
ZÁPIS Z KONFERENCE SCHCT,
KONANÉ DNE 10.DUBNA 2014 V HUMPOLCI

ahájení
lba predsedajícího a pracovních komisí
áva o cinnosti a o hospodarení SCHCT v roce 2013

'(ráva dozorcí komise

ráva o cinnosti jednotlivých komisí predsednictva, Rady PK
ríspevekJUDr.Stanka- novýobcanskýzákoník

Diskuse

1.Zahájení
PredsedaSCHCT- M.Pernícekprivítalvšechnyprítomné

2. Volbapredsedajícího apracovních komisí
Následovala volba predsedajícího, programu ajednotlivých komisí. Jako predsedající byl zvolen
MVDr.Lysák, bylo mu predáno slovo. Byl prednesen program konference.. mandátová komise: Z.Pavelková, Ing.M.Nováková, R.Klos

. návrhová komise: M.Kubištová, A.Kucera, Ing.Jiskrová. zapisovatelka: Ing.M.Nováková. overovatelé zápisu: V.Bohdaský, M.Kustková, A.Kucera

. skrutátori: Ing.O.Mamica, Z.Hrncír, Ing.Vondrouš

3. Zpráva o cinnosti - M.Pernícek
- rekapitulace stavu koní: k 1.1.2014 81.111 ks koní v CR, 29,4% koní držených na území
CRje bez puvodu, 23,5% koní CT (18.994 ks), 13UCHS pro 22 plem.knih

- llx probehlo zasedání predsednictva SCHCT, oblastní schuze, nutno rešit situaci
v severních Cechách, pro propojení spolupráce tamních chovatelu

- dotacev rámciPK CT,KMKv roce2013- pridánakategoriectyrletýchv drezure,dobrý'
ohlas z rad chovatelu i stavitele parkuru, v roce 2014 nejduležitejší zmeny v oblasti
všestrannosti, ve skokových soutežích vypsány úkoly, které musí být staviteli parkuru
v jednotlivých kolech splneny, 2 noví komisari - R.Drahota, K.Ružicka ml., + zmeny
ostatní

- na svodech majitelé klisen obdrželi cedulky na boxy + hodnotící protokol
- 70-ti denní test v Písku (nutno s hrebci více pracovat na ruce)

2.predvýber hrebcu v Herouticích (presunut z Brna, více jak Y:zhrebcu bylo plemene CT)
prehlídka výkonných koní plemene CT v Humpolci
ZZV tríletých klisen, zaveden program Morgana pro operativní výpocet výsledku
pro zarazení klisen do AP CT musí klisna pri zápisu do PK CT obdržet min.7,1 b.
finále skoku ve volnosti 4-letých klisen v ZH Tlumacov (stále co zlepšovat v pohybu
klisen)
vzdelávací semináre v rámci SCHCT
plemenní hrebci v rámci PK CT (Clin dOr CT, Lantino, Dark Diamond, Scyris)
navázání užší spolupráce s ASCHK CR (spolecnéjednání na MZe CR)
požadavky z MZe na vyhodnocování šlechtitelského programu
predsednictvo, Rada PK CT - v roce 2013 úcast na holštýnském korungu
v Neumunsteru, Vechte (oldenburský tepl.) a Stadlpaure (rakouský tepl.)
spolupráce s firmou Equiservis konzulent S.r.o.-tato služba musí být pro SCHCT
prínosem, je to mravencí práce mezi chovateli.



zmenadanovéhoporadce,soucasneprávnízástupce- JUDr.Žárská,Brno
návrh dát do usnesení, že do príští Konference se pripraví prepracování Stanov SCHCT
dle nového obcanského zákoníku
zmena místa kanceláre SCHCT v objektu ZH Písek
ocenen hrebec QUIMERO-M obrazem od paní K.Rybickové s venováním SCHCT
stále není ukoncen vstup SCHCT do WBFSH
nové webové stránky SCHCT ve výstavbe
zpráva o propagaci SCHCT v periodikách, apod.

