Zápis z jednání RPK ČMB, N a SN konaného dne 17.6.2005 ve Slatiňanech

Přítomni: viz prezenční listina

1.	Zkoušky výkonnosti hřebců
Políček – test by měl dle propočtů naskladnění hřebečků do odchoven začít předvýběrem dne 10.10.2005 a skončit 8.12.2005. Tato data byla schválena, komise bude zvolena na příští RPK, která se bude konat 25.8.2005.

Dále byly projednány texty související s 60ti denním testem, a to Metodika 60ti denního testu chladnokrevných hřebců (Jan Blizňák) a Statut výběrové komise plemenných hřebců (Ing. Radko Novotný). Schválené verze viz příloha.

2.	Přeřazení klisen po kontrole PK
B. Políček
Všem členům RPK byly spolu s pozvánkou zaslány seznamy klisen, které nesplňují podmínky pro současné zařazení v jednotlivých PK. V zásadě se jedná o 3 okruhy:

a)	Klisny, které nesplňují nebo nemají změřené 4 základní míry
Závěr: majiteli každé klisny bude zaslán dopis ve kterým bude vyzván k přeměření. Pokud nebude do konce roku klisna přeměřena bude vyřazena z PK. Náklady na přeměření bude krýt z 1/2 chovatel a z 1/2 ASCHK.

b)	Klisny, které nesplňují rodokmenové podmínky pro zařazení do jednotlivých oddílů PK. Jedná se především o dříve zapisované klisny a klisny u kterých se změnil po přepracování ŘPK podíl původních genů.
Závěr: do 1/2 srpna rozeslat dopis každému majiteli klisny s informacemi o přeřazení

c)	norické klisny splňující podmínky zápisu do PK SN
závěr: v časopisu koně a na internetu zveřejnit seznam s vyjádřením o možnosti přeřazení klisen a formulářem žádosti o přeřazení.

3. Změna řádů PK
Ing. Volenec vyjmenoval oblasti změn. Jsou to především:
- struktura a obsahové pojetí
-	posuzování exteriéru
-	rodiny, linie a příbuzenská plemenitba
-	návaznost Šlechtitelský program – Selekční program – Zkušební řád – vlastní ŘPK

závěr: 1. návrh změn připraví Ing. Volenec na příští jednání RPK – 25.8.2005

4.	Školení posuzovatelů
Školení proběhne obdobným způsobem jako v roce 2004, za použití stejné metodiky a vyhodnocení výsledků.

Garanti: ČMB – Ing. Radko Novotný, N – Ing. Josef Cerman, SN – Jan Petrýl
Termín: 29. – 30. 9. 2005

Závěr: vše bude upřesněno na příštím jednání 

5.	Zákon 154/2000 Sb. a navazující vyhlášky
Ing. Mátlová – novela zákona platná od 1.1.2006 je základem a podmínkou pro vyplácení státních prostředků na podporu GZ. Podrobnější úpravy provádějí předpisy nižší úrovně – vyhláška a metodika.
Upozornila i na některé podstatné podrobnosti. Např. do programu GZ se nezapojuje pouze zvíře, ale jeho vlastník. Ten dostane potvrzení o účasti na časově omezené období 5ti let. Pokud nastane změna majitele předmětného GZ, musí se původní majitel odhlásit od programu a nový majitel přihlásit. Majiteli GZ dále vzniká např. povinnost poskytnout genobance vzorek (krve, tkáně atd.) zvířete.

Obecný obsah vyhlášky:
a)	obsah žádosti o podporu
b)	rozsah, způsob chovu, plemena jsou stanoveny metodikou
c)	kryokonzervace – min 50 dávek

Metodika – důležité je vše co chceme dělat do metodiky formulovat. Na nic co není v metodice nelze vyplatit peníze. Např. pořizování dat, fotografií, způsoby zařazování do GZ atd.

Závěr: vypracovat do 25.8. návrh vyhlášky a metodiky GZ a přímo na jednání RPK projednat s Ing. Mátlovou.

6.	Pardubice
Ing. Novotný  - klíč postupu na celostátní přehlídku chladnokrevných klisen – exteriérově nejlépe hodnocené klisny z jednotlivých oblastí dle inspektorů. 
J. Blizňák – z Moravy postupují klisny dle výsledků národního finále v Tlumačově
Závěr: po projednání bude dán návrh regionálním svazům, a v roce 2006 uspořádá svaz Českou národní přehlídku (dle prvních návrhů ve středočeské oblasti)

Zapsal:
Políček




