa Lady 1172/12---------------------------------(bežné císlo overovací knihy O - 342/20 13-)
n_--____------tuto listinu prede mnou vlastnorucne podepsala. Totožnost úcastníka byla zjištena z platného
úredního prukazu.------------------------------------------------------------------------------------------V Plzni dne 25.4.20 13 --------------------------------------------------------------------------------------

Jana Správ
notárská tajemnice °terenp
JUDr. Miroslavo
r'
vóu,
notárkou Plznt
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