

Zápis ze schůze předsednictva ČT konané v Herouticích dne 30.1.2007

	Program:	1.	Katalog hřebců na rok 2007
			2.	Neplatiči příspěvků      
			3.	Ročenka 2006
			4.	Oblastní schůze 
			5.	WBFSH
			6.	Oborová rada – typologie povolání
			7.	Informace  - Kolegium ASCHK
			8.	Internet
			9.	KMK – zpracování bakalářské práce
	        KMK 2007
	        Smlouva s Equiservisem

		          12.         Zpoplatnění chovných koní, členské příspěvky
                                  13.        Smlouva s fy Koduk

	Přítomni: Karásek Ladislav, Bohdaský Václav, Perníček Miloslav, Růžička Karel,
		   Miksová Dagmar, Boušková Václava, JUDr. Staněk, Kubištová Michaela
	
Katalog hřebců na rok 2007
K. Růžička:  návrh , aby Katalog hřebců pro rok 2007  včetně složenky na členské příspěvky byl okamžitě po vydání rozeslán bez ohledu na vydání Ročenky 2006. Schváleno jednohlasně.
Neplatiči příspěvků
L. Karásek – přímé vybírání členských příspěvků v období dvou posledních měsíců v roce, zveřejnění neplatičů , včasná upoutávka na internetu na čas platby a výhody členství, neplatiči nedostanou katalog hřebců
M. Perníček – složenku vložit do posledního čísla časopisu Koně
Schváleno jednohlasně 
Ročenka 2006  - Doplnění ročenky: 
Odchovny: Boušková TO Měník, TO Suchá, zkoušky hřebců a naskladnění
Úvod ročenky, zkoušky hřebců v Písku , TO Luka Týn, Vaňha – L. Karásek
Přehlídka  tříletých klisen Pardubice – Ing. Regner
Ing. Hošák – článek o zařazení hřebců do PK ČT po splnění výkonnostních limitů pro zařazení , p. Hošákovi chybí aktualizace databáze plemenné knihy ČT, povolit a 
vyřídit ve Slatiňanech  - K. Růžička, dohoda s P. Rydvalem
Oblastní  schůze: Jižní Čechy – Ing . Nováková, M. Kubištová M., Zliv  - 17.2.07
 				     Severní Čechy  -  Ing. Holík,  28.2.2007 v Židovicích  
				     Liberecký kraj 27.2.2007 Ing. Vondrouš ve spolupráci s Ing. 					     Holíkem
	      5.  WBFSH –  přihláška je zpracována,  L.  Karásek dostane ke schválení, M. Kubištová
	           po schválení připraví k podpisu na dalším sezení v Písku a žádost bude předána ČJF
	      6.  Oborová rada MZe – další zasedání rady je dne  5.2.2007, M. Kubištová byla 		           schválena pro zastoupení v OR za ASCHK, SCHČT, CS a Národní hřebčín
                       Kladruby nad Labem . Pro úplnou kvalifikaci byl schválen návrh  typové pozice
                       Chovatel – ošetřovatel koní (2),Šlechtitel – zootechnik specialista (5), Inspektor
                       chovu koní (3). V dílčích kvalifikacích  budou navrženy pozice : Šlechtitel –
                       zootechnik specialista (5), Inspektor  chovu koní (3), Jezdec sportovních
                       koní (2), Jezdec mladých koní ve výcviku (2), Jezdec dostihových koní (2), Chovatel
                       ošetřovatel  koní (2)  Kočí (2),  Vedoucí stáje a výcviku (2)? - místo trenéra
                       a cvičitele - ČJF, podkovář samostatná rozvíjející  pozice a zemědělský kovář
                        rovněž. Přeprava  koní jednoznačně – typová pozice na úrovni 2
                  7.   Informace  - Kolegium ASCHK,  M . Perníček – v materiálech ASCHK chybí
		propagace SCHČT, Mze  bude podporovat pouze jednu výstavu na Moravě a jednu v
		Čechách. Usnesení ASCHK – kolegium zástupců podporuje výstavu Pardubice jako
		výstavu chovatelskou, zároveň výstavu v Lysé jako výstavu s vysokou úrovní
		propagace chovu koní  pro širokou veřejnost. Prioritu má výstava Pardubice , za
