Zápis z jednání RPK chl. plemen konaného dne 13.4.2007 ve Slatiňanech

Přítomni: Ing. Josef Cerman, Ing. Radko Novotný, Josef Anderle, Ing. Václav Ročeň, Blahoslav Políček, Ing. Tomáš Calta, Petr Novák, Vojtěch Raška, Stanislav Rek, Vladimír Hrnčíř, Jiří Zasadil, Jan Malát, Antonín Konečný, Jan Petrtýl
omluven: Jan Blizňák
Host: Ing. Martina Kosová

	p. Konečný vznesl připomínku ke složení komise při zkouškách výkonnosti konaných dne 25.8. v Milokošti.

Závěr: RPK bere připomínku na vědomí, ale rozhodnutí nemění a složení komise zůstává stejné.

	Stížnost Ing. Vondrouše, ke konání zkoušek výkonnosti chladnokrevných klisen v oblasti Severovýchodních Čech.

Závěr: RPK souhlasí s vyjádřením Revizní komise ASCHK ČR

	Doplnění termínu ZV klisen v oblasti Severní Moravy.

Závěr: RPK souhlasí se ZV 12.9.2007 v Mohelnici, komise ve složení Ing. Petr Rydval, Blahoslav Políček, Jan Blizňák

	Veřejná soutěž na konání zkoušek výkonnosti chladnokrevných hřebců.

V požadovaném termínu byly doručeny 2 přihlášky.

Zemský hřebčinec Tlumačov a Vítkovská zemědělská a.s., Klokočov. Vítkovská zemědělská splnila veškeré požadované podmínky a cena krmného dne v testu je 250,- Kč. ZH Tlumačov nesplnil podmínku jmenovitého seznamu personálu a cena KD je 200.- Kč. 

Závěr: Všichni členové se vyjádřili a přes nerozhodný výsledek navrhují prezidiu ASCHK uzavřít smlouvu s ZH Tlumačov. Podmínkou je jmenovité doplnění personálu a změna osoby odpovědné za průběh zkoušek do 26.4.2007. Provedení výkonnostních zkoušek bude v rozsahu provedení na Klokočově v r. 2006.

	GZ

členové komise GZ za plemena ČMB a SN jsou:
Ing. Tomáš Calta, Petr Novák, Ing. Radko Novotný a Jan Malát

RPK byli seznámeny se zkrácenou metodikou jednotlivých plemen a souhlasí s ní (viz příloha).

Vzhledem k zákonu 154/2000 a vyhlášce 447/2006 je nutno doplnit seznam účastníků Národního programu o všechny majitele koní zařazených v GZ. Za tímto účelem byl zhotoven seznam všech koní zařazených v GZ. Revizí původu byly zjištěny formální nedostatky, které je nutné odstranit. 
(soubor koní – viz příloha)

Závěr: prověřit ještě klisny zapsané do N PK. 

	Různé

změna vyhlášky č. 136/2006 Sb. RPK byly seznámeny s návrhem změn a pověřují B. Políčka připomínkováním provádění změny majitele ve smyslu původního znění.

Ing. Novotný – 2392 Bosbar nemá v Hradištku GT. Bylo by vhodné požádat o seznam hřebců, kteří tyto GT nemají a doplnit je.

	Raška – jak dále pokračovat ve školení, kým nahradíme Ing. Volence?

B. Políček – řešením je pokračování spolupráce s prof. Jakubcem a Ing. Teplým

Školení posuzovatelů v letošním roce – Nor. Zajišťuje Ing. Calta, čmb Ing. Novotný.

Ing. Calta – doplnit na web nové Řády PK

B. Políček – AP a GZ musíme doplnit do PK online.

Zapsal: B. Políček