Zpráva o hospodarení SCHCT v roce 2013 - Z.Pavelková
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.Kinc1- chovatelská komise - rekapitulace chovatelských akcí v roce 2013 - 54 hrebcu v AP CT,
10.212 klisen v AP CT, 360 tríletých klisen, celkem 57 svodu klisen (s prítomnými garanty v rámci
PK CT), ZZV klisen na 23 místech, na 6-ti místech ZZV hrebcu v TO, predvýbery hrebcu do
plemenitby, ZZV klisen, finále prehlídky tríletých klisen, skok ve volnosti 4-letých klisen, zápisy
starších hrebcu do PKH, 70-ti denní test a ZV hrebcu, díky programu Morgana vetší prehledy a
možnosti dalšího vyhodnocování bodových ohodnoceníjednotlivých koní, kalendár akcí SCHCT
2014 dle jednotlivých mesícu

Ing.H.Civišová - komise pro odchov a výcvik a pro spolupráci s CJF - vyhodnocení finále KMK
2013, prehlídky hríbat a tríletých klisen - Zduchovice, v letošním roce možno vylepšit dekorování
jednotlivých kategorií, celkem prihlášeno do KMK 321 koní

V.Boušková- propagacní a informacní cinnost v rámci SCHCT - propagacní letáky, aktualizace
dat na webu SCHCT, zpracování videozáznamu z chovatelských a vzdelávacích akcí, spolupráce
s organizátoryvýstav,inzerceprostrednictvímwebuSCHCT- spolupráces Equimarketem,v tomto
roce budou spušteny nové webové stránky SCHCT, za mesíc navštíví stránky SCHCT cca 11.000
návštevníku

M.Kubištová - vzdelávání v roce 2013 a NSK - viz.príloha

6) JUDr.Stanek - nový obcanský zákoník
- rekondifikacesoukroméhoprávav roce 2013
-zrušena celá rada predpisu, vše shrnuto do jednoho obcanského práva
- hlavní ideové zásady NOZ
- dopady NOZ na cinnost neziskových organizací - obcanská sdružení transformována na spolky,
-nová právní úprava spolku
-velký prostor úpravám ve Stanovách
- zmeny v právním postavení koní
- závazky z deliktu, ze smluv, a další
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7) Diskuse:
Ing.Maizlíková,reditelkaCPI- výsledky kontrolní cinnosti v chovu koní - platná legislativa,
statistické vyhodnocení provedených kontrol, jejich výsledku, nejcastejších nedostatku, zmeny v
legislative

Ing.F.Svoboda - kritika vysokého poctu AP hrebcu, mela by být zprísnena selekcní kritéria, není
možno dovážet všechny hrebce ze zahranicí, zda není lepší mít cca 6-8 vybraných hrebcu. . ..

Ing.Jiskrová - navazuje na príspevek Ing.Svobody - zpráva o poctech hrebcu, zapouštených klisen
(klesající tendence), klisny po ZZV, zapsané klisny, a další

M.Pernícek - reakce na slova Ing.Svobody, pro hrebce jsou v platnosti selekcní kritéria, hrebci pri
každorocním výberu prinášejí SCHCT financní prostredky, SCHCT kopíruje prumery poctu klisen,
které absolvovaly ZZV se zahranicními svazy

MVDr.Horník- za SvazchovatelukoníMoravya Slezska- jednotlivéspolkyv rámciSvazu
zanikají, nízká úcast clenu SCHCT na oblastních schuzích, zvyšovat odbornost clenu,
informovanost

J. Chýle- nelicentace hrebce Rusell II - J.Chýle se domnívá, že nelicentace tohoto hrebce byla
chybou, jednak SCHCT prichází o klisny, které jsou prevádeny do jiné PK, a jednak je to
šlechtitelská škoda

JUDr.Stanek - pripomínky k výsledovce, návrh na usnesení (viz.príloha): l)vypracovat zprávu o
hospodarení, predpoklad, plnení, rozdíl, index, 2) vypracovat nové Stanovy, 3) Zoracovat
hospodárský rád, 4) zrušit poplatek za zápis klisny mimo svod, 5) casové intervaly pro
prehodnocování kvality potomstva hrebcu, 6) prepracovat podmínky pro zarazení klisen do AP
Hlasování:. bod 1 - 25 pro, proti - 19, zdržel se-7

. bod2 - jednohlasnepro

. bod3 - jednohlasnepro

. bod4 - nenímožnoo tomtohlasovatOeto prijemEquiservisukonzulents.r.o.). bod 5 - 1 proti, ostatní pro

