Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 20.1.2016 VELKÝ RYBNÍK
Přítomní: Miloslav Perníček, Karel Růžička, František Srnec, Jaroslav Rédl, Michaela Kubištová,
Josef Kincl, MVDr. Josef Lysák, Václava Boušková, Ing. Barbora Králová,
Ing. Roman Klos, Ing. Jiří Holík, Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ing. Jan Kobza,
PROGRAM:
1. Svazoví hřebci pro rok 2016
2. Preferovaní hřebci pro rok 2016
3. Oblastní schůze SCHČT v roce 2016
4. Oblastní kola Skoku ve volnosti tříletých klisen ČT
5. KMK v roce 2016
6. Kalendář akcí SCHČT na rok 2016
7. Úpravy řádu plemenné knihy ČT
8. Podání žádosti o akreditaci na kursy a projekty - vzdělávání
9. Doplnění sazebníku pro rok 2016
10. Různé (přechod na nový systém registrace členů a účetní systém Money, odměny)
11. Rada plemenné knihy
1.

1. Plemenní hřebci v rámci SCHČT v roce 2016
Pro rok 2016 se podařilo po dohodě se spolupracujícím Hřebčínem ve Sprehe pronajmout pro
chovatele následující plemenné hřebce a dohodnout níže uvedené připouštěcí poplatky:
 5171 Lord Weingard, zařazen do Akceleračního programu,
(Připouštěcí poplatek 750,-EUR, ID 250,-EUR. Pro klisny plemene ČT - 8.000,-Kč,
Pro člena SCHČT sleva 50% = 4.000,-Kč na zapuštěnou klisnu)
 Nově importovaný hřebec 2225 Cola, zařazen do Akceleračního programu,
(Připouštěcí poplatek 750,-EUR, ID 250,-EUR. Pro klisny plemene ČT - 8.000,-Kč,
Pro člena SCHČT sleva 50% = 4.000,-Kč na zapuštěnou klisnu)
 Nově importovaný 2227 Monaco ČT, předvybrán v SRN, RPK ČT - prémie - preferovaný
hřebec pro rok 2016
 (Připouštěcí poplatek 600,-EUR, Pro klisny plemene ČT - 8.000,-Kč,
Pro člena SCHČT sleva 50% = 4.000,-Kč na zapuštěnou klisnu)
 1879 Clin D´Or
(Připouštěcí poplatek pro klisny plemene ČT - 4.000,-Kč, pro člena SCHČT sleva 50% =
2.000,-Kč na zapuštěnou klisnu)
Plemenní hřebci budou ustájeni v Zemském hřebčinci v Tlumačově s.p.o.. M. Kubištová připraví
návrhy smluv na ustájení hřebců v ZH Tlumačov. O připouštění výše uvedenými hřebci projevilo
zájem vedení Plemenné knihy slovenského teplokrevníka ze Slovenska. Jednáním o podmínkách
je pověřen Miloslav Perníček.
2. Preferovaní hřebci pro rok 2016
Na návrh Rady plemenné knihy ČT předsednictvo odsouhlasilo níže uvedené plemenné hřebce
jako preferované pro rok 2016.
 2227 MONACO ČT - stanice - Zemský hřebčinec Tlumačov o.s.p.
 2226 EMPIRE - stanice ERC Mnětice
 2189 HEARTVIT - stanice - Zemský hřebčinec Písek o.s.p.
 1942 WARNESS ZH - stanice - Zemský hřebčinec Písek o.s.p.
Statut preferovaného hřebce = plemenný hřebec doporučený RPK ČT a schválený
předsednictvem SCHČT pro plemenné klisny zapsané v HPK ČT, v HPK ČT PRO nebo v AP
ČT v majetku člena SCHČT.
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Výše příspěvku na zapuštění klisny preferovaným hřebcem je do 3.000,-Kč. Člen SCHČT
musí požádat na formuláři SCHČT nejpozději do 30.10.2016 a přiložit potvrzení o
březosti.
