Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 30.03.2007 v Herouticích

Přítomni: p.Karásek, p.Růžička, Ing.Vondrouš,  Ing.Regner, p .Miksová, p.Csabi, p.Kubištová, p.Bohdaský, p.Perníček, Ing.Šíma, Ing.Nováková, p. Filařová, Ing. Holík, Boušková Václava

Program jednání:
1.	Smlouva s Equiservisem 2007
2.	Informace z oblastních schůzí:
3.	Příprava konference
4.	Zápis z revizní komise
5.    	Výsledek hospodaření za rok 2006
6. 	Přehlídka tříletých klisen
7.	KMK 2007
8.	Návrh FTV production a pana Marka Holuba
9.	Návrh výběru hřebců pro rok 2008
10.	Českoslovenští hřebci
11.	Přihlášení SCHČT do WBFSH
12.	Připomínkování   platného znění   vyhlášky č. 136/2004 Sb., 
13	Internet – plemenná kniha Online
14. 	Školení posuzovatelů
15.	Komise na finále skoku ve volnosti
16.	Testační odchovny:

1.	Smlouva s Equiservisem pro rok 2007
Byla předložena smlouva s Equiservisem . 
Projednání následujících bodů:
A.  Bod II. Předmět smlouvy bod a)  EK se zavazuje zajistit předání dokumentů vyhotovených  podle předchozích bodů 1-3 bezprostředně nejdéle do 14 – nahrazeno 30 dnů po jejich vyhotovení SCHČT
B.   II. Předmět smlouvy bod c) EK se zavazuje předat registrační knihy koní nejpozději do 31.12.2007 ÚECHK – vypouští  se
C.  III.  Způsob finančního vyrovnání :
1. Zápis klisen do PK – za tento úkon  účtuje EK SCHČT 800,-Kč – vypuštěno dle       
    sazebníku SCHČT
2. Označování hříbat – podklady pro potvrzení o původu u starších koní – za tento úkon
    účtuje EK 420,-Kč – platí chovatel
    Provádění změn majitele – EK vybere poplatek od chovatele nečlena SCHČT 1OO,-Kč     
    za  úkon a nefakturuje  SCHČT nic, od člena vybere za tento úkon  50,-Kč a fakturuje     
    SCHČT 50,-Kč.
3  Forma úhrady: Činnosti prováděné pro SCHČT budou fakturovány čtvrtletně , vždy 
    do 15. dne nadcházejícího měsíce, v posledním čtvrtletí budou fa dvě  – jedna ke dni 
    30.11. a prosinec zvlášť. Cestovní náhrady  budou účtovány dle obecně platných 
    předpisů o cestovních náhradách. 
4.  Smlouva bude uzavřena dobu neurčitou a výpovědní doba bude tříměsíční.
5.  Prohlášení:  EK prohlašuje , že je subjektem oprávněným k provozování činnosti 
     podle této smlouvy ve smyslu plemenářského zákona. Zároveň  se zavazuje při  
    činnosti související s touto smlouvou dodržovat všechna  ustanovení  plemenářského 
    zákona a dále dodržovat příslušné normy SCHČT, a to především řád PK a ZŘ 
    zkušebního řádu. Zbývající ustanovení – a to pod odpovědností náhrady škody vzniklé 
    nejen druhé smluvní straně , ale i třetím osobám – bude upraveno po dohodě s JUDr. 
    Staňkem.
 6. Sankce SCHČT ve výši 500,-Kč za každý  chybně zpracovaný doklad o zařazení 
     klisen do oddílů PK.

