ZÁPIS Z KONFERENCE SCHČT,
KONANÉ DNE 15.DUBNA 2004 V HUMPOLCI

Přítomni delegáti: viz.prezenční listina (51 z 55 pozvaných, tj.92,7%)
Hosté: viz.prezenční listina

Program:
        1. Zahájení
        2. Volba předsedajícího a pracovních komisí
        3. Zpráva o činnosti a o hospodaření SCHČT v roce 2003
        4. Zprávy o činnosti jednotlivých komisí předsednictva, Rady PK
        5. Zpráva revizní komise
        6. Diskuse
        7. Volby členů předsednictva, Rady PK, revizní komise

1.	Zahájení
Předseda SCHČT – Ing.Kutěj – přivítal přítomné delegáty a hosty

2. Volba předsedajícího a pracovních komisí
Jednohlasně byli schváleni:
-	předsedající: Miloslav Perníček
-	mandátová a volební komise: Ing.Vondrouš, Ing.Procházka, p.Růžička
-	návrhová komise: p.Karásek, p.Eremiáš, p.Rendl
-	zapisovatelka: Ing.Nováková
-	ověřovatelé zápisu: p.Csabi, PhDr.Krůta

3. Zpráva o činnosti a o hospodaření SCHČT v roce 2003 – Ing.Kutěj
-	viz.příloha

4. Zprávy o činnosti jednotlivých komisí předsednictva, Rady PK
Ing.Holík – chovatelská komise: účast ČT: svody klisen, ZV klisen, oblastní a následně celostátní přehlídky klisen, výstavy, 100-denní test hřebců, zápisy hřebců do PKH, soutěže KMK, výběr hřebečků do testačních zařízení, akcelerační program, školení posuzovatelů a jiné.
Mgr.Hanušová – propagační a marketingová komise: - vydána ročenka SCHČT 2003, katalog hřebců, informace na internetových stránkách SCHČT, v časopisu KONĚ i Jezdectví, prezentace koní na výstavách, CSIO Poděbrady, návrh na umístění pracovní verze PK ČT na internet.
p.Babor – komise pro odchov a výcvik a pro spolupráci s ČJF: - „rozjezd“ testačních zařízení pro odchov hřebečků, účast na jarních a podzimních třídění, v letošním roce se budou konat poprvé zkoušky výkonnosti hřebečků, spolupráce na tvorbě ročenek, v r.2003 – uzavření smlouvy mezi SCHČT, SCHCS a ČJF o předávání dat a zpracování sport.výsledků, zebezpečení KMK, tvorba návrhu dotačních titulů.
Ing.Šilha – Rada plemenné knihy ČT: tvorba ŠP, řádu PK a kontrola jejich dodržování, nutnost profesionálního šlechtitele pro ČT, nutno věnovat větší pozornost zpracování a využití získaných údajů a osvětě mezi chovateli.

5. Zpráva revizní komise – p.Kincl
-	viz.příloha – připomínky ze strany komise nebyly žádné.
6. Diskuse
·	M.Kubištová – současná situace v chovu koní u nás, k 10.5.2003 evidováno 41.000,- ks koní, import značně převyšuje export, dotaz na pracovníky MZe ČR - informace o dotacích získaných přes Ministerstvo místního rozvoje, z jakých zdrojů lze čerpat v EU na koně
·	p.Skřivan – diskuse k neschváleným dotačním titulům, nepochopitelné jejich neschválení
-	Ing.Šilha, Ing.Kutěj by měli kandidovat i v dalším období, členové Rady PK by měli být v komisi na celostátní přehlídce tříletých klisen
·	Ing.Lukášek, MZe ČR – nepovažuje čas strávený nad diskusí o dotacích za ztracený, i přes věcné argumenty zástupců SCHČT však nedošlo k dohodě, dotace do koní jdou a) ze státních prostředků (dotační programy schvaluje EU), b) z prostředků EU
-	EU schvaluje dotace na: 1.vedení PK, 2. reprodukční centra, 3. zkoušky výkonnosti klisen, 4.zvlášť významné hřebce
-	podpory nové – nejdříve je odsouhlasí EU, pokud neodsouhlasí, finanční prostředky již vyplacené se musí vrátit
-	podpory tzv.existující – nahlašují se komisi EU do 4 měsíců po vstupu do EU
-	dotační programy jsou schvalovány poslaneckou sněmovnou současně se státním rozpočtem
-	na 2.A.(Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat) – jde stejný objem financí jako v loňském roce
-	návrh znění dotačních titulů jde do vlády, prochází vyšším připomínkovým řízením, MF vždy atakuje dotace do koní, díky zákonu 154/2000 Sb. (kůň veden jako hospodářské zvíře) lze tyto podpory obhájit
-	dotace jsou určeny pouze na šlechtění a plemenitbu (příjemcem je Uznané chovatelské sdružení), kontrolu účelného využití podpor provádí FÚ, ČPI, kontrolu by měla provádět i revizní komise ČT
-	prakticky není známa celková výše dotací do koní
-	podpora chovu koní v EU – prakticky pouze přes horizontální plán rozvoje venkova – pastva, agroturistika, a jiné. V rámci tohoto plánu je možno čerpat i na genové zdroje (méně poskytovaných peněz než přes stát, podpory se vztahují pouze na regiony), na které se zatím čerpá v rámci programu schváleného poslaneckou sněmovnou.
-	osobní názor Ing.Lukáška – ASCHK ČR neplní plně svou úlohu, MZe ČR nemůže protěžovat jeden svaz, nebere v potaz výši členské základny.
·	Ing.Kutěj – připomínky k průběhu jednání s MZe ČR ohledně dotací
-	zamyslet se nad chovem dvou skupin koní – a) rekreační, hobby, b) s nejvyšší možnou sportovní výkonností
·	Ing.Beneš – finanční prostředky získané z hospodaření SCHČT efektivně využít v chovu ČT, je pro chov dvou rázů koní ČT
·	p.Skřivan, Ing.Müller – nejsou pro dva rázy koní ČT (rekreační koně je možno použít z „odpadu“ šlechtění chovu koní s vysokou výkonností)
·	p.Eremiáš – dotaz na pracovníky MZe ČR – ať vysvětlí rozdíl poukazované částky na vedení PK na ČT (60,- Kč) a CS (100,- Kč).
·	Ing.Lukášek, MZe ČR – pokyny – dotace do 100% nákladů na vedení PK, pokud by ve 4.čtvrtletí přesáhla částka 100% nákladů, byla by krácena
-	SCHČT: 100% náklady: 2.200.000,- Kč, tato částka byla dělena počty koní zapsaných do PK ČT (dle údajů poskytnutých ÚE), z toho vyšla částka 60,- Kč / 1 ks koně zapsaného do PK ČT (stejně se postupovalo u ostatních plemenných knih).



