Svaz chovatelů českého teplokrevníka
Zápis z jednání předsednictva SCHČT - 9.-10.12.2014 v Bořeticích
Přítomni:

Miloslav Perníček, Karel Růžička, MVDr. Josef Lysák, Ing. Hana Civišová,
Ing. Ondřej Mamica, Josef Kincl, Karel Rédl, Michaela Kubištová, Václava
Boušková
Revizní komise: Jan Kobza
Právní zastoupení: JUDr. Jana Žárská

1) Výpověď firmě Equiservis Konzulent s.r.o. a následné zajištění veškerých
činností
Svaz chovatelů českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) je uznaným chovatelským sdružením
podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o
změně některých souvisejících zákonů. Prostřednictvím uvedeného zákona bylo stanoveno, že
rozhodující funkce v procesu šlechtění hospodářských zvířat (v tomto případě koní) převezmou
právě uznaná chovatelská sdružení a přesunula na ně plnou zodpovědnost za řízení procesu
šlechtění. SCHČT je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejíž
vedení je plně právně zodpovědné za chod a hospodaření svazu, přestože členové vedení nejsou
zaměstnanci svazu.
Na základě výsledků sledování statistických údajů byla zjištěna řada zneklidňujících informací,
které jsou pro chod SCHČT a jeho šlechtitelskou činnost velmi důležité:
 pokles celkového počtu koní příslušejících k plemeni ČT
 pokles zapouštěných klisen
 alarmující pokles narozených hříbat v rámci plemene ČT
 alarmující nárůst koní bez plemenné příslušnosti, z nichž dle nepodložené výpovědi
pracovníka Equiservisu Konzulent s.r.o. je z nich téměř 50% koní, kteří mají rodiče s
plemennou příslušností k různým plemenným knihám, vedeným na území ČR.
Spekulativním důvodem je nejčastěji zapuštění klisny plemene ČT plemenným hřebcem
příslušejícím k jiné plemenné knize.
 poměr počtu zapsaných klisen do PK a klisen, které jsou přivedeny ke zkouškám
výkonnosti a následně zapsány do vyšších oddílů PK ČT.
Zásadním problémem z pohledu vedení SCHČT je skutečnost, že se veškeré základní procesy
šlechtitelské činnosti dějí mimo svaz, včetně získávání nejdůležitějších dat. Pracovníci firmy
Equiservis Konzulent s.r.o. zajišťují stejné servisní činnosti pro konkurenční plemenné knihy,
někteří jsou i aktivní v konkurenčních svazech a mohou výše uvedený stav přímo ovlivnit. V
zájmu stabilizace a následného zlepšení situace a zvýšení efektivity práce SCHČT rozhodlo
vedení svazu po řadě pracovních jednání o následném schématu zajištění šlechtitelské práce.
SCHČT zajistí potřebné činnosti prostřednictvím dvou vlastních zaměstnanců odborných
hodnotitelů s prokázanou dlouhodobou praxí, kteří budou pracovat pro SCHČT na hlavní
pracovní poměr. Pro dobu největšího náporu registrace a označování hříbat, zápisů klisen a
výkonnostních zkoušek budou uzavřeny pouze Smlouvy o provedení práce s dalšími vybranými
hodnotiteli.
Mezi hlavní pracovní náplň hodnotitelů pro Čechy a Moravu bude zejména patřit:
1. Návštěva chovatele za účelem registrace hříbat
2. Návštěva chovatele za účelem zápisu plemenné klisny do PK
3. Shromažďování dat, potřebných pro šlechtitelskou činnost SCHČT
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4. Monitoring plemenných klisen k zápisu do PK a možností chovatelů k jejich přípravě na
výkonnostní zkoušky.
5. Ve spolupráci s garanty jednotlivých oblastí a vedením SCHČT příprava svodů,
výkonnostních zkoušek, přehlídek a výstav.
6. Při každé návštěvě bude hodnotitel povinen poskytnout chovateli veškeré potřebné
aktuální informace, důležité pro chovatele, např. absolvování přehlídek hříbat, nové
zapuštění chovné klisny, doporučení plemenného hřebce, zjištění stavu schopnosti
chovatele připravit klisnu k výkonnostním zkouškám, popř. nabídka řešení problému,
vyplnění tiskopisu do bezplatné inzerce k případnému prodeji na stránky SCHČT a další.
7. Zajištění zpětné vazby mezi vedením SCHČT a samotným chovatelem. Hodnotitelé budou
přítomni na každém jednání předsednictva.