2.Informace z oblastních schůzí:
Střední Čechy a Praha:  - malá účast, svody klisen, zkoušky, transparentní hodnocení, úroveň hřebců v ČR ve srovnání se zahraničím, termínové listiny  a nové KMK, zpoplatnění chovných koní nebylo odmítnuto.
Severočeská oblast – Holík , schůze nemá cenu dělat, velmi malá účast, požadavek na příspěvek na přehlídku klisen na dopravu, dotaz na zařazení hřebce Cosmos  do preferovaných hřebců v cílené plemenitbě, dotaz na registraci hříběte zahraničními hřebci.
Moravskoslezská oblast – Czabi, současně se skokem ve volnosti, bouřlivá diskuse ohledně KMK, proč nedostal V. Czabi pozvánku na 15.1. do Prahy, proč bylo změněno místo finále z Frenštátu , návrh K. Růžičky oddělit chovatelskou přehlídku od KMK v Pardubicích, zpoplatnění chovných koní schváleno v zájmu většího finančního  příjmu SCHČT, schváleno
Jihočeská oblast – Kubištová, Nováková,  zpoplatnění chovných koní schváleno v zájmu většího finančního  příjmu SCHČT, seznámení se selekčními kritérii hřebců, seznámení s typovými pozicemi do katalogu povolání  v sektoru chovu koní – seznámení s výukou Dr. Strasser , žádost na zlepšení propagace
Východočeská oblast – Kubištová Michaela, zpoplatnění chovných koní schváleno v zájmu většího finančního  příjmu SCHČT, seznámení se selekčními kritérii hřebců a finanční dopad seznámení s typovými pozicemi do katalogu povolání  v sektoru chovu koní – seznámení s výukou Dr. Strasser , příspěvky na AP a paternitu pouze ke členům, 
Zlínská a Olomoucká oblast – Karásek Ladislav , účast  asi 30% , připomínky k centrální evidenci – nepřesné údaje,  hřebci z testačních odchoven – dotaz zda budou výsledky budou přeneseny na matky, zda budeme mít u hřebců indexy zlepšovatel, zhoršovatel, zpoplatnění chovných koní  - odsouhlaseno
Jihomoravská oblat – Růžička Karel, průměrná účast, zpoplatnění chovných koní - odsouhlaseno
Západočeská oblast – Ing. Šíma, účast poměrně vysoká,  žádné výhrady ke KMK, zpoplatnění chovných koní - odsouhlaseno, zpochybnění rozdílení dotací , význam  inseminace, kritika práce ASCHK

3.	Příprava konference
Vedení schůze – Miloslav Perníček
Zpráva o činnosti – Karásek Ladislav
Testační odchovny – Ing. Vondrouš Otakar
KMK 2006 – výsledky  Czabi Vojtěch
KMK 2007 – Kubištová Michaela
Zpráva o hospodaření  - Martina Nováková
Zpráva revizní komise –  Ing. Jelínek Leopold
RPK – Ing. Karel Regner
Nový model výběru hřebců – Ing. Šíma 
Prezentace – Ing. Nováková
Návrhová komise – Kubištová, ( o.s., oborová rada, zpoplatnění chovných koní , příspěvky AP, paternita – pouze členům, příchovky – dotaz na MZe )
Mandátová komise
Navržení schválení Václava Bohdaského a Václavy Bouškové za členy předsednictva
Pozvání Ing. Machka J. 
Dotaz na MZe  

4.	Zápis z revizní komise
	viz. příloha

5.    	Výsledek hospodaření za rok 2006
	viz. příloha

6. 	Přehlídka tříletých klisen
	odročeno na příští termín předsednictva 

7.	KMK 2007
	Dozorem nad přípravou finále KMK 2007 byl pověřen na schůzce v Pardubicích Ing. 
	Müller  - předsednictvo souhlasí.

8.	Návrh FTV production a pana Marka Holuba
Byl přednesen návrh FTV production pana Kvapila a pana Marka Holuba. V současnosti se zabýváme sledováním testačních odchoven, tak jejich natáčením. Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a archivovány dle Šlechtitelského programu SCHČT . Vzhledem k tíži  finančních nákladů každého chovatele se domníváme, že tyto již nelze zvyšovat. Proto doporučujeme, aby jste se obrátili na další chovatelská sdružení. Dopis -  zašle Ing. Nováková

9.	Návrh výběru hřebců pro rok 2008 (včetně)
viz. příloha předložená Ing. Šímou– sestavena  pracovní  skupina  - Ing. Šíma , p.Csabi 
	Závěr: vyvolat jednání s MZe ČR (p.  Karásek )  a panem Ing. Fechtnerem  a Ing. 
Martincem (Ing. Šíma a p Czabi)

10.	Českoslovenští hřebci
	Byla zjištěna skutečnost, že při zkouškách hřebců musí slovenský hřebec skákat pouze 
	110 cm a čeští hřebci 140 cm. Závěr : rozporovaní hřebci musí vykonat vyrovnávací 
zkoušky, jejichž podmínky stanoví RPK ČT.