3. Oblastní (dílčí členská) schůze SCHČT v roce 2016
 09.3.2016 - Velký Týnec (Olomoucký a Zlínský kraj)
 10.3.2016 - Ostrovačice (Jihomoravský kraj)
 11.3.2016 - Opava (Moravskoslezský kraj)
 15.3.2016 - Praha (Kraj Praha)
 16.3.2016 - Písek (Jihočeský kraj)
 22.3.2016 - Horní Habartice (Liberecký a Ústecký kraj)
 23.3.2016 - Heroutice (Středočeský kraj)
 25.3.2016 - Měník (Královéhradecký a Pardubický kraj)
 31.3.2016 - Sulkov (Karlovarský a Plzeňský kraj)
Pozvánka a její program je jednotný, delegáti musí pozvánku obdržet do 30-ti dnů před
termínem konání schůze, bude rozeslána s dalšími podklady společně s bulletinem. Schůze
budou uzavřené, přístupné pouze členům SCHČT.
Program schůzí:
 Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015
 Svazoví hřebci v roce 2016
 Volba garanta oblasti
 Návrh na složení RPK v nadcházejícím volebním období
 Návrh pro zemské schůze na složení členů předsednictva v nadcházejícím volebním
období
 Oprava ustanovení Stanov v bodech - Hlavní činnost svazu a vedlejší činnost svazu
 Dotace a příspěvky 2016
 Členské příspěvky 2016
 Diskuse
4. Oblastní (kvalifikační) kola Skoku ve volnosti čtyřletých klisen ČT
 04.3.2016 Heroutice (Středočeský kraj a kraj Praha)
 05.3.2016 Tlumačov (Olomoucký a Zlínský kraj)
 05.3.2016 Písek (Jihočeský kraj)
 05.3.2016 Brno (Jihomoravský kraj)
 12.3.2016 Štěnovický Borek (Karlovarský a Plzeňský kraj)
 13.3.2016 Frenštát pod Radhoštěm (Moravskoslezský kraj)
 13.3.2016 Měník (Královéhradecký a Pardubický kraj)
 19.3.2016 HEROUTICE - FINÁLE SKOKU VE VOLNOSTI
Upravený rozpis bude vyvěšen na stránkách SCHČT a rozeslán všem chovatelům s Bulletinem.
5. KMK v roce 2016
SKOKY – kvalifikační kola – I. polovina sezony 2016
 19. 04. Nové Zámky
 05. Opava
 18. 05. Ptýrov
 06. Zduchovice
 08. 06. Litomyšl
 15. 06. Mariánské Lázně
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SKOKY – kvalifikační kola – II. polovina sezony 2016
 06. 07. Zduchovice
 07. Opava
 20. 07. Tachov
 03. 08. Brno – Panská lícha
 10. 08. Litomyšl
 19. 08. Ostrava
 FINÁLE: 01. – 04. 09. Brno – Panská lícha
DREZURA – kvalifikační kola sezony 2016
 05. – 06. 05. Dvůr Stráň Gabrielka
 04. – 05. 06. Heroutice
 24. – 26. 06. Nebanice
 29. – 31. 07. Zduchovice
 FINÁLE: 01. – 04. 09. Brno – Panská lícha
VŠESTRANNOST – kvalifikační kola sezony 2016
 16. – 17. 04. Pardubice
 07. – 08. 05. Těšánky
 18. – 19. 06. Loštice
 02. – 04. 07. Vrchovany
 FINÁLE: 02. – 04. 09. Pardubice
6. Kalendář akcí SCHČT na rok 2016
Pan Josef Kincl předložil program chovatelských akcí pro rok 2016. Celý seznam bude zveřejněn
na stránkách www.schct.cz.
7. Úpravy řádu plemenné knihy ČT
Ing. Barbora Králová je pověřena podáním návrhu změn Řádu plemenné knihy v bodech:
 Obtížnost pro Akcelerační program ČT - hřebci - T = 150 cm
 AP všestrannost - obtížnost CIC, CNC
 výkonnostní zkoušky pro spřežení - nerozhoduje počet klisen, počet klisen na posledních
2 zkouškách v ČR nemusí splňovat podmínku minimálního počtu 7 klisen
8. Podání žádosti o akreditaci na kursy a projekty - vzdělávání
MZe ČR vydalo tiskovou zprávu spuštění 2. kola příjmu žádostí na projektová opatření Programu
rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (viz. příloha) a následujících opatření:
 M01 Předávání znalostí a informační akce - 1.1.1. Vzdělávací a 1.1.2. Informační akce
 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců
 6.4.1. Investice do nezemědělských činností
 6.4.2. Podpora agroturistiky
 6.4.3. Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
 8.3.1. Zavádění preventivních opatření v lesích
 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách
 8.4.2. Odstraňování škod způsobených povodněmi
 8.5.1. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 8.5.2. Neproduktivní investice v lesích
 8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin
 8.6.2. Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 16.2.1. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zem. výrobě
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Pravidla budou vyvěšena v průběhu února a příjem žádostí spuštěn v květnu. Veškeré zprávy
budou zveřejněny pro chovatele na webových stránkách svazu.
