
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK ČT – Bořetice, 10.12.2013

Přítomni: SCHČT: K.Růžička, M.Perníček, M.Kubištová, J.Kincl, Ing.Civišová, J.Rédl, Ing.Mamica, MVDr.Lysák, R.Klos, Ing.Mamica ml., Ing.Jiskrová, V.Bohdaský, J.Kobza,  Ing.Nováková, Z.Pavelková
ČJF: Ing.Pecháček
Komisaři KMK:  V.Hruška, J.Jindra, J.Chýle
ZH: Ing.Kratochvíle, MVDr.Černocký

Omluveni: V.Boušková, Ing.Regner

Body jednání: 
	Zhodnocení chovatelské sezóny 2013

	Předvýběry hřebců Heroutice

Ing.Mamica – kladně ohodnocena vyšší účast ČT hřebců, připravenost areálu, přivítal by vyšší počet zúčastněných hřebců, menší nedostatky v předvádění hřebců na ruce, souhlasí s výběrem a ohodnocením hřebců, ZH Písek výborně připravené hřebce, reakce chovatelů na vyšší počet předvybraných hřebců ze ZH, v katalogu by měl být prostor pro poznámky jednotlivých chovatelů, fotografie jednotlivých hřebců (všech), nechat vyhotovit předváděcí otěže
J.Kincl – přesvědčen o správném výběru hřebců
M.Perníček – nutno sjednat pojištění pořádaných akcí

	KMK 2014

Ing.Pecháček – návrh, aby VV schvaloval sbor rozhodčích ve finále KMK
	 případné změny v Zásadách je nutno označit tučně

 nutná kontrola koní přihlášených do KMK ze strany SCHČT
 komisaři KMK – končí A.Starosta, J.Jindra – místo nich budou hodnotit K.Růžička 
  ml., R.Drahota (dosud nemá kurz rozhodčího, který bude dodělávat, nutno zažádat o 
  výjimku na ČJF)
V.Hruška – návrh organizace zahajovacích soutěží 6-letých na pátek!
                - aby 5-leté klisny zahajovaly na parkuru „ZL“, hřebci a valaši zahajují jako letos na 
                   parkuru „L*“
M.Perníček – návrhy na změny – nutno dopsat: 
* „účastník nesmí opustit areál“
* startovní pořadí v 1.kole podle kvalifikačních výsledků dle celé sezóny (od nejhoršího k nejlepšímu), ve 2.kole dle výsledků v 1.kole
- když je kůň vyloučen z 1.kola, nemůže startovat ve 2.kole, pokud má více než 16 tr.bodů (není hodnocen), může startovat ve 2.kole

	Šampionát mladých koní – možnost spolupráce:

- SCHČT odmění nejlepší koně plemene ČT na Mistrovství mladých jezdců a juniorů, seniorů ČR a na zahraničních závodech, Šampionát mladých koní ponechává organizačně na SCHCS
- návrh J.Rédla – uvádět kromě majitele i chovatele koní! Odsouhlaseno. Žádost o řešení na ČJF. Možno řešit prostřednictvím programu KODUK.

	Katalog hřebců pro rok 2014, ročenka 2014:

	 tyto publikace vydat co nejdříve
	 příspěvky do ročenky zaslat na ústředí SCHČT nejpozději do konce ledna

 akce 2014: - finále 4-letých klisen ve volnosti – ZH Tlumačov, 29.3.2014
 oblastní kola skoku ve volnosti nejpozději do 16.3.2014 
 termíny oblastních schůzí, oblastních přehlídek hříbat, 4-letých klisen – garanti jednotlivých oblastí nahlásí do konce roku

	M.Kubištová – informace o vzdělávacích programech, školících akcích v roce 2013

	 žádost o spolupráci s ČJF (konkrétně s JUDr.Říhovou) – specifikace kvalifikace „cvičitel“

  rekapitulace projektů v rámci SZIF 2013
	 do konce ledna 2014 je nutno předložit termíny a seznam akcí školení

	Výše finančních příspěvků (podpory) pro rok 2013 byla stanovena následovně:
* klisny zařazené po absolvování ZZV do HPK (HPK PRO) ČT: 14.000,- Kč 
* klisny zařazené po absolvování ZZV do PK ČT: 10.000,- Kč 
* na paternitu: 1.000,- Kč 
* na akcelerační program: 5.000,- Kč + 1.000,- Kč v případě kladného hospodářského výsledku SCHČT za rok 2013
* výhry za KMK: vyplaceny ve výši 71% spočítaných výher (od částky poskytnuté z MZe odečteny náklady na organizaci KMK a zbývající částka bude rozdělena jednotlivým majitelům dle stanoveného klíče). V případě kladného hospodářského výsledku SCHČT za rok 2013 budou řádným členům SCHČT doplaceny výhry do plné výše. 


	Schválení Sazebníku poplatků SCHČT na rok 2014 – schválen ve stejném znění jako v roce 2013.


	Schváleno vyplacení podpory pro koně plemene ČT reprezentující SCHČT v zahraničí v roce 2013.


	Různé:

                  *  uzavřena smlouva s VÚŽV o uplatnění metodiky „Předpověď plemenných hodnot pro 
                      skokovou výkonnost u teplokrevných koní“

	Ing.Kratochvíle – děkuje za pozvání, navrhuje konkrétní řešení případných připomínek u 70-ti denního testu

MVDr.Černocký – ZH vítá akce SCHČT ve svém areálu

	 Změny ve ZŘ ČT:

	škrtnout větu bodu 6)

vsunout do věty o přeměření – str.30 – „ a PK“
RPK připraví návrh na změnu – 2generační původ klisny v typu teplokrevném – aby bylo možno ji zapsat do PPK ČT

	Stížnost ZEPO Bohuslavice o zařazení klisny Galeta do PK ČT – odpovědět 

                        MVDr.Herzigovi, že na místě byly 2 kompetentní osoby, které fundovaně klisny 
                        ohodnotili.



Zapsala: Ing.Nováková