11.	Přihlášení SCHČT do WBFSH
	Byla předložena žádost do WBFSH, včetně předběžných finančních podmínek, viz. 
příloha. Na základě požadavku WBFSH je nutno spustit webové stránky i v angličtině, 
je třeba přeložit stanovy WBFSH, odsouhlaseno poskytnutí potřebných finančních 
prostředků.

12.	Připomínkování  platného  znění  vyhlášky č. 136/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat 
	a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským 
zákonem, s vyznačením navrhovaných změn: Návrh připomínek připraví Ing. Šíma, je 
nutno je předložit do 16.4.2007

13	Internet – plemenná kniha Online
	Boušková V. osloví H. Görnerovou o doplnění  údajů do PK Online, doplní údaje do 
seznamu hřebců,  s M. Kubištovou zajistí překlad webových stránek do AJ.
14. 	Školení posuzovatelů
	odročeno

15.	Komise na finále skoku ve volnosti
	Karásek Ladislav – hlasatel
	Komisaři: 	Ing. Regner
			Ing. Vondrouš
			Tvarůžek Jan
		  	 Růžička   Karel
			 Perníček Miloslav

16.	Testační odchovny:
Složení komisí::
Písek: 		Karásek, Perníček, Kozák
Měník:		Ing. Vondrouš, Ing. Regner, Bohdaský V.
Horymas:	Růžička, Csabi, Ing.Hošák
Tlumačov:	Eremiáš, Růžička, Ing.Mamica
Suchá :	Ing. Vondrouš, Ing. Regner, Bohdaský V.
Luka Týn :	Karásek, Bohdaský, Ing. Holík

17.	Řádné členství v SCHČT
	Byl vznesen dotaz, zda v případě úhrady jednoho  členského příspěvku manželů mají 
oba nárok na výhody vyplývající z řádného členství. Dle stanov SCHČT je řádným 
členem fyzická nebo právnická osoba, vlastnící alespoň jednoho koně plemene ČT.

18.	Oborová rada MZe
	Byl přednesen návrh pracovní komise (ve složení Ing. Calta, Ing. Navrátil CSc., 	Jindřiška Svobodová, Michaela Kubištová, Ing. Vinčálek)  typových pozic v chovu 
koní, kvalifikační a hodnotící standardy pozic – Chovatel a jezdec koní, Jezdec 
spřežení, Chovatel a jezdec dostihových koní, Cvičitel a trenér, Ošetřovatel koní, 
Podkovář a zemědělský kovář.  Tento byl schválen. Vzhledem k dopisům organizace 
Třetí kůň – Vydra Václav , Bubalová Hana,  byl schválen předložený materiál pro Mze 	- ÚKOZ . Tento bude odeslán v pondělí 2.4.2007. Zodpovídá Michaela Kubištová.

							Zapsala : Kubištová Michaela
Schválil: Karásek Ladislav 


Z jednání RPK ČT: 
Přítomni : Ing.K.Regner, Ing.J.Šíma, Ing.O.Vondrouš

 1) Potomstvo po hřebci LAGARO může být zapsáno do PKČT po zaplacení poplatku za výběr na  
     příslušný rok, možno i rovným dílem majitelů hříbat, po předložení připouštěcích lístků.
 2) CANTURO - holštýnský hřebec, hnědák, RPK doporučuje hřebce prohlédnout komisí a provést    
     výběr
 3)  RYTHMAS SON - nízký dresurní index i index potomstva, nízká známka za typ - nedoporučen 
 4) LACAUX - splňuje podmínky pro zápis do PK hřebců ČT
5) ALESIO- odročen ze zdravotních důvodů (otok předních končetin).
6) Hřebci CONDOR a RED FERNET- zatím nezařazeni
7) Hřebci TOY DE MAZIERE, DORMAN DU PUY, GASPARI I  a FAVORY - doložit kopie 
     osvědčení o původu, ne kopie z internetu 
8) Hřebci CON COSMOS, COMICS, BEAR KING a SO LONG SLEW doložit potvrzení o 
    genetickém typu
9) Hřebec DARK DREAM - schválen zápis do PK ČT hřebců

Zapsal: Ing.Regner