		podmínky, že bude uzavřena smlouva s pořadatelem. Financování výstavy v Lysé
		bude nadále jednat prezidium ASCHK. p. Karásek - na Moravě v roce 2007 nebude
		 výstava v Brně  - Propet Brno, výstaviště 	požaduje plnou úhradu pavilonu, což je
		finančně neúnosné, ale v Tlumačově. 
		Kříženci – Černá plemenitba. B. Políček požádá Equiservis a ÚE Slatiňany o seznam
		60-ti chovatelů, kteří zřejmě porušují zákon 154/2000 a tento seznam předá ČPI k
		šetření. Výsledky šetření budou zveřejněny v časopisu Koně. 
Internet
p. Karásek – je třeba okamžitě doplnit zápisy ze schůzí předsednictva, 
dále pak lze-li doplnit Skok ve volnosti čtyřletých klisen, KMK, instalace seznamu hřebců – V. Boušková – chybí fotky a materiály, má svolení, aby si mohla materiály připravit a hřebce nafotit, natočit.
Rubrika aukce  - název změnit na rubriku Inzerce, p. Karásek – je nutno urychleně dokončit přípravu, na příští schůzi návrh připraví V. Boušková
KMK – Historie
M. Kubištová  - studentka Jana Sochorová z Vysoké školy zemědělské zpracuje v rámci bakalářské práce historii KMK a prvotní statistické údaje. Má svolení k čerpání informací ČJF a ÚE ve Slatiňanech. O konzultace  bude požádán Ing. Pellar.
KMK 2007 – M. Perníček  - konečné rozhodnutí o finále a semifinále ponecháváme  ČJF, dopis ČJF s návrhem nové schůzky UCHS a ČJF. 
Smlouva s Equiservisem
L. Karásek – Genoservis má licenci v oboru chovu koní  pouze na inseminaci
JUDr.Staněk – byly projednány připomínky ke zpracování nové smlouvy s Equiservisem  pro rok 2007.  Definitivní návrh znění smlouvy zpracuje JUDr. Staněk do  4.2.2007 a zašle L. Karáskovi k  odsouhlasení. Poté bude projednána s Equiservisem.
	      12. Zpoplatnění chovných koní
		L. Karásek – v budoucnosti je možné počítat se snížením dotací na vedení
                        plemenných knih,  možným zdrojem příjmů by po vzoru zahraničních
                        chovatelských svazů byl  poplatek na chovného koně na rok 2008 nebo  zvýšení
                        členských příspěvků a dalších poplatků . Uvedenou problematiku zkonzultují
                        zástupci na oblastních schůzích.
		Návrh na projednání  konferencí – příspěvky na paternitu a akcelerační program
                        v roce 2007  budou přiznány pouze členům SCHČT.
		 M. Nováková – zpracuje statistiku  příspěvků vyplacených nečlenům v roce 2006 
	       13. Smlouva s fy Koduk 
		 Členové byli seznámeni s průběhem jednání o uzavření smlouvy č.1 s fy ACE
                         DESIGN s.r.o.   a  o průběhu jednání k této smlouvě , se zástupci ČJF a UCHS,  dne
                        12.1.2007. Z tohoto jednání vyplývá, že bylo dosaženo dohody o pořízení softwaru
                        části díla  tak, že majitele programového vybavení bude SCHČT a náklady na jeho
                        pořízení  uhradí ze státní dotace. Co se týče DPH k ceně pořízení softwaru bude toto
                        rozúčtováno  ostatním zúčastněným subjektům dle zápisu z jednání dne 12.1.2007.
                        Pokud jde o pořízení hardwaru , je možno toto řešit buď podílnictvím jednotlivých
                        uživatelů ve výši podílů dle zápisu ze dne 12.1.2007 ( varianta 1.) či pronajmout celé
                        zařízení ČJF za úplatu (varianta 2) Reálnost varianty 2. prověří L. Karásek do konce
                       února 2007
Schválil: L.Karásek                                                                                        Zapsala: M.Kubištová

