Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 4.1.2007 v Lučině

Přítomni: p.Karásek, p.Růžička, Ing.Vondrouš, Ing.Hošák, Ing.Regner, MVDr.Chvátal, p.Miksová, p.Csabi, p.Kubištová, p.Bohdaský, p.Perníček, Ing.Šíma, Ing.Nováková

Body jednání:
	Návrh financování služeb mezi SCHČT a Equiservisem konzulent s.r.o. na rok 2007, uzavření smlouvy na letošní rok

Diskuse: p.Karásek – Equiservisu nemůže lepit mezeru v hospodaření jen smluvní firma
p.Bohdaský - nezvyšovat službu chovatelům, inspektoři měli zůstat pod Asociací, jestli nezvážit zda inspektoři by neměli být pod SCHČT
p.Kubištová – problém s DPH, jinak chápe zvýšení poplatků
p.Perníček – těžko pochopitelný ten systém DPH
Ing.Vondrouš objasňuje systém, který dosud funguje
Diskuse ohledně odvodu a rozúčtování DPH. Více návrhů: vybírat poplatky na doklady SCHČT, účtovat ½ poplatku chovateli a ½ poplatku SCHČT, …..
Závěr- návrh: Chovateli bude za registraci hříběte účtována částka 420,- Kč + DPH Equiservisem konzulent, Equiservis již za toto nebude Svazu nic účtovat, Ústřední evidence bude fakturovat Svazu za vystavení POP částku ???? (p.Karásek domluví na ÚE) a SCHČT bude zasílat na dobírku chovateli POP s členskými slevami (300,- Kč nečlen, 200,- Kč člen).
p.Miksová – bude se řešit zvýšení částky?
Ing.Šíma – zvýšení částky je navrhováno z důvodu snahy zvýšení částky za registraci bezpůvodových koní. Návrh SCHČT: dát podnět plemenářské inspekci na řešení „černé“ plemenitby
Hlasování: odsouhlaseno (pro – 7) , nutno chovatelům zdůraznit finanční změny v časopisu KONĚ

	Konečné změny v Řádu:

Vsunout na str.15, za AP, jako bod 11: „Cílená plemenitba je způsob plemenitby za účelem naplnění chovatelského cíle určeného na dané období Radou PK ČT a schváleného předsednictvem SCHČT.“

- vsunout „kůň kinský“
- pod tabulkou HPK klisen bude: „Součástí HPK je její vyšší oddíl: Do tohoto oddílu jsou zapisovány klisny, které splňují některou z podmínek AP“. A škrtne se větička: „Klisna je tímto zapsána do HPK, pokud splňuje rodokmenové hodnoty“, která se v textu opakuje. Odhlasováno.
- vsunout pod PPK: přehodnocení klisen z PPK je možno uskutečnit nejdříve po dvou letech od zařazení klisny do PPK.
- škrtnout na str.16 – hodnocení v TO – „potvrzené inspektorem“ – odhlasováno
- zdravotní stav hřebců – nechat znění z minulého jednání, změnit na „vypracuje pracoviště pověřené SCHČT“ 
Návrh členů veterinární komise: MVDr.Krupil, MVDr.Jurek, MVDr.Štekl, MVDr.Šindelář, MVDr.Přikryl, MVDr.Šturm.

	Skok ve volnosti 2007

finále – 31.3.07 - Heroutice
oblastní kola se ukončí 11.3.07, garanti: VČ – 3.3. Hřebčín Suchá (Ing.Vondrouš), JČ – Ing.Nováková, ZČ –  9.3. Mariánské Lázně (Ing.Šíma), SČ + Praha – p.Perníček, SČ- Ing.Holík, SM – V.Csabi, Zlínsko, Olomoucko – 10.3. ZH Tlumačov (L.Karásek), JM – K.Růžička. Termíny nahlásit do 15.ledna do Písku.
Závěr: Do 15.3. zorganizovat oblastní schůze SCHČT, do tohoto termínu je nutno odevzdat členské příspěvky členů SCHČT do Písku. Kancelář rozešle garantům seznamy členů + štítky.

