Zápis z jednání Rad plemenných knih chladnokrevných plemen, konaného dne 1.4.2005 ve Slatiňanech

Přítomni: Stanislav Rek, Ing. Josef Cerman, Ing. Tomáš Calta, Vojtěch Raška, Jan Blizňák, Petr Novák, Jan Petrtýl, Josef Svoboda, Ing. Lubomír Procházka, Tomáš Janda, Jan Malát, Josef Iš
Omluveni: Ing. Otakar Vondrouš, Ing. Radko Novotný, Antonín Konečný a Vladimír Hrnčíř
Hosté: Ing. Josef Volenec, Ing. Věra Mátlová, Ing. Knížek, Petr Vančura

1)	Zápisy klisen
Políček – upozornil na změnu podmínek zápisu do PK. Pro zápis do HPK musí klisna vykonat ZV.

2)	Zpráva z jednání Rady GZ, konané dne 23.3. v Uhřiněvsi.
Ing. Mátlová – problém českých červinek. Po 10ti letech poskytování dotací nedokázali dostatečně prokázat výsledky využití finančních prostředků. Tento problém se samozřejmě netýká jen českých červinek. Vyhodnocovat dopad dotačních titulů budou i ostatní plemena hospodářských zvířat. Dotace na matku NS a ČMB by měla být vyhodnocena nejpozději do r. 2007.
Diskuse na téma dotace:
Ing. Mátlová – zlepšená spolupráce s MZe, zásady vyšly včas a v takovém znění v jakém byly VÚŽV předloženy, do konce r. 2005 musí mít všichni koně v GZ genetický typ
J. Malát – navrhuje povinné ověření původu u všech koní zařazovaných do GZ
Ing. Mátlová – navrhuje 2 hlavní směry dotací GZ: cílené připařování a pracovní využití koní. Kompletní dotační tituly včetně podkladů musí být předloženy do konce října.
Ing. Volenec – pro rok 2005 jsou stanoveny 3 pracovní cíle.
1.	Analýza lineárního popisu
2.	Selekční program a z něho vyplývající změna ŘPK
3.	Aleternativní připařovací plány

3)	Dotace v r. 2005
Políček – výše dotačních titulů  na ZV a GZ zůstává zachována. Stejně tak prezidium ASCHK ČR navrhne valné hromadě dotace ve výši roku 2004. Tj. 5000,- akcelerační program, 1000,- inseminace a 1000,- krevní test po inseminaci.

4)	Metodika ZV chladnokrevných hřebců
Návrh Ing. Novotného – po schválení metodiky ZV klisen je vhodné pro jasné určení kompetencí 
Závěr:
Dle Řádů plemenných knih a bývalých státních norem vypracuje J. Blizňák

5)	Výběrové řízení na test chl. hřebců
Políček – seznámil přítomné s třemi přihláškami do výběrového řízení. Prezidium ASCHK ČR navrhuje přijmout nabídku Vítkovské zemědělské s.r.o.. Tato nabídka splňuje všechny náležitosti a je cenově nejvýhodnější, přesto žádá prezidium ASCHK ČR RPK chladnokrevných plemen o vyjádření.

Závěr: ano, RPK souhlasí s uzavřením smlouvy o pořádání testu chl. hřebců v r. 2005 s Vítkovskou zemědělskou s.r.o.

6)	Změna zákona 154/2000
Políček – informoval o připomínkovém řízení. Důležité změny hlavně v § 14 – genetické zdroje hospodářských zvířat, který byl připomínkován prostřednictvím VÚŽV Uhřiněves. 

7)	Různé
- žádost o zařazení hřebce Bábela p. J. Svobody, Pěčín do plemenitby SN.
Ing. Mátlová – jedná se o původově zajímavého jedince
J. Petrtýl – 2x neprošel předvýběrem do testu
Ing. Volenec – jeho otec je v současnosti jediným zástupcem linie B, a linie je nutné zachovat pro udržení genetické rozmanitosti
Závěr: ne hřebce nezařazovat, jedině na základě změny Řádu PK, který by takovou výjimku povolil

- falešné doklady 
p. Vančura – v současnosti se podařilo odhalit klisnu se zcela falešnými doklady a je podezření na další
Závěr: výsledek bude B. Políčkem předán ČZI a UEK, chovatelská veřejnost bude informována prostřednictvím časopisu. Jedná se o klisnu 44/966 Bára v majetku p. Milana Vojtěcha, Chodovice 5, Hořice. Původ klisny nesouhlasí dle protokolu č. 0500204 s uvedenými rodiči.

-	žádosti o zařazení do:
GZ – p. Zippe Evžen, Zlatý Potok 3, Hanušovice žádá o zařazení klisny 49/223 jiskra do GZ ČMB. Klisna splňuje podmínky zařazení. Původ klisny nelze ověřit paternitou, oba rodiče jsou mrtví. p. Vančura se za pravost původu zaručil.

-	příruční knížky
RPK pověřuje B. Políčeka zajistit pro připouštěcí sezónu 2006 příruční knížky a vybavit jimi stanice spolu s připouštěcími rejstříky.

Zapsal:
Políček