. bod6- 1 proti, ostatní pro

USNESENÍ Z KONFERENCE
Konference bere na vedomí:. zprávu predsedy SCHCT o cinnosti predsednictva za rok 2013. zprávu o hospodarení SCHCT za rok 2013. zprávu dozorcí komise

Schvaluie:

. rocní hospodárský výsledek 2013
zpráva o hospodarení 2014 bude predložena ve formátu plán, skutecnost, rozdíl, index
príspevky poskytované v roce 2014 Svazem chovatelu CT:

-na akceleracníprogram(dleŠP)- do 5.000,-Kcna klisnuza stejnýchpodmínekjako v

.
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r.2013- vyplacenopouzeclenumSCHCT
-na paternitu - do 1.000,- Kc/ks za stejných podmínek jako v roce 2013 -vyplaceno pouze

clenum SCHCT
- inseminaci SCHCT v roce 2014 (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- celkovácenaKDnesmípresáhnout:do 2 let: 60,-Kc,do 3 let: 150,-Kc. Tyto
ceny jsou bez DPH
prerozdelení financních prostredku pro souteže KMK dle príslušných zásad
zorganizování "Souteže skoku ve volnosti" ctyrletých klisen CT, financní podpory dle
možností SCHCT
podpora webových stránek SCHCT, zrízení nového webového portálu
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"
pokracovat v nastoleném programu hrebcu v majetku SCHCT s výhodami této služby pro
cleny svazu
databáze (seznam) rádných a ostatních clenu bude každorocne uzavírána ke dni 31.3.
s tolerancí do 10.4.,je k nahlédnutí v sídle Svazu chovatelu CT
príspevky a slevy jsou poskytovány pouze clenum SCHCT.
pronájem a rekonstrukce kanceláre pro sídlo SCHCT v budove ZH Písek
predsednictvo upraví ve spolupráci s novou právní a ekonomickou kancelárí JUDr. Jany
Žárské v Brne stanovy Svazu CT v souladu s NOZ do 31.6.2014 a budou zaslány clenum
poštou ke pripomínkování
predsednictvo zpracuje hospodárský rád do 31.12.2014 a bude vyvešen na webovém portá1u
SCHCT
predsednictvo na návrh RPK stanoví casové intervaly, ve kterých budou zarazení hrebci
pravidelne prehodnocováni z hlediska kvality jejich potomstva
predsednictvo na návrh RPK pripraví podmínky pro zarazení klisen do vyšších oddílu PK
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Odsouhlasen návrh na usnesení z konference
pro -jednohlasne

Zapsala: Ing.Nováková

Overovatelé zápisu:

. ....~:i{~.~lh~~1~:= t::!I:t::7~"""""''''''''''Ai~i:................
Por.c: 50711-003-0203Overovací doložka pro legalizaci

Podle over.knihy pošty: Valdice

Vlastnorucne podepsal: Aleš Kucera
Datuma místo narození: 03.03.1968,Jicín,CI
Adresa pobytu: Jicín

Podulší SO,CI
Druh a c. predlož.dokl.totožnosti: 201848866
~~~~p~~z J

Valdice dne 18.0~O14
Podpis:~~....................
Ulri chováJitka

--



Bežné císlo overovací kníhy O .~.! ./3.~./2014
Overuji, že: Václav Bohdaský
narozen: 78.6.7951
bytem: Nahorany, Mestec 13
jehož totožnost byla prokázána platným úrednín
prukazem, tuto listinu prede mnou vlastnorucn,
podepsal.
V Náchode, dne 23.4.2074

~~~~I~u~ikulecká
notárskátajemnice

poverenanotál'~
JUDr. Olgou Medunovou

notárkou v Náchode
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Overení - legalizace

Overuj i, že mne osobne neznámá: n______-----
Martina Kustková, nar. 17.08.1977, Plzen, Josefa Lady 1172/12--------------------------------
(bežné císlo overovací knihy O - 357/20 14)__n______-------------------------------------------------
tuto listinu prede mnou vlastnorucne podepsala. Totožnost úcastníka byla zjištena z platného
úredního prukazu.-------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 07.05.2014-------------------------------------------------------------------------------------