Schváleno jednohlasně

Výběr hodnotitelů – na základě splnění všech kvalifikačních předpokladů bude vybrán jeden
hodnotitel pro oblast Čech a jeden hodnotitel pro oblast východních Čech a Moravy. V průběhu
ledna budou uzavřeny Dohody o provedení práce s dalšími vybranými hodnotiteli pro období
největšího náporu registrace hříbat a zápisů klisen.

Schváleno jednohlasně
Pracovní smlouvy s dvěma hodnotiteli:
HPP na jeden rok
15.000,- Kč - nároková základní mzda
5.000,-Kč – pohyblivá složka odměny
Prémie za každou zapsanou klisnu, registrované a označené hříbě, přivedenou klisnu ke
zkouškám, atd.
Cestovné účtuje a vybírá hodnotitel ve výši stanovené zákonem o cestovních náhradách.

Schváleno jednohlasně
Hodnotitelé budou povinni vést výkazy práce, které budou každý měsíc odevzdány ke kontrole
(hodnotitel za oblast Čech - předsedovi svazu a hodnotitel pro oblast Moravy a části Čechmístopředsedovi). Hodnotitelé budou od chovatelů vybírat pouze poplatky za cestovné, a to
pouze v zákonné výši. Jsou povinni, pokud je to možné, cesty za jednotlivými chovateli propojit a
příslušnému chovateli účtovat pouze adekvátní část. Poplatky za registraci a označení hříběte
budou účtovány společně s vystavenými doklady (PK a POP) a zasílány na dobírku.

Schváleno jednohlasně
2) Sazebník poplatků finančního řádu od roku 2015
Vstupní zápis majitele koní do rejstříku chovatelů
Zápis a označení hříběte pod klisnou (včetně čipu)
Zápis klisny do Plemenné knihy ČT
-řádný člen SCHČT - sleva
- při zápisu klisny do PK ČT mimo svod

300,-Kč
500,-Kč
500,-Kč
200,-Kč
Cestovné hodnotitele v zákonné
výši

Zápis hřebce do PK
- předvýběr
- importovaný hřebec mimo předem ohlášený předvýběr
- import ID (inseminačních dávek)
Udělení výběru hřebci na příslušný rok
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3.000,-Kč
15.000,-Kč
+ náklady na komisi
5.000,-Kč
2.000,-Kč
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- řádný člen SCHČT - sleva
- hřebec nesplňující selekční kritéria
Poplatek za pozdně odevzdaný připouštěcí rejstřík (po
30.11. daného roku)
Potvrzení o původu koně
- řádný člen SCHČT - sleva
Duplikát potvrzení o původu koně
Výpis z plemenné knihy
Duplikát Výpisu z plemenné knihy
Duplikát připouštěcího lístku (jeho nedoložení)
Dodatečné vystavení připouštěcího lístku (na základě
doložení paternity)
Změna majitele
- řádný člen SCHČT - sleva
Změna jména koně
K uvedeným poplatkům se účtuje poštovní poplatek

1.000,-Kč
8.000,-Kč
5.000,-kč
300,-Kč
100,-Kč
1.000,-Kč
400,-Kč
1.000,-Kč
1.000,-Kč
1.000,-Kč
100,-Kč
50,-Kč
1.000,-Kč

Schváleno jednohlasně
3) Dotace roku 2014
Příjem SCHČT – dotace na výkonnostní zkoušky mladých klisen (100%)
Hodnocení nad 7,1 bodu (HPK ČT, HPK PRO ČT) – 14.000,-Kč (161 klisen) + přiznaná motivační
prémie ve výši 1.000,-Kč od SCHČT
Hodnocení pod 7,1 (PK ČT) - 10.000,-Kč (24 klisen), + přiznaná motivační prémie ve výši 1.000,Kč od SCHČT
Akcelerační program - 5.000,-Kč (48 klisen), + přiznaná motivační prémie ve výši 1.000,-Kč od
SCHČT
KMK – SCHČT obdrželo pouze 63% z celkové požadované částky
Doplatek - do 100% pouze koním narozeným v rámci PK ČT (růžové POP)
Přiznaná motivační prémie pro koně narozené v rámci PK ČT reprezentující ve všech klasických
odvětvích sportu 10.000,-Kč
Přiznaná motivační prémie ve výši 2.000,-Kč předvaděčům, kteří zajišťovali profesionální
předvádění na chovatelských akcích svazu v roce 2014:
Hrnčíř Zdeněk, Ing. Civišová Hana, Růžička Karel ml., R.Šafrata, M. Drozdek, Rédl Jaroslav ml.,
Kubišta Dobroslav ml., Lošáková Jana, Žlábek Filip
Odměna za vedení svazového facebooku - Cerhová – 3.000,-Kč

