
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT – Heroutice, 2.5.2012

Přítomni: M.Perníček, K.Růžička, Ing.Mamica ml., J.Rédl, M.Kubištová, J.Kincl, Ing.Civišová, MVDr.Lysák, V.Boušková, Ing.Nováková, M.Filařová

Body jednání:

	Vzdělávání

	školení předvaděčů – Heroutice, 2.- 4.4.2012 – vybráno 20 účastníků z cca 35-ti přihlášených

	celkově velmi kladně hodnocená akce, vyhotovena videodokumentace, absolventi budou oslovováni o spolupráci při chovatelských akcích

	školení posuzovatelů – Horní Město, 24.4.2012 – opět kladné ohlasy této akce

	další školení – 31.5.2012 – Měník – plemenné klisny s hříbaty, pro 20 účastníků

jednohlasně odhlasováno vyúčtování těchto akcí 

	Složení jednotlivých komisí SCHČT

	chovatelská: Jaroslav Rédl, Josef  Kincl
	propagační a marketingová: Václava Boušková ,  Ing.Ondřej Mamica
	pro odchov a výcvik koní a pro spolupráci s ČJF: Ing.Hana Civišová, 

                                                                                                   MVDr.Josef Lysák
 	-    dotační politika, legislativa, vzdělávání: 	Michaela Kubištová 

	Jmenování členů Rady plemenné knihy ČT

Návrhy: Ing.Mamica, Ing.Jiskrová, Ing.Regner – pro 9 členů předsednictva, Roman Klos – pro 8 členů předsednictva, MVDr.Sedláček – pro 6 členů předsednictva, Ing.Vondrouš – pro 2 členové předsednictva, MVDr.Vítů (Z.Hrnčíř) – pro 1 člen předsednictva
- Návrh Ing.Mamici – aby se jednání RPK účastnil ještě další člověk – adept na členství v RPK, který by se tímto postupně seznamoval s činností Rady PK 
Závěr: jednohlasně odhlasováno: členové Rady PK ČT jmenováni následovně: Ing.Jiskrová (předsedkyně), MVDr.Sedláček, Ing.Mamica, Ing.Regner, R.Klos + MVDr.Vítů jako spolupracující s Radou PK (člen SCHČT bez hlasovacího a rozhodovacího práva)


	KMK

Jednání ohledně podoby soutěží KMK v dalších letech – 23.5.2012, Velké Němčice – pozvánka zaslána zástupcům jednotlivých Uznaných chovatelských sdružení – za SCHČT se zúčastní: K.Růžička, M.Perníček, J.Kincl a Ing.Civišová
	návrh SCHČT: KMK zachovat ve stávající podobě, souhlas s doplňkem komisařů ze strany ostatních UCHS
	oslovit pořadatele KMK o dodržení podmínek pro hlasatele - aby byly při startu řádně zveřejňováni majitelé i chovatelé daných koní (všechny discipliny)
	návrh Ing.Civišové – v drezurním KMK – zařadit i kategorii čtyřletých, ve skocích – navýšit ještě zvýhodnění pro koně českého chovu.
	K.Růžička - propagace prostřednictvím časopisů (Ing.Mamica ml., V. Boušková)
	nesouhlas s účastí valachů
	Stanovisko SCHČT: stávající podoba KMK, nesouhlas s účastí valachů, doplnění kategorie čtyřletých v drezuře, souhlas s doplněním komisařů ze strany ostatních UCHS



Návrh M.Perníčka: zažádat o schůzku s ministrem zemědělství na téma: Perspektiva a konkurenceschopnost chovu teplokrevných koní v ČR, kontrola dědičnosti a užitkovosti

	Smlouva s Equiservisem konzulent s.r.o.

	stížnosti na výše uvedenou firmu – není prováděno veřejné slovní hodnocení koně, při svodu není oznámena výsledná známka, příjem ze zápisu klisen mimo svod je výhradně této firmy a další…
	následná diskuse na téma svodových míst pro klisny – priorita

M.Kubištová – pro chovatele je problém DPH, je pro větší znevýhodnění majitelů klisen, kteří se nezúčastní centrálního svodu (názor též Ing.Civišové), návrh výpovědi ke konci roku 2012, do konce října projednat návrh nové smlouvy (předsednictvo).
	stanovena komise pro vyhodnocení ekonomiky služeb E.K.: MVDr.Lysák, Ing.Civišová, K.Růžička, M.Kubištová – odsouhlaseno, první informace do konce června.

	Různé:

	- finanční příspěvek na propagaci ČT v rámci pořádání Českého skokového poháru – 
             pro koně plemene ČT s nejlepším dosaženým výsledkem ze všech kvalifikačních kol 
             včetně finále a zvláštní prémii majiteli a chovateli tohoto koně – částka ve výši 40.000,- 
             Kč / 20.000,- a 20.000,- Kč/. MVDr.Lysák a Ing.Civišová připraví systém vyhodnocení. 
             Ing.Nováková a M.Perníček zajistí prezentaci na stránkách ČT a Českého skokového 
             poháru.

	do příštího jednání navrhnout reklamní předměty SCHČT (bundy, kravaty, apod.)
	komise na 70-ti denní test (3.předvýběry) – Ing.Mamica st. (předseda), MVDr.Sedláček, J.Rédl
	zakoupeno 5 ks čteček mikročipů – rozdělení: ústředí SCHČT, J.Kincl, K.Růžička, M.Perníček, Ing.Civišová
	nutná vyšší propagace SCHČT
	předvýběry hřebců Brno 2012 – již teď termíny zveřejnit na webových stránkách SCHČT, v Jezdci, Jezdectví (+ zdůraznit finanční podporu pro předvedeného koně plemene ČT)
	žádost ZH Písek o finanční příspěvek na chovatelské závody „Cena českých chovatelů“ – odsouhlasena částka ve výši 20.000,- Kč

podpisová práva k účtu + příspěvek na telefon: M.Perníček (předseda), K.Růžička (místopředseda)
	předsedovi dozorčí rady (Jan Kobza) – oznamovat termíny konání předsednictva
	Ing.Civišová zajistí elektronické zasílání výsledků ZZV klisen od jednotlivých pořadatelů

Zapsala: Ing.Nováková



