
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK ČT – Písek, 12.6.2012

Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, Ing.Mamica, J.Rédl, M.Kubištová, J.Kincl, Ing.Civišová, MVDr.Sedláček, Ing.Jiskrová, Ing.Mamica ml., R.Klos,  Ing.Regner, J.Kobza, B.Políček,  Ing.Nováková, M.Filařová
Omluveni: V.Boušková, MVDr.Lysák

Body jednání: 
	Předání jmenovacích dekretů členům Rady PK ČT

	MVDr.Sedláček se vzdal mandátu v RPK – po dohodě bude v RPK pracovat dočasně do svého nahrazení


	Vzdělávání

	M.Kubištová – Měník – školení hodnocení - 3leté klisny + hříbata sající pod klisnou, kontrola SZIF – proběhla v pořádku
	u některých účastníků chybí základní zootechnické vzdělání, terminologie, bohužel i disciplína
	schváleny 2 granty na vzdělávací a informační akce na příští rok – jednohlasně odsouhlasen podpis těchto 2 smluv
	na příštím jednání nutno schválit podrobný itinerář školení hodnotitelů při finále KMK, rozpočet akce, před praktické hodnocení vložit alespoň 3 hodinovou teoretickou část
	poděkování pořadatelům dokončených  školení

 
Ing.Jiskrová – spolupráce s VÚŽV Uhříněves Praha (prof. Přibyl), název projektu: „Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice.“
      - sestavena pracovní skupina, za SCHČT bude v pracovní skupině Ing.Civišová (spolupráce s 
         Ing.Jiskrovou)
	požadována finanční spoluúčast při získání grantu – jednohlasně odsouhlasena částka ve výši 30.000,- Kč


	M.Perníček informoval přítomné o společné schůzce zástupců UCHS ve Velkých Němčicích – ohledně systému KMK od roku 2013 (za SCHČT přítomni: Ing.Jiskrová, Ing.Civišová, J.Kincl, M.Perníček a K.Růžička) – 27.6. proběhne další schůzka v Herouticích, SCHCS byl požádán o předložení celého modelu KMK v písemné formě: předloží podrobnou rozvahu účtování KMK s pořadateli, seznam vhodných pořadatelů, zajistí administrativu spojenou s vyplácením financí ohledně KMK

	SCHCS nebere v úvahu  drezuru, všestrannost
	vyžádat návrh SCHCS před plánovanou schůzkou alespoň týden dopředu,  aby se zástupci SCHČT mohli na jednání připravit


	Schválení „Svazu chovatelů českého trakéna“

	Doc. Iva Jiskrová  vypracuje dopis na MZe ČR s dotazy: na jakém základě byl tento svaz schválen, proč nebyl SCHČT osloven k vyjádření
	 stejné stanovisko zaujímá i ASCHK ČR


	Po právnické konzultaci požádat Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže o vyjádření ve věci  rovných podmínek pro působení jednotlivých plemenných knih na území ČR


Žádost PK CS o jednotné komise při ZV klisen – PK CS má jiný řád PK – závěr: jednohlasně odhlasováno, že hodnocení klisen při ZV bude probíhat dle stávajícího systému 

	Byl zaslán dopis ministrovi MZe ČR – žádost o schůzku, na dopis nebylo odpovězeno, proto SCHČT zašle druhý dopis se žádostí o pracovní schůzku. 

-  na oficiálním webu Jezdectví jsou zveřejněny informace o ukončení funkce ředitele ZH Písek, Ing.Jana Pellara – SCHČT žádá o možnost vyjádření k jeho nástupci

	Finále KMK Zduchovice 2012 – skoky, drezura, přehlídka 3-letých klisen, přehlídka klisen s hříbaty,ve spolupráci s pořadateli vypracovat rozpis a program celé akce: chovatelská komise + předseda svazu.


	5.7.2012 bude uspořádána chovatelská přehlídka klisen s hříbaty v Nepoměřicích – jmenována komise SCHČT: Ing.Jiskrová, Ing.Mamica st., R.Klos
	budou co nejvíce využiti školení předvaděči SCHČT 


	Zakoupeny páskové míry – 5 ks – předány J.Kinclovi, K.Růžičkovi, R.Klosovi, Ing.Jiskrové, 1 zůstává na SCHČT, na hůlkové míry hledat dále vhodného dodavatele za přijatelnou cenu.


	Žádost o finanční podporu finále “Styl šampionátu 2012“ 

Závěr: jednohlasně odsouhlasena finanční podpora ve výši 20.000,- Kč se zpětnou vazbou využití těchto finančních prostředků, propagací SCHČT a vyhlášení nejlepšího koně plemene ČT a jeho chovatele

	Žádost V.Štěrby o přístup k databázi SCHČT – povolit na základě písemné smlouvy, nutno vsunout do protokolu k podpisu: „při nedodržení stanovených podmínek je stanovena peněžitá sankce do 10.000,- Kč“

Závěr: databáze původů koní SCHČT bude poskytnuta na 1 rok pouze bez možnosti aktualizace
	jednohlasně odsouhlaseno


	Zkoušky výkonnosti klisen 2012

	na konci roku 2012 doplnit znění ZŘ, + doplnění o povinnost dodávat výsledky ZV v elektronické podobě 

zveřejnit komise na jednotlivé ZV – jednotlivé komise nahlásit do týdne J.Kinclovi

	ZV hřebců v TO: při jakémkoliv nedokončení dílčí části zkoušky - při třetí chybě na stejné výšce – zkouška nekončí, ale hřebec je hodnocen známkou nula a hřebec ve zkoušce pokračuje (jednohlasně odsouhlaseno)

            
Další jednání cca v polovině července 2012.

										Zapsala: Ing.Nováková
    