Schváleno jednohlasně
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Rozšířené zasedání předsednictva dne 10.12.2014 v Bořeticích
Přítomni:

Omluveni:

Miloslav Perníček, Karel Růžička, MVDr. Josef Lysák, Ing. Hana Civišová,
Ing. Ondřej Mamica, Josef Kincl, Karel Rédl, Michaela Kubištová
Komisaři KMK: Hruška Vladimír, Chýle Jan, Růžička Karel ml., Ing. Mamica
Leopold
RPK: Bc. Roman Klos, Ing. Mamica Leopold, Václav Štěrba
Revizní komise: Jan Kobza
ČJF – Ing. Milan Theimer
Právní zastoupení: JUDr. Jana Žárská
Program Morgana – Daniela Mudrochová
Hosté: Ing. Krulich Ladislav a Barbora Hassová, Karel Lacina
Václava Boušková, Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ing. Karel Regner

Předseda zahájil jednání a přivítal všechny přítomné, které zároveň seznámil s programem
jednání.

KMK v roce 2014 a 2015

Předseda zhodnotil průběh ročníku 2014 a představil plán KMK na příští rok 2015. Navrhuje
maximální počty překážek, dodržovat max. výšky a šířky skoků, na každém kvalifikačním kole by
měl být z těchto důvodů technický delegát. Vodní příkop je zakomponován v zásadách, pro první
polovinu sezony je doporučen a pro druhou část nařízen. Souhlasí s názory komisařů. Přidává
návrh na koeficient pro absolvování kol v druhé polovině. Společná schůzka komisařů bude
uspořádána v prvním čtvrtletí roku 2015 předsednictvem SCHČT. V roce 2015 navrhuje dohodu
s ČJF o průběžném zveřejnění.

Vyhodnocení úrovně KMK 2014 ve skocích jednotlivými komisaři

Ing. Mamica Leopold
K pořádání kvalifikačních kol nemá připomínky. Vyzvedl podmínky kolbišť a kvalitu koní,
kvalitu a náročnost stavby parkurů. Jediným problémem byl skok přes vodní příkop ve finále
KMK. Navrhuje povinného vložení vodního příkopu již do prvních kvalifikačních kol.
Hruška Vladimír
Souhlasí s panem Mamicou a podporuje návrh zařadit mezi skoky všech kvalifikačních kol pro
pětileté a šestileté vodní příkop. Je nutné dodržovat výšku skoků. Navrhuje společnou schůzku
komisařů. Kladně hodnotí vstup valachů, doplnilo to počty startujících. Navrhuje ještě další
zvýhodnění a ocenění především klisen z finále KMK. Dále navrhuje společnou schůzku
komisařů KMK na začátku roku 2015.
Růžička Karel ml.
Na letošním KMK byla znát shoda ve sjednocení úrovní stavby parkurů. Nesouhlasím pouze se
separací komisařů do jednotlivých rohů, protože i komisaři musí mít možnost vzájemné
komunikace.
Chýle Jan
V letošním roce byla úroveň koní standartně dobrá, jen konstatuje velmi malou účast. Souhlasí
s korektností parkurů stavěných panem Mayerem. Též navrhuje společné jednání, za důležité
považuje obzvlášť sjednocení náhledu na poslední známku, a tou je připravenost, která by měla
být hodnocena rozhodně přísněji.
Ing. Krulich a Barbora Hassová – pořadatelé finále KMK v drezuře a ve skocích - 2014
Soutěže KMK podle obou pořadatelů potřebují zvýšit prestiž, zvláště účasti ve finále. Řada
kvalifikovaných koní se nezúčastní finále, protože z pohledu jejich jezdců nemají šanci na
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vítězství. I samotná účast ve finále by měla být ohodnocena a oceněna. Navrhují např. certifikát
pro koně zúčastněné ve finále, ohodnocení v průkazu koně, apod. Týká se to i přehlídky hříbat a
tříletých klisen. Dále zdůraznili, že spolupráce se SCHČT při pořádání finále byla velmi dobrá,
zvláště s Ing. H. Civišovou.