Předsednictvo rozhodlo o podání žádosti o akreditaci rekvalifikačních kursů pro profesní
kvalifikace a následně o podání žádosti v rámci opatření 1.1.1. Vzdělávací a 1.1.2. Informační
akce. Vyřízením je pověřena Michaela Kubištová.
9. Doplnění sazebníku poplatků na rok 2016
Pro rok 2016 bylo schváleno doplnění sazebníku poplatků:
Vstupní zápis majitele koní do rejstříku chovatelů
300,-Kč
Zápis a označení hříběte pod klisnou (včetně čipu)
500,-Kč
Zápis klisny do Plemenné knihy ČT
500,-Kč
-řádný člen SCHČT - sleva
200,-Kč
Zápis hřebce do PK
- předvýběr
3.000,-Kč
- importovaný hřebec mimo předem ohlášený 15.000,-Kč + náklady na komisi
předvýběr
- import inseminačních dávek nevybraných hřebců
1.500,-Kč za zapuštěnou klisnu
Udělení výběru hřebci na příslušný rok
2.000,-Kč
- řádný člen SCHČT - sleva
1.000,-Kč
- hřebec nesplňující selekční kritéria
8.000,-Kč
Sankční poplatek za pozdně odevzdaný připouštěcí rejstřík
5.000,-Kč
(po 30.11. daného roku)
Potvrzení o původu koně
300,-Kč
- řádný člen SCHČT - sleva
100,-Kč
Duplikát potvrzení o původu koně
1.000,-Kč
Výpis z plemenné knihy
400,-Kč
Duplikát Výpisu z plemenné knihy
1.000,-Kč
Duplikát připouštěcího lístku (jeho nedoložení)
1.000,-Kč
Dodatečné vystavení připouštěcího lístku (na základě
1.000,-Kč
doložení paternity)
Změna majitele
100,-Kč
- řádný člen SCHČT - sleva
50,-Kč
Změna jména koně
1.000,-Kč
Sankční poplatek za členský příspěvek uhrazený po 31.3.
500,-Kč
daného roku
Sankční poplatek za znovuobnovení členství při absenci
2.000,-Kč
platby 1 kalend roku
Poplatek za poštovné za opětovné odeslání nevyzvednutých
80,-Kč
průkazů
10. Různé
 Od 1.2.2016 bude spuštěna nová verze chovatelského programu Morgana
 Odsouhlasení odměny pro M. Kubištovou a V. Bouškovou
 Odsouhlasení navýšení mzdy pracovnice sekretariátu Zdeny Pavelkové
 Poplatek u zkoušek 3-letých klisen SCHČT hradí cestovné komisím, majitel klisny uhradí
poplatek pořadateli zkoušek 700,-Kč za klisnu
 Do konce ledna bude zpracován a rozeslán Bulletin pro chovatele s přílohami:
- dotazník pro chovatele klisen ČT, které nebyly zapsány ani neabsolvovaly výkonnostní
zkoušky
- dotazník pro členy v rámci obnovy databáze a rozčlenění na veřejný a neveřejný registr
chovatelů dle stanov, které byly schváleny
- pozvánky na oblastní schůze SCHČT
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- pozvánky na oblastní kola skoku ve volnosti čtyřletých klisen
- doklady k úhradám členských příspěvků
- zodpovídá M. Kubištová a V. Boušková
11. Zápis z jednání RPK přiložen v příloze.
Hlasování o zápisu: SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ
Zapsala: Michaela Kubištová
Schválila: Ing. Barbora
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