Zápis z jednání předsednictva SCHČT, konaného dne 17.2.2010 v Herouticích

Přítomni: M.Perníček, K.Růžička, Ing.Nágr, M.Kubištová, V.Boušková, Ing.Nováková, V.Štěrba

Omluveni: V.Csabi, R.Klos, J.Kincl

   Body jednání:
	Smlouva s Equiservisem konzulent s.r.o. - odsouhlaseno, že od roku 2011 bude zvýšena částka za zápis klisny mimo svod a bude zakotveno do smlouvy, že tato částka bude dělena mezi EK a SCHČT.

- bude vypracován dodatek č.1 ke smlouvě, týkající se slovního hodnocení jednotlivých koní zapsaných do PK ČT (SCHČT vyžaduje hodnocení a zápis klisen, označování hříbat a hodnocení při předvýběru hřebců a při ZV slovní i bodové vyhodnocení). Diskuse ohledně slovního hodnocení koní na chovatelských akcích ČT, jednotlivé oblasti garantují členové chovatelské oblasti (+ pověřené osoby).

	Odsouhlaseno místo konání svodu a zkoušek výkonnosti klisen v Novém Jičíně


      3)   Na jednání MZe – 5.3.2010 – zástupci SCHČT – M.Kubištová, K.Růžička, M.Perníček

	Bude prováděna přísná kontrola plateb faktur vystavených SCHČT. Pokud nebude chovatel reagovat na 2.upomínku, budou mu zastaveny další poskytované služby. Hřebci, u nichž je nedoplatek výběru do PK či zápis, budou uvedeni na webových stránkách SCHČT a nebude jim udělen výběr na rok 2010.


	Žádost B.Markové z VOŠ Benešov – materiály uloženy na ústředí SCHČT, část údajů je veřejně přístupná na stránkách www.schct.cz, výsledky této práce budou poskytnuty SCHČT.


	Žádost Z.Hrušky, Újezd – 3.předvýběru do 100-denního testu se zúčastní pouze hřebci, kteří se zúčastnili 2.předvýběru v Hradištku a byli předvybraní a odročení, žádost tedy zamítnuta.


	diskuse ohledně vydávání „listu vlastnictví“ na koně plemene ČT – diskuse – SCHČT nemůže garantovat vlastnické poměry a vydávat tyto listy pouze na hříbata narozená v rámci PK ČT, na příštím jednání bude dále diskutováno.


	Stanovy SCHČT

Diskuse s p.Štěrbou:
- M.Perníček – Stanovy nyní platné kopírují činnost SCHČT, snaha SCHČT o zapojení co největší skupiny chovatelů
- V.Štěrba – nutno zapojit do činnosti též vlastní členy SCHČT (nutno založit regionální výbory např.pro organizaci oblastních schůzí)
                 - nesouhlas s udáním ve Stanovách, že v předsednictvu SCHČT jsou 4 zástupci z Čech a 4 zástupci z Moravy
                 - stávající organizační systém nefunguje (nutno se intenzivně věnovat propagaci, apod., nutná kontrola KU, KD, odhad plemenné hodnoty, apod.)
- otázka V.Štěrby – v hodnotící komisi by měly být pouze osoby s odpovídajícím vzděláním, v případě, že komisař není odborně způsobilá osoba, jaká je věrohodnost výsledku posouzení?
- V.Štěrba - návrhy řešení: - zrušit rozdělení delegátů podle Čech a Moravy
                          - neřídit SCHČT z jednoho místa
- otázka disponování s financemi v oblastních oblastech – návrh SCHČT, aby si členové oblastních spolků na svou činnost vydělali (minimálním příspěvkem)
- nutno vypracovat klíč k určení delegátů na konferenci, popřípadě hlasovací právo členů
- otázka zda volit členy oblastních schůzí
            - návrh p.Štěrby - zrušit národnostní princip
Závěr: Předložený materiál byl dopodrobna projednán s autorem Stanov navržených jihočeskou oblastí, v principu tento návrh není v rozporu se stávajícími Stanovami SCHČT, 
sporné body budou projednány na konferenci SCHČT. 
            - nutno doplnit – „oblastní schůze svolává předsednictvo nebo jím pověřená osoba“

	Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:

- J.Neplechová, Šternberk, - J.Červinka, Turnov, - Z.Tichý, Těšetiny, - Y.Svobodová, Praha 5, 
- I.Lišková, Vodňany, - E.Janovská, Chrudim, - J.Tůmová, Sedlec-Prčice, - M.Picek, Pavlin Dvůr, - K.Zolmanová, Rychnovek, - J.Paluska, Radonice, - Ing.M.Kocman, Mnichovo Hradiště, - Lenka, LeonaVítovcová, Petrovice u Sušice, - J.Pokorný, Obectov, - MUDr.A.Kracíková, Vrchlabí, - M.Běhal, Olomouc, - Bělecký mlýn s.r.o., Olomouc, - H.Lexová, Kratonohy, - L.Jurášová, Zálezlice, - V.Špalek, Šilheřovice, - I.Bihuncová, Brno, - MUDr.Z.Procházková, Ústí n.L., - Podkrušnohorský zoopark Chomutov, - D.Matyšková, Popice, - S.Boušková, Radejčín, - K.Karas, Lazec, - J.Urban, Kobeřice u Brna, - J.Pečínka, Újezd u Brna, - J.Linek, Běrunice, - E.Šumová, Trhové Sviny, - J.Kapička, Praha 4, - Z.Bajková, Jaroslavice, - V.Fuksová, Míškovice, - P.Jansová, Dolní Dobrouč, - Z.Šlapalová, Malý Beranov, - P.Prouzová, Záměl, - M.Rimovská, Horšovský Týn, - M.Havranová, Litomyšl, - V.Větrovec, Vodňany

Zapsala: Ing.Nováková



                             



