Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 14.6.2016 VELKÝ RYBNÍK
Přítomní: Miloslav Perníček, František Srnec, Michaela Kubištová, Václav Štěrba,
Josef Kincl, Ing. Barbora Králová, Ing. Jan Kobza, Ing. Hana Civišová, Karel Růžička,
František Srnec, MVDr. Josef Lysák, Doc. Iva Jiskrová, Leopold Mamica

PROGRAM:
1. Současná situace
2. Ročenka
3. Kontrola revizní komise
4. Přehlídka klisen a hříbat
5. Třetí předvýběr hřebců
6. Dotace
7. Schvalování nových členů
8. Různé

1. Současná situace
Chystaná konference, kterou svolává skupina, v jejímž čele stojí MVDr. Vítů na dne 29.6.2016 –
stanovisko předsednictva sdělí právní zástupce písemně.
2. Ročenka
Ročenka byla odeslána všem členům.
3. Kontrola revizní komise
Bude stanoven nový termín pro kontrolu za rok 2015. Členové V. Bohdaský a Ing. L. Jelínek již 2x
odmítli stanovený termín kontroly. Členové revizní komise tedy budou opětovně osloveni.
4. Přehlídky klisen a hříbat
23.7.2016 Našiměřice okr. Znojmo, přehlídka hříbat a 3-letých klisen, postupují tři tříleté klisny
a jedna náhradnice a 1 hříbě a jeden náhradník pro každou kategorii (klisničky i hřebečci).
Ostatní přehlídky dle kalendáře SCHČT.

5. Třetí předvýběr hřebců
Komise bude pracovat ve stejném složení (jmenovitě) jako na 2. předvýběru bez pana prof. Halo.
Majitelé předvybraných hřebců budou obesláni a pozváni doporučeným dopisem.
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6. Dotace
O všechny dotační tituly bylo požádáno.
V řádném termínu bylo podáno celkem 9 žádostí o dotace:
Titul 9.A.a.1.a) Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.
- Podpora pořádání seminářů a školení ve vztahu k zákonu 154/2000 Sb. pro chovatelskou
veřejnost.


na úhradu nákladů spojených s pořádáním semináře "Šlechtění koní plemene Český
teplokrevník", který se koná dne 5.10.2016. Na tomto semináři budou prezentována
témata jako např.: Zařazování plemenných klisen a hřebců do plemenných knih, Kontrola
užitkovosti a dědičnosti v chovu koní, Zásady popisu a hodnocení koní, a další.



na úhradu nákladů spojených s pořádáním semináře "Aktuální problémy chovu a
šlechtění koní v ČR", který se koná dne 21.10.2016 v aule Mendelovy univerzity v Brně.
Na tomto semináři budou prezentována témata jako např.: Organizace současného chovu
koní v ČR, Uznaná chovatelská sdružení a jejich funkce v chovu koní, Odhad plemenné
hodnoty v chovu koní, Česká plemenářská inspekce - závěry kontrol a navrhovaná
opatření v chovu koní a další.

Titul 9.A.a.2.a) Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě - Zveřejňování výsledků plemenářské práce.


na úhradu nákladů spojených s vedením internetových stránek Svazu chovatelů českého
teplokrevníka z.s., na kterých jsou výsledky plemenářské práce celoročně zveřejňovány a
pravidelně aktualizovány.



na úhradu nákladů spojených s tiskem publikace "Přehled sportovních koní ČR 2016".



na úhradu nákladů spojených s tiskem publikace "Ročenky SCHČT 2016", ve které jsou
zveřejňovány kompletní výsledky plemenářské práce (výsledky registrací a hodnocení
hříbat, hodnocení klisniček a hřebečků na přehlídkách, v testačních odchovnách,
hodnocení hřebců při předvýběrech, zkouškách výkonnosti, 70-ti denním testu,
hodnocení klisen při zápisech do plemenných knih, přehlídkách a výkonnostních
zkouškách, výsledky chovatelských soutěží - Kriterium mladých koní (KMK) a ostatních
informací souvisejících s plemenářskou prací.

Titul 9.A.a.2.b) Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.
- Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě - Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek
hospodářských zvířat.


na úhradu nákladů spojených s pořádáním Přehlídky čtyřletých klisen plemene český
teplokrevník - Skoku ve volnosti čtyřletých klisen ČT, konanou dne 19.3.2016 v
Herouticích.



na úhradu nákladů spojených s pořádáním Přehlídky tříletých klisen plemene český
teplokrevník, přehlídky hříbat plemene český teplokrevník, přehlídky, přehlídky
výkonných skokových a drezurních koní, zapsaných do PK ČT, konané ve dnech od 1. do
4.9.2016.



na úhradu nákladů spojených s pořádáním Přehlídky výkonných koní, zapsaných do
plemenných knih českého teplokrevníka, konané ve dnech od 19.8.-21.8.2016.
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na úhradu nákladů spojených s pořádáním Přehlídky tříletých a plemenných hřebců v
rámci Předvýběru hřebců do plemenitby v rámci Plemenné knihy českého teplokrevníka,
konané ve dnech 11. a 12.11.2016.

7. Schvalování nových členů
Schváleny všechny žádosti nových členů SCHČT dle přiložených žádostí předsednictvem
jednohlasně.
8. Různé
Hlášení změny může být prováděno pouze oprávněnou osobou a kanceláří SCHČT. Jinak bude
změna neplatná.
Garanti oblastí – do doby vyjádření soudu, budou za akce v jednotlivých oblastech zodpovídat
hodnotitelé pro danou oblast.
4.10 - 5.10 – školení hodnotitelů v Tlumačově
21.10 - konference chovatelů koní v Brně
V. Bouškové schválena odměna za zpracování ročenky.
9. RPK
Klisna DANA majitelky Ing. Hany Civišové je schválena do AP

Hlasování o zápisu: SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ

Zapsala: Ing. Barbora Králová
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