Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT – Bořetice, 14.12.2011

Přítomni: K.Růžička, Ing.Regner, V.Csabi, M.Perníček, Ing.Mamica, R.Klos, J.Rédl, V.Boušková, Ing.Vondrouš, Ing.Jiskrová, J.Kincl, M.Kubištová, Ing.Nováková, M.Filařová, J.Chýle, J.Jindra, V.Hruška,  MVDr.Černocký, Ing.Pellar, M.Večerek
Omluveni:  MVDr.Sedláček, Ing.Pecháček, A.Starosta

Body jednání:
	Smlouvy ohledně pronájmu plemenného hřebce 6062 SCYRIS – preferovaný hřebec

	byly dopracovány detaily - smlouvy o dočasném pronájmu výše uvedeného plemenného hřebce k připouštění klisen (mezi majitelem hřebce a SCHČT, viz.příloha)

                                         - nájemní smlouvy na držení plemenného hřebce (mezi SCHČT a ZH Tlumačov, viz.příloha)
	nutno uzavřít pojistku na hřebce
	odsouhlasena výše připouštěcího poplatku – pro členy SCHČT do 2.000,- Kč pro klisny zapsané do HPK ČT, AP ČT, ostatní (nečlenové) – 2.000,- Kč + 3.000,- Kč doplatek za březí klisnu
	návrhy smluv byly schváleny


	Valorizace mezd zaměstnanců SCHČT

	jednohlasně odsouhlasena valorizace mezd zaměstnanců SCHČT o průměrnou míru inflace od roku 2008 (dle MF ČR)


	Hospodaření SCHČT 2011

- předběžné informace o hospodaření SCHČT v tomto roce 

	Různé: 

- Žádost o pořádání ZZV a svodu klisen – firmy Crossing s.r.o. (jezdecký areál v Dubenci u Dívčic) – odsouhlaseno, bude osloven inspektor chovu koní, aby zařadil tuto akci do plánu roku 2012

- Projednání stížnosti na průběh předvýběrů hřebců v roce 2011 (doručena dne 15.11.2011 od pěti chovatelů (nečlenů SCHČT) – jednohlasně odsouhlaseno znění odpovědi na doručenou stížnost, která byla již zveřejněna na webu Jezdectví (viz.příloha)
- odsouhlaseno, že pro rok 2012 na předvýběrech hřebců bude vyplacen příspěvek ve výši 5.000,- Kč na předvedeného hřebce plemene ČT pouze řádným členům SCHČT (majitelé)!!!

- Návrh na finanční příspěvek na propagaci ČT v rámci pořádání Českého skokového poháru – 
   závěr: v současné době není prioritou Svazu chovatelů ČT vrcholový sport, ale podpora chovu
   koní českého chovu. Proto jsme se rozhodli pro cílenou podporu koně plemene ČT s nejlepším 
   dosaženým výsledkem ze všech kvalifikačních kol včetně finále a zvláštní prémii udělíme 
   chovateli tohoto koně.

	oblastní schůze 2012 – garanti stejní jako v roce 2011, návrh na oblastní kola skoku ve volnosti –  pořadatel je povinen umožnit prezentaci i 4-letých valachů, hřebců v rámci této soutěže (celkové vyhodnocení a následně vyhodnocení 3 nejúspěšnějších klisen)

do 10.1.2012 nutno nahlásit místa a termíny konání jednotlivých oblastních kol skoku ve volnosti, oblastních schůzí (na oblastních schůzích by měli být navrženi jednotliví kandidáti do komisí SCHČT, návrhy na předsedu, místopředsedu (rok 2012 volební) – návrhy centralizovány na sekretariátu  SCHČT
- finále skoku ve volnosti 2012 – Morava

	schválen projekt SCHČT v rámci Programu rozvoje venkova na SZIF

- do konce ledna nutno stanovit plán akcí (školení) - 6, místa konání, lektoři, jednotlivá témata školení
- maximální počet školených osob – 15 (na jedné akci)
- možno využít i pro přípravu potenciálních hodnotitelů
- odsouhlasena úhrada poplatku dle pravidel MZe ČR za  Žádost o autorizovanou osobu pro dílčí kvalifikace  v oboru chovu koní a žádost o schválení rekvalifikačních kursů v oboru chovu koní dle NSK a NSP .
- současně bude probíhat v měsíci únoru „všeobecné vzdělávání pro veřejnost“ na téma „Hodnocení exteriéru koní“ – 22.2.2012 – Kladruby nad Labem, 29.2.2012 - Tlumačov

	V.Csabi informoval o nově dovezených hřebcích, u kterých bude žádat o zápis do PKH ČT (pokud doloží veškeré náležitosti, hřebci budou splňovat podmínky zápisu, jmenovaná komise provede jejich licentaci)


