Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 13.7.2010 v Herouticích

Přítomni: M.Perníček, K.Růžička, R.Klos, Ing.Mamica, MVDr.Sedláček, Ing.Vondrouš, Ing.Regner, J.Kincl, M.Kubištová, V.Boušková, Ing.Nováková

Omluveni: Ing.Nágr, V.Csabi, Ing.Jiskrová

Body jednání:
	Kontrola usnesení z minulého jednání

            - přihláška do WBFSH (řádné členství) – konzultace jednotlivých bodů s M.Kubištovou, 
            min.poplatek 500 EURO, akreditované inseminační stanice – zemské hřebčince, přihláška 
            do programu „Mladí chovatelé“ bude podána v následujícím období.

	Projednáno navýšení pracovního úvazku účetní SCHČT Martiny Filařové na plný úvazek (dosud na 6 hodin/denně) – jednohlasně schváleno s platností od 1.9.2010 (dosavadní brigádnická výpomoc vypovězena)


	Zpoplatnění chovných koní od roku 2010 – diskuse ohledně mechanismu fakturace těchto poplatků. Nutno spočítat, kolik z držitelů koní ČT je procenticky členů SCHČT (nečlenů). Návrhy – přepracovat sazebník poplatků, ve kterém by byly radikálně rozděleny poplatky pro členy a nečleny. Závěr: upozornění do periodik – vzhledem k zpoplatnění chovných koní v rámci PK ČT žádáme chovatele o aktualizaci stavu koní k 30.10.2010, neboť v lednu 2011 bude vyfakturována částka za plemenné koně ČT, kterou je nutno uhradit do 31.3.2011. 

Nutno vyhotovit rozpočet, následná návštěva právníka.

	Předvýběry hřebců – 6.11.2010, Brno

- přihlášky na SCHČT do 15.8.2010 
- 1.předvýběr - do 31.8.2010 (konzulent nebo pověřená komise při  ZZV, RPK)
- RTG, kompletní vyšetření - do 30.9.2010 (RTG pověřenými veterináři – MVDr.Krupil, Klinika chorob koní Brno, Klinika koní Heřmanův Městec, MVDr.Šturm, MVDr.Přikryl -  max.6 měsíců staré RTG hřebců ze zahraničí, vyhodnocení komisionelně – MVDr.Přikryl, MVDr.Plachý, MVDr.Krupil + zástupce Rady PK – MVDr.Sedláček), RTG i u starších hřebců
- potvrzení o účasti – do 15.10.2010

   Společný předvýběr s PK CS – M.Perníček, K.Růžička se zúčastní schůzky se SCHCS a domluví případné podmínky.

MVDr.Sedláček předložil členům RPK změny navržené ve Zkušebním řádu i dalších oddílech řádu PK ČT – na příštím zasedání budou tyto změny dopřesněny.

	Seznam hřebců, po kterých RPK doporučuje pro rok 2010 naskladnění hřebečků, následně schváleno předsednictvem:

- 2997 Aristo Z, 1154 Quick Lauro Z,  1358 Lord Caletto, 1028 Manillon Rouge, 1069 Beethowen, 1359 Colato R, 2640 Radegast, 1345 Heartbreak ZH, 2901 Lancelot, 1360 Drosselklang II
- přednostně by měli být naskladňováni hřebečci z klisen zařazených alespoň do oddílu HPK a vyšší, nutno tento seznam zveřejnit

	Přehlídka tříletých klisen plemene ČT, finále KMK, Ptýrov – M.Perníček domluví osobně podmínky pro předvádění klisen, apod., zajištění podpisu smlouvy

- komentátor: Z.Babor (přehlídka), Ing.Holík (finále KMK)
- součástí akce - předvedení starších hřebců pod sedlem
- v případě malého počtu koní ve finále – je možno koně komisionelně nanominovat (pokud se zúčastnili kvalifikačního kola)
- komise - přehlídka: Ing.Regner, Ing.Vondrouš, MVDr.Sedláček, J.Kincl, M.Perníček
- počty: 12 klisen z Moravy, 18 klisen z Čech – zaštiťuje Ing.Vondrouš
 
            Komise na přehlídce výkonných koní plemene ČT: Ing.Mentlík, Ing.Vondrouš, K.Růžička (náhradník R.Klos)

	Seznam hodnotitelů – RPK navrhuje skupinu hodnotitelů, kteří by mohli získat osvědčení k hodnocení bez vykonání zkoušek: viz.seznam + navrhuje, aby inspektoři navrhli předsednictvu další osoby, které s nimi dlouhodobě spolupracují a jsou odborně schopni tuto práci vykonávat


	Dne 21.7. v Kladrubech nad Labem – schůzka M.Kubištová, Ing.Regner, Ing.Vondrouš – tvorba hodnotících a kvalifikačních standardů na pozici hodnotitel koní.


	V.Boušková žádá o zasílání výsledků ZZV hřebečků v TO, ZZV klisen v elektronické podobě – snadnější vložení na webové stránky SCHČT.


	 Na popud MVDr.Sedláčka se rozvinula diskuse na téma – prodej koní plemene ČT.


	Předsednictvo SCHČT se rozhodlo vyhodnotit nejúspěšnějšího koně českého chovu na Mistrovstvích ČR 2010 – skoky, drezura – poháry, finanční obnos ve výši 3.000,- Kč.


	Ing.Vondrouš byl osloven Ing.Křepelkou, zda by SCHČT nenominoval koně na výstavu „KONĚ 2010“ v Pardubicích. Ing.Vondrouš osloví některé z chovatelů ve východočeské oblasti – předvedení koní, s kterými je možno sportovní prezentaci.


Zápis z RPK:
	Hřebec DON RAMIRO splňuje podmínky pro zápis do státního registru plemeníků i do PK ČT. K zápisu může být předveden na podzimním zápisu hřebců 2010 v Brně.


	Klisna 4058571001 NAOMI irský sportovní kůň může být zapsána do PPK ČT.



Zapsala: Ing.Nováková




