Zápis z jednání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 20.5.2009 v Ostrovačicích

Přítomni: K.Růžička, V.Boušková, M.Kubištová, R.Klos, Ing.Jiskrová, M.Perníček, J.Kincl, V.Csabi, Ing.Mamica, Ing.Nováková

Omluveni: Ing.Šíma, Ing.Nágr, Ing.Vondrouš, Ing.Regner

Body jednání:
	Komise na 3.předvýběr do 100-denního testu – 9.6.2009

 Na tomto předvýběru mohou být předvedeni hřebci z listopadového předvýběru hřebců, komise předloží své rozhodnutí předsednictvu ke schválení
- Ing.Mamica, Ing.Regner, Ing.Vondrouš, R.Klos (dodá vyhodnocení do časopisu KONĚ)

	Odhad plemenné hodnoty

- Ing.Jiskrová – Ing.Růžička (ředitel PLEMDATu) souhlasí s vyhodnocováním dat a výpočtem plemenné hodnoty
- za období 1991 – 2008 – téměř půl miliónu startů – již statisticky vyhodnotitelné

	Stanovení komise pro úpravu stanov

- jednotliví členové RPK a předsednictva připraví návrhy na změnu stanov SCHČT do příštího zasedání, na kterém toto bude projednáno. Bude stanovena komise, která ve spolupráci s právníky vypracuje podobu Stanov.

	Školení posuzovatelů

- v případě, že nám bude schválen projekt - všem účastníkům školení bude zasláno“Osvědčení“ o absolvování tohoto školení. Pokud projekt schválen nebude, bude toto „Osvědčení“ zasláno po absolvování několika školení, na internetové stránky umístit seznam účastníků 
- předsednictvo žádá Ing.Jiskrovou (RPK) o vypracování harmonogramu školení a systému přezkušování účastníků školení (osnova, zkouška, osoby oprávněné k přezkušování)
- M.Kubištová je pověřena předsednictvem k podání žádosti o autorizovanou osobu pro povolání v sektoru chovu koní pro SCHČT
- SCHČT uhradí přihlašovací poplatek ve výši 10.900,- do kurzu pro poradce zemědělství, cestovné spojené s absolvováním jednotlivých vzdělávacích seminářů
- samolepky SCHČT vložit do ročenky 

	Různé:

* jednohlasně odsouhlaseno – zaslat dopis na MF - kopie ASCHK ČR, jednotlivým UCHS se žádostí, aby se připojili se zasláním stejného dotazu  – ohledně zvýšené sazby DPH
Závěr: Do příštího jednání M.Kubištová připraví dopis s Ing.Touškem, na tomto zasedání bude text schválen a následně zaslán na MF

* Žádost Ing.Misaře o poskytnutí dat do knihy „Vývoj chovu koní na území ČR“ + žádost o finanční příspěvek (bude umístěna reklama) – odsouhlasen příspěvek ve výši 50.000,- Kč

* vypracováním prezentace SCHČT v Hipologickém muzeu ve Slatiňanech pověřena Ing.Jiskrová, prezentace SCHČT na MZLU 

	Zkoušky výkonnosti v TO: 

- Albertovec – 26.5. – Ing.Rydval, R.Klos, J.Kincl
-Horní Město – 28.5. - Ing.Rydval, K.Růžička, V.Csabi
- Písek – 4.6. - Ing.Šilha, M.Perníček, L.Kozák
- Tlumačov – 4.6. (I.skupina), 18.6. (II.skupina) – Ing.Procházka, Ing.Mamica, K.Růžička
- Měník – 11.6. - Ing.Vondrouš, p.Bohdaský, K.Růžička
- Suchá - 17.6. - Ing.Vondrouš, Ing.Regner, V.Bohdaský
- Luka-Týn – 8.6. - Ing.Holík, J.Chýle, Ing.Nágr

	Předvýběry hřebců pro rok 2010

„Mechanismus“ těchto předvýběrů plně v kompetenci Ing.Šímy, na příštím jednání předloží harmonogram.
Co se týče RTG – nutno oslovit MVDr.Přikryla a MVDr.Žerta se žádostí o kalkulaci a časovou náročnost na vyhodnocení snímků, poté bude rozhodnuto.

	KMK

M.Perníček informoval o skutečnosti, kdy byl změněn způsob hodnocení KMK ve dvou kolech skokového KMK (hodnocení shození a odmítnutí poslušnosti koeficientem1)
Předsednictvo SCHČT odhlasovalo (5 pro) – aby KMK probíhalo dle podmínek stanovených v „Zásadách KMK 2009“, nutno přepočítat kola v Brně a Židovicích.

	Různé:

* Žádost Ing.Maršálka, JU České Budějovice – SCHČT souhlasí s předáním dat nikoli s finančním příspěvkem na vypracování disertační práce na téma: „Kontrola dědičnosti výkonnosti teplokrevných koní“.

* co se týče členských slev, případně finančních příspěvků 2009  – tolerují se platby členského příspěvku na rok 2009 uskutečněné do 10.dubna 2009 (včetně). V případě pozdní úhrady ČP není na výše uvedené výhody členství nárok.

* PK ON-LINE ČT – do této PK včlenit i valachy plemene ČT

* Ing.Nováková do příštího jednání zjistí způsob, jakým by bylo možno časopis „KONĚ“ včlenit do seznamu odborných časopisů, které uznává Rada vlády pro vědu a výzkum.

* příští zasedání předsednictva a Rady PK se koná dne 8.6.2009 od 16,00 hodin v Písku.

* Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:
- I.Kocurková, Palkovice, - Z.Vituj, Chrastiny, - J.Štajdl, Horšovský Týn, - D.Rameš, Cítov, 
- J.Tomiš, Lahošť, - B.Kuntová, Milevsko, - M.Mrzena, Milevsko, - E.Pokrovská, Praha 5,
- V.Hrnčiar, Odolena Voda, - M.Sochorová, Letkovice, - J.Pavlovský, České Budějovice, 
- Z.Kůrková, Nahošovice, - J.Vinkler, Lipník nad Bečvou, - T.Průša, Smečno, - J.Lettrich, Lysovice, - K.Ptáček, Třemošná



Zapsala: Ing.Nováková

