Zápis z jednání prezidia konaného dne 26.7.2018 v Motorestu Velký Rybník

Přítomni: MVDr. Jaroslav Dražan, Ing. Roman Klos, Ing. Lenka Gotthardová CSc., Ing. Václav Sitter,
Aleš Fiala, Blahoslav Políček
Jednání bylo zahájeno v 13.00.

1. Smlouvy
Prezidium projednalo jednotlivé smlouvy.
a) Dodatek ke Smlouvě o zajištění prací a služeb spojených s technickým vedením plemenné
knihy s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem s.p.o. (viz příloha). Prezidium souhlasí
s návrhem znění.
b) Smlouva o zajištění činností souvisejících s vedením PK s firmou Equiservis Konzulent s.r.o. –
smlouva podepsána. Zveřejnit podmínky, včetně vyjmenovaných pracovníků. Smlouvu ve
stejné výši, ale s omezeným obsahem (pouze registrace hříbat), lze uzavřít i s jinými subjekty
splňujícími legislativní podmínky.
c) Smlouva o zajištění aktivit Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů
pro zemědělství s VÚŽV Uhříněves, v.v.i. – s obsahem návrhu seznámil přítomné B. Políček.
Jedná se o dokončení projektu analýzy SN z r. 2017 a zpracování projektu analýzy plemene N
v termínu do 31.8.2018 (měření, fotografie, vzorky genetického materiálu) a vlastní analýzy
v termínu do 22.11.2018. Celkem se jedná o cca 130 koní. Z prozatímního návrhu smlouvy
smlouva bychom měli obdržet 700 Kč za změřeného koně. Případným externím
spolupracovníkům vyplatíme poměrnou částku z přijaté platby.
d) Smlouva o zajištění 70denního testu hřebců se Zemským hřebčincem Písek – podepsal Dr.
Dražan dle elektronicky odsouhlaseného návrhu.
e) Smlouva s ČJF o spolupráci a vyhotovení ročenky sportovních koní – snahou je vydat ročenku
za r. 2017 a jednat s generálním sekretářem o další spolupráci a poskytování dat a zároveň
spolupráce s Ing. Pellarovou, která doposud vydávání a výpočet zajišťovala. Jednání se
zúčastní tajemník a Ing. L. Gotthardová, termín sjedná tajemník s generálním sekretářem ČJF.
f) Návrh smlouvy s odbornými svazy vymezující činnost a kompetence ve vedení PK – zatím
odložen

2. Problematika SCHČT
Přehlídka 3letých klisen 25.-26. 8. 2018 v Pardubicích, v pondělí 30.7. se jednání s DS Pardubice
zúčastní MVDr. F. Horník a Ing. R. Klos. Seznamy koní z jednotlivých oblastních výstav se shromáždí
v kanceláři ASCHK. Za nominační klíč a konečný seznam je zodpovědný Ing. R. Klos.
RPK ČT na 1.8.2018 budou do ZH Písek pozvání následující kandidáti na členství: Ing. Hana Civišová
Ph.D., Stanislav Hošák, Zdeněk Hrnčíř, Jan Chýle, Ondřej Nágr, Richard Novák, Ing. Jiří Ptáček a Petr
Vančura. Společné jednání prezidia a RPK proběhne v jednací místnosti ZH Písek od 10.00. Jedním
z hlavních bodů bude realizace ZZV klisen.

3. Různé
Předvýběr hřebců
Prezidium preferuje sjednocení termínu pro předvýběry ČT, ale i ostatních plemen (ČSP, WP, HF,
MH, SHP a případně i další plemena). Předběžně by měly proběhnout následujícím způsobem,
podrobnosti bude řešit RPK.
1. předvýběr – Písek, Tlumačov prosinec
2. předvýběr – v Brně v na začátku března r. 2019

Výstavy
Lysá –tématem 25. ročníku výstavy je 100 let státnosti, potvrzena je účast Lisabonské jezdecké
školy (Portugalsko). Požádali jsme o záštitu p. kardinála Dominka Duku. Tato záštita nám byla
přislíbena. Použití kočárů NPÚ ze sbírky pana J. Vobra je v jednání. Účast zatím odmítli zástupci
NŽ Topolčianky a potvrdili NH Kladruby, ZH Písek a Tlumačov (a samozřejmě celá řada
soukromých chovatelů)
Pardubice – financovány prostřednictvím Svazu chovatelů chladnokrevných koní. Díky zvýšení
počtu koní plemene ČT. Závěr: kancelář ASCHK požádá MZe o co možná nejvyšší finanční plnění
pro tuto výstavy z důvodu zvýšení počtu zúčastněných koní.
For Pets Letňany 11.-14.4 2019 - aktuálně žádost o spolupráci. Prezidium bere na vědomí a
předběžně souhlasí se spoluprací. Podmínkou je kromě dodržení úrovně vystavovaných koní,
prostředí, povrchu apod. i finanční stránka. Tajemník kontaktuje zástupce výstaviště a požádá je
o nabídku.
Brno NVHZ – přípravného výboru se zúčastnili MVDr. Dražana a Ing. Klos.
WBFSH – Dr. Dražan kontaktuje a zjistí, zdali můžeme pokračovat v členství po SCHČT
Přijetí nového zaměstnance – od 1.8.2018 bude do trvalého pracovního poměru přijata Helena
Rohlíková. Přijetím nového zaměstnance je řešeno zvýšení administrativy spojené s vedení PK ČT.

Jednání bylo ukončeno v 17.30

Zapsal: B. Políček