Vyhodnocení úrovně KMK 2014 v drezuře – Ing. Hana Civišová
Počty startujících koní proti minulým letům stouply. Již podruhé startoval ročník čtyřletých koní.
Co se týká finále KMK v drezuře, vždy je přítomen mezinárodní rozhodčí, který koně nezná. Není
tedy pravidlem, že vyhrává vítěz kvalifikačních kol. Drezurní komise navrhuje stejné finanční
hodnocení všech ročníků.

Vyhodnocení úrovně KMK 2014 ve všestrannosti – Ing. Milan Theimer

Nový model posuzování na styl u čtyřletých a pětiletých. Souhlasí s jeho pokračováním. Komise
všestrannosti navrhuje start pro sedmileté koně.
Odpověď M. Perníčka: „nejsem v žádném případě proti návrhům komise všestrannosti, která
mimo jiné požaduje rozdělení finančního obnosu do 5. místa. Co se týká sedmiletých koní,
navrhuji např. mistrovské soutěže i pro skokany v sedmiletých koní“. Domnívá se jen, že úroveň
parkurového předvedení mladých koní byla v soutěžích všestrannosti velmi špatná.
Reakce Ing. Theimera - Je velmi špatné, že se ze soutěží všestrannosti vypustil důraz na kondici
a vytrvalostní přípravu koní, tj. klusová zkouška a zkouška ze steeplechase. Koně jsou po terénní
zkoušce velmi unavení a to se na kvalitě předvedeného parkuru odráží.

Seznámení s rozhodnutím předsednictva o důvodech ukončení spolupráce s firmou
Equiservis Konzulent s.r.o. a finální podobě zajištění šlechtitelských procesů a činností bylo
provázeno diskusí většiny zúčastněných. Výsledkem této diskuse byla většinová celková
podpora této koncepce v zájmu chovatelů.

Seznámení s finančním rozdělením – rozhodnutí ze dne 9.12.2014
Viz. zápis ze dne 9.12.2014

Představení nového programu Morgana – Dana Mudrochová

Morgana je lokální aplikace sloužící výhradně pro potřeby a evidenci Svazu chovatelů českého
teplokrevníka (dále jen SCHČT). Program eviduje akce pořádané SCHČT týkající se zápisu do
chovu a výkonnostních zkoušek. Kromě samotné evidence a výpočtů je schopná majitelům
vytisknout jednotlivé protokoly. Mimo tyto protokoly jsou samozřejmostí, u jednotlivých akcí,
tiskové sestavy jako seznam přihlášených koní, startovní pořadí, konečný zápis, jednotlivé
zápisy komisařů, a to jak souhrnné, tak průměry, u klisen tisk žádosti o dotace s předvyplněným
místem konání, datem a hodnocením klisny. Aplikace dále obsahuje sestavy základních zkoušek
výkonnosti klisen a hřebců podle hodnocení (pořadí z celé republiky) a podle místa a hodnocení.
Totéž je zpracováno pro skok ve volnosti 4-letých klisen. Prozatím jsou zpracované veškeré
zkoušky klisen (pod sedlem i v zápřahu), svody-zápis klisny do PK ČT, u hřebců základní
zkoušky výcviku v testačních odchovnách, 70-denní test-závěrečné zkoušky a hodnocení před
zápisem do PK. V tuto chvíli je rozpracováno hodnocení v testačních odchovnách (naskladnění a
třídění). Připravuje se rozšíření o plemennou knihu ČT (off-line), která se bude aktualizovat při
připojením na net. Samozřejmostí programu je hlídání účasti koní a povolené hodnocení dle
řádu SCHČT. Aktualizace celého programu je zatím řešena stahováním nových verzí z
internetových stránek. V případě stejné verze je umožněno načteních nových dat taktéž ze
stránek nebo přímo z aplikace prostřednictvím protokolu FTP.
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Bulletin SCHČT

V zájmu zlepšení informovanosti chovatelů budou tito neprodleně informováni o všech
důležitých záležitostech pro rok 2015 formou bulletinu, který bude rozeslán poštou každému
členovi SCHČT.

Diskuse

Celým jednáním probíhala aktivní fundovaná diskuse.
Zapsala: Michaela Kubištová
Zápisy schválil: Miloslav Perníček

U hřebčince 479, 397 01 Písek
info@schct.cz, http://www.schct.cz