7. Volby
  O přestávce byl dán prostor delegátům z Čech (Č) a Moravy (M), aby zvolili své zástupce do jednotlivých komisí předsednictva. Byli zvoleni následující:
Chovatelská komise – Ing.Jiří Holík (Č), Karel Růžička (M)
Propagační a marketingová komise – Mgr.Kateřina Hanušová (Č), Dagmar Miksová (M)
Komise pro odchov a výcvik a pro spolupráci s ČJF – Michaela Kubištová (Č), Zdeněk Babor (M)
Na předsedu byli nominováni: Miloslav Perníček (Č) a Ladislav Karásek (M).
M.Perníček získal 19 hlasů (37,3%), p.Karásek 29 hlasů (56,9%) z 51 hlasů.
Předsedou SCHČT zvolen Ladislav Karásek, místopředsedou M.Perníček.

Bylo hlasováno o jednotlivých kandidátech na členství v Radě PK ČT:
Ing.Regner – 28 hlasů, Ing.Vondrouš – 34 hlasů, Ing.Šíma – 15 hlasů, Jan Chýle – 20 hlasů, Ing.Šilha – 42 hlasů, Ing.Mamica – 20 hlasů, Ing.Hošák – 40 hlasů, MVDr.Chvátal – 30 hlasů
Složení RPK ČT: Ing.Josef Šilha, Ing.Stanislav Hošák, Ing.Otakar Vondrouš, MVDr.Otakar Chvátal, Ing.Karel Regner.

Odhlasováni členové revizní komise: Ing.Leopold Jelínek (49 hlasů), Ing.Karel Havelka (49 hlasů), Josef Kincl (48 hlasů).

8) Pokračování diskuse:
·	M.Chýle – netřídit populaci ČT na dva rázy
·	MVDr.Vítů – jaká bude částka na ZV tříletých klisen?
·	p.Karásek – v tuto chvíli přesnou částku nejsme schopni stanovit, samozřejmě se SCHČT pokusí ji ponechat (po zaplacení nákladů na komisi, eventuelně pronájem prostor, atd.) v co nejvyšší hladině
·	p.Martinec – co to znamená dotace na zvláště vybrané hřebce?
·	Ing.Kutěj – tato informace byla sdělena chovatelům i předsednictvu SCHČT dnes poprvé.
·	Ing.Müller – dotace na ČT v roce 2004


USNESENÍ Z KONFERENCE:
Konference bere na vědomí:
-	zpráva předsedy SCHČT o činnosti předsednictva za rok 2003
-	zpráva o hospodaření SCHČT za rok 2003
-	zpráva revizní komise

Schvaluje:
-	roční hospodářský výsledek
-	výsledky voleb: předseda SCHČT: L.Karásek, místopředseda: M.Perníček, předsednictvo: chovatelská komise – Ing.Holík, p.Růžička, propagační a marketingová komise – Mgr.Hanušová, p.Miksová, komise pro odchov a výcvik a pro spolupráci s ČJF – p.Kubištová, p.Babor, Rada plemenné knihy: Ing.Šilha, Ing.Regner, Ing.Vondrouš, MVDr.Chvátal, Ing.Hošák, revizní komise: Ing.Jelínek, Ing.Havelka a p.Kincl.
Odsouhlasen návrh na usnesení z konference – pro 46 hlasů.

Zapsala: Ing.Nováková
Ověřovatelé zápisu:


……………………………………..                                  ……………………………………
              Vojtěch Csabi                                                                     PhDr.Tomáš Krůta