	KMK 2007:

Kvalifikační kola: 
1.5. – Praha - Císařský ostrov 
8.5. TJ Moravan Brno-Veveří
29.5. - Mariánské Lázně
12.6. – Litomyšl (1.stupeň)
27.6. – Frenštát pod Radhoštěm
4.7. – Ptýrov
13.7. – Baník Ostrava
25.7. – Písek (2.stupeň)
dvě semifinále – 11.-12.8. – Opava + Plzeň
1.-2.9. – finále – odhlasováno (pro-4) Frenštát pod Radhoštěm
Po zkušenostech z roku 2007 výběrová řízení od roku 2008 budou provádět UCHS.

	Internetové stránky

- p.Boušková vypracovala návrh nové podoby stránek SCHČT
- k 1.únoru budou spuštěny do provozu
- návrh M.Kubištové – p.Bouškovou dosadit do předsednictva místo Ing.Barešové
odhlasováno: jednohlasně – SCHČT bude mít své vlastní internetové stránky (ne na Equichannelu), zakoupí novou doménu, p.Boušková se bude zúčastňovat jednání předsednictva, na konferenci bude navržena do předsednictva

	Různé:

- Poslat co nejdříve příspěvky do ROČENKY, Ing.Hošákovi poskytnout aktuální databázi (nově zařazení hřebci do PKH)
- odsouhlasen členský příspěvek na rok 2007 ve stejné výši jako loni

- Smlouva SCHČT a ACE Design – „KODUK“: jednání se zúčastní předseda SCHČT (p.Karásek) a JUDr.Staněk, smlouva musí být uzavřena pouze se SCHČT, Svaz musí následně uzavřít dílčí smlouvy s ČJF, s jednotlivými UCHS….

- návrh p.Karáska zpoplatnit chovné koně zapsané do PK ČT
- návrh Ing.Šímy – pozvat na naše jednání B.Políčka jako zástupce ASCHK
- odhlasován jednohlasně návrh na projednání v parlamentu – jednání o příchovcích
- komisaři KMK – diskuse ohledně střetu zájmů dosavadních komisařů, návrh p.Csabiho, aby ve finále posuzovali dva zahraniční komisaři
určení komisařů: Praha – p.Hruška, Brno-Veveří – p.Jindra, M.Lázně – p.Starosta, Litomyšl – Ing.Šíma, Frenštát – p.Starosta, Ptýrov – Ing.Šíma, Ostrava – p.Jindra, Písek – p.Hruška
Opava – Ing.Šíma, p.Jindra, Plzeň- p.Hruška, p.Starosta
finále – 2 zahraniční komisaři, kteří budou vybráni předsednictvem SCHČT
- nutno vkomponovat do pravidel KMK 2007 – bod.II – podmínky účasti: zrušit: „pouze u plemenných hřebců i držitel“

Zapsal: Ing.Nováková
Zápis ze zasedání RPK dne 4.1.2007 v Lučině:

    1) Do PK hřebců byli schváleni : SIMPLEX nar. 2003, LENTIMUS nar. 1998, WILSON nar. 2003, POISON nar. 2003, CAMPBEL nar.2003,
        FRANKIE BOY nar.1998, POWER nar.1985,QUICK LAURO Z nar.1994, a inseminační dávky hřebce WELTADEL nar.1990.
    2) Do akceleračního programu bude zařazen hřebec 2912 GROT.
    3) Klisna EUROLINES nemůže být přijata do PK ČT nesplňuje podmínky ŘPK- rodokmen
    4) Budoucí hříbě z klisny HERALDIKA, která byla zapuštěna hřebcem slovenský teplokrevník 4539 CANDILLORD a má připouštěcí lístek vystavený na Slovensku může být zapsáno do PK ČT po zaregistrování hřebce v PK ČT.

 									   Zapsal : Ing.Regner