	M.Perníček informoval o diskusi ohledně KMK v dalších letech (na jednání na VÚŽV Uhříněves) – SCHCS požaduje nějaké finanční prostředky z pořádání KMK na „Šampionát mladých koní“, zvažují o podání protinávrhu - na pořádání „Šampionátu mladých koní“ - v tom případě by na tyto soutěže nebyly přiděleny žádné finanční prostředky


	Vyhodnocení KMK 2011

M.Perníček – pouze 8 kvalifikačních kol, celý ročník proběhl bez problémů, menší problém s vyúčtováním KMK (s pořadateli)
	pro rok 2012 – 1.polovina – 6, 2.polovina – 5 kvalifikačních kol

                     - finále: Zduchovice, spojené s drezurním finálem KMK
                     - navržené změny – 6-letí cross (military) – libovolné uzdění (z důvodu bezpečnosti)
	přizvání zahraničního komisaře ve finále KMK, neškrtat nejnižší a nejvyšší známku za hodnocení

- seznam všech kvalifikačních kol a finále ve všech disciplínách byl předán ČJF a všem účastníkům bořetického jednání
M.Chýle – výborně postavený parkur ve finále (stavitel: Ing.Kutěj)
	souhlas s účastí zahraničního komisaře

souhlas se zápočtem všech 5-ti známek
J.Jindra – správné konfrontovat práci komisařů se zahraničím
V.Hruška – počítání všech známek zřejmě moc neovlivní známku výslednou
	souhlas se zahr.komisařem

Ing.Mamica – návrh více využít v hodnocení kvalifikační kola (zda by bylo možno započítat do finálního hodnocení i hodnocení z kvalif.kol)
	vyvstala diskuse ohledně systému hodnocení KMK

	návrh - vsunout poznámku do propozic KMK - „komisař má právo nehodnotit daného koně“
	M.Perníček – např.v případě, kdy kůň překonává skoky s nepřirozeně velkým respektem

Ing.Pellar – chovatelské soutěže, stále nutné hodnocení na styl
	KMK před 20-ti lety vzniklo kvůli selekci klisen

nedoporučuje koeficent při hodnocení ve 2.polovině sezony
škrtání známek ve finále – prakticky jenom „pojistka“
genetický materiál – není valach
M.Chýle – stylové hodnocení koní je naprosto nezbytné
	slovní hodnocení komisařů – opět přínosem

Hlasování předsednictva – kdo je pro podobu KMK 2012 stejnou jako v letošním roce, současně aby se neškrtaly nejnižší a nejvyšší známky (ve  finále) – odhlasováno

	Jednání se ZH s.p.

K.Růžička - SCHČT žádá o konzultaci nákupu hřebců do chovu pro jednotlivé PK
	RPK pracuje na skokových, drezurních liniích, které by byly přínosem v chovu ČT

Ing.Mamica – zastánce existence ZH s.p.
Ing.Pellar – jsou různé úlohy hřebčinců (testace, akce pro veřejnost, plemenitba, centrum pro praxi škol, Národní kulturní památka, ...)
	hřebci se pořizují z prostředků vlastního hospodaření ZH

MVDr.Černocký – problém „černé plemenitby“
	samozřejmě se nebráníme spolupráci se SCHČT

Ing.Vondrouš – nutno sdělovat zemským hřebčincům konkrétní stížnosti od chovatelů
	otázka delegování pracovních jezdců

Ing.Mamica – otázka přípravy hřebců na předvýběry

	Diskuse:

	předsednictvo SCHČT souhlasí s poskytnutím databáze z ÚE týkající se TO, lineárního popisu a výkonnosti koní zapsaných do PK ČT pro potřeby disertačních prací doktorandů VŠ, výsledky disertačních prací mohou být využity pro účely šlechtění ČT


	byl odsouhlasen příspěvek ve výši 10.000,- Kč za reprezentaci koní plemene ČT ve sportovních soutěžích v roce 2011 následujícím koním – držitelům hřebců:

* 1605 CASCAR (po 5039 Cassini I)
*  74/4 RADEK (po 2640 Radegast)
* 44/180 CASINA (po 814 Catango Z)
* 61/715 ATHOS (po 2419 Adriano-1)
 
	Ročenka 2011 – návrh M.Perníčka na jazykovou technickou úpravu ŘPK, ZŘ, ŠP

- Ing.Jiskrová – hodnocení KMK (skoky), vyhodnocení Odhadu plemenné hodnoty
- M.Perníček – hodnocení KMK (drezura, všestrannost)
- Ing.Mamica – předvýběry hřebců
- Ing.Regner – přehlídka 3-letých klisen
- J.Kincl – ZV klisen + J.Rédl – ZV klisen, přehlídka v ZČ
- M.Kubištová – vzdělávání
- testační odchovny – předsedové jednotlivých komisí

- Sazebník poplatků na rok 2012 – odsouhlasen ve stejném znění jako v roce 2011, 
 zápisné a členský příspěvek 2012 – stejná výše jako v roce 2011

Zapsala: Ing.Nováková








          

